Tytuł Programu Priorytetowego:
Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięd w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje
na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowychprzeznaczonych na realizację zadao związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
I.

Podstawa prawna wprowadzenia Programu i inne regulacje prawne związane z realizacją zadao objętych
Programem
1.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn.
zm.);
2.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( j.t. Dz.U.z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
3.
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r.
Nr 3, poz. 20 z późn. zm.);
4.
Program oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 122 z dnia
14 lipca 2009 r. z późn. zm. (M.P. 2009 nr 50 poz. 735);
5.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.
2004
nr 71 poz. 649 z późn. zm.);
6.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagao w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeo, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31);
7.
Rozporządzenie Komisji (WE)nr 1535/2007 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 2007.337.35);
8.
Regulamin udzielania przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz
dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Łodzi Nr 184/X/2011 z dnia 28.10.2011 r.

II.

Cel Programu
Wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadao związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne.

III.

Okres wdrażania Programu
1. Wdrażanie Programu: w latach 2012-2014
2. Wydatkowanie środków: do 30.06.2015 roku

IV.

Wskaźniki osiągnięcia celu Programu
Ilośd wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia *Mg+:
Rok

V.

2012

2013

2014

Razem w latach

Ilośd wyrobów zawierających
100
200
300
600
azbest [Mg]
Budżet Programu
Pula środków na realizację Programu wynosi 600.000,00 zł. Planowane wykonanie budżetu w poszczególnych
latach realizacji Programu przedstawia poniższa tabela:
Razem
Rok
2012
2013
2014
2015
w latach
Pula środków do
100.000,00
200.000,00
300.000,00
600.000,00
rozdysponowania*zł+
Planowane wypłaty
90.000,00
190.000,00
300.000,00
20.000,00
600.000,00
środków*zł+
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VI.

Nabór wniosków
1. Wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składane są w bankach,
które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania zadao objętych
Programem.
2. Nabór wniosków prowadzony jest przez banki w systemie ciągłym do dnia 30 września każdego roku
wdrażania Programu lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz na dany rok. Istnieje
możliwośd zarezerwowania przez Fundusz na rzecz Banku określonego limitu środków ze wskazaniem
terminu jego wykorzystania. Maksymalny okres rezerwacji środków przez bank ustala się na 6 miesięcy, przy
czym rezerwacja nie może trwad dłużej niż do dnia 30 września danego roku. Po upływie ww. terminu
rezerwacja wygasa automatycznie chyba, że bank i Fundusz ustalą inaczej.
3. Wykaz banków, które zawarły umowy o współpracy z WFOŚiGW w Łodzi, zamieszczony jest na stronie
internetowej: www.wfosigw.lodz.pl.

VII.

Zasady udzielania dofinansowania
1. Forma dofinansowania
Dotacja przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana jest za pośrednictwem
banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.
2. Beneficjenci
Program jest skierowany dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą
oraz rolników będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej
w województwie łódzkim, z terenu której będą usuwane wyroby zawierające azbest.
3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
a) Program obejmuje zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków
mieszkalnych i gospodarczych takich jak np. stodoły, obory, wiaty, szopy, garaże, altany oraz usuwaniem
wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków i zgromadzonych na posesji
Beneficjenta;
b) koszt kwalifikowany nie może przekroczyd 1.000,00 zł za 1 Mg kompleksowej usługi polegającej
na usunięciu z posesji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwieniu;
c) za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu
rzeczowego i ekologicznego tj. dotyczące usunięcia wyrobów zawierających azbest, przeznaczone
na ich: demontaż, przygotowanie do transportu załadunek oraz transport, rozładunek, a także
przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczalnymi do
stosowania w Polsce;
d) za koszty niekwalifikowane uznaje się koszty wykonania nowego pokrycia dachowego oraz koszty
związane z demontażem starej konstrukcji dachu;
e) wykazywanie kosztów niekwalifikowanych we wniosku o dotację nie jest obligatoryjne.
4.

Intensywnośd dofinansowania
a) Dotacja nie może przekroczyd 99% kosztów kwalifikowanych zadania.
b) Kredytem bankowym mogą zostad objęte również koszty niekwalifikowane.

5.

Warunki dofinansowania
a) kredyt na realizację zadania udzielany jest ze środków własnych banku;
b) przy udzielaniu dofinansowania Fundusz bierze pod uwagę również zgodnośd z przepisami dotyczącymi
pomocy publicznej;
c) zadanie nie może byd zakooczone przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji przeznaczonej
na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w Funduszu;
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d) środki z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitałudotyczące kosztów kwalifikowanych wypłacane
są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy towarów i usług, na podstawie
wystawionych faktur lub rachunków;
e) bank ustanawia zabezpieczenie udzielanego kredytu wraz z dotacjąz przeznaczeniem na częściową
spłatę kapitałuna podstawie wewnętrznych uregulowao w tym zakresie;
f) tryb i terminy przekazywania bankom przez WFOŚiGW w Łodzi środków na dotacje z przeznaczeniem
na dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów określa umowa o współpracy zawarta przez
WFOŚiGW w Łodzi z bankiem;
g) dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest wypłacana przez
Funduszjednorazowo, na wskazany rachunek banku, po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przez
Beneficjentazadania tj. po osiągnięciu efektu rzeczowego.
VIII. Etapy realizacji dofinansowania
1. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ
lub uzyskanie wymaganych prawem pozwoleo oraz sporządzenie kosztorysu prac.
2. Złożenie w banku, który zawarł umowę o współpracy z WFOŚiGW w Łodzi i przystąpił do Programu,
kompletnego i zgodnego z warunkami niniejszego Programu wniosku o udzielenie dotacji z przeznaczeniem
na częściową spłatę kapitału,na obowiązujących w danym roku wdrażania Programu i zatwierdzonych przez
Fundusz formularzach.
3. Kontrola wstępna zadania przeprowadzona przez pracownika banku.
4. Podjęcie przez bank decyzji o udzieleniu kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitałuz przeznaczeniem na
realizację zadaniaobjętego Programem.
5. Przekazanie przez bank do Biura Funduszu wniosku o udzielenie dotacjiprzeznaczonej na częściową spłatę
kapitału kredytu.
6. Podjęcie przez WFOŚiGW w Łodzi decyzji o udzieleniu dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału
udzielonego kredytu.
7. Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy Beneficjentem i bankiem kredytującym.
8. Zrealizowanie zadania tj. osiągnięcie przez Beneficjenta efektu rzeczowego i ekologicznego oraz
przedłożenie w banku faktur lub rachunków na udokumentowanie wykonanych prac, wraz
z potwierdzeniem uzyskania osiągniętych efektów, o których mowa w pkt IX. Programu.
9. Wykonanie kontroli po zakooczeniu zadania przez pracownika banku.
10. Przedłożenie przez bank w Biurze Funduszu noty obciążeniowej uwzględniającej kwoty dotacji
przeznaczonych na częściowe spłaty kapitałów ztytułu rozliczonych zadao objętych umowami kredytowymi.
11. Wpłata przez WFOŚiGW w Łodzi na wskazany przez bank rachunek, na podstawie przedstawionej, zbiorczej
noty obciążeniowej, dotacjiz przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitałów kredytów bankowych.
IX.

X.
1.
2.
3.

Efekty rzeczowe i ekologiczne
Zakłada się, iż wykonanie zakresu rzeczowego, wynikającego z łączącej strony umowy o dofinansowanie,
gwarantuje osiągnięcie efektu ekologicznego. Dokumentami potwierdzającymiuzyskanie ww. efektów,
uprawniającymi do wystąpienia o przekazanie dotacji (wypłatę dotacji) są Karta przekazania odpadu oraz
oświadczenie Wykonawcy złożone po zakooczeniu prac o prawidłowym wykonaniu prac polegających
na usunięciu wyrobów zawierających azbest.
Postanowienia koocowe
Kwota udzielonej przez Fundusz dotacji stanowi dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku gdy udzielenie dotacji stanowid będzie pomoc publiczną wystawiane będzie Beneficjentowi
zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Wykonanie prac należy zlecid Wykonawcy posiadającemu stosowne, wymagane prawem uprawnienia
w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
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4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym programem mają zastosowanie obowiązujące w WFOŚiGW
w Łodzi w danym roku wdrażania Programu zapisy „Regulaminu udzielania przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji
w formie dopłat do oprocentowania oraz dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych”.

Słowniczek użytych pojęd:
 Beneficjent – osoba wskazana we wniosku o udzielenie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie
dokonywania częściowych spłat kapitału kredytu bankowego, dla której została podjęta decyzja
o dofinansowaniu, a następnie w umowie kredytowej;
 Efekt ekologiczny – suma korzyści dla środowiska wynikających z realizacji zadania tj. usunięcia ze środowiska
wyrobów zawierających azbest;
 Efekt rzeczowy – wykonanie całości prac ujętych we wniosku o udzielenie dotacji z przeznaczeniem
na częściową spłatę kapitału - ilośd unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest *Mg+;
 Fundusz, WFOŚiGW w Łodzi – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 Wykonawca – podmiot, któremu Beneficjent zlecił wykonanie usługi polegającej na usunięciu i przekazaniu do
unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, posiadający stosowne, wymagane prawem uprawnienia
w tym zakresie.
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