Informacja dotycza.ca zadania realizowanego prze Gmine Szlichtyngowa Pn.
„Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa
w roku 2016"

Uchwala^ Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 9 pazdziernika 2015 roku
przyj^to ..Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest dla gminy
Szlichtyngowa na lata 2015-2032", natomiast Zarzadzeniem nr 44/16 z dnia 28
kwietnia 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa ustalil szczegotowe zasady
realizowania przez Gmincj Szlichtyngowa uslugi usuwania odpadow zawierajacych
azbest z terenu gminy Szlichtyngowa oraz w sprawie powolania Komisji do spraw
rozpatrywania wnioskow o przyznanie ushigi usuni^cie odpadow zawierajacych azbest.
Wg powyzszego kwota dotacji wynosHa 100% kosztow kwalifikowanych obejmujacych
koszty demontazu, transportu i zdeponowania odpadow na skladowisku.
W dniu 27 stycznia 2016 r. zgodnie z wytycznymi w sprawie realizacji Programu
Priorytetowego NFOSiGW pn. Gospodarowanie odpadami innymi niz komunalne, Czesc
III - Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest" - Gmina Szlichtyngowa zlozyla wst^pny
wniosek o dofinansowanie realizacji w/w przedsi^wzi^cia w 2016 r. W budzecie gminy
na 2016r. zabezpieczono kwote^ 20 000 ziotych.
Pismem z dnia 16 marca 2016 r. Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Gorze poinformowal, ze wniosek decyzjq Zarzadu
Funduszu w dniu 10 marca 2016 r. zostal przyjejty do planu dziatalnosci Funduszu na
rok 2016 w ramach Programu „SYSTEM-Wsparcie dzialah ochrony srodowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOSiGW. Cz^sc 1) Usuwanie wyrobow
zawierajacych azbest". Zaplanowano wstejmie dofinansowanie w wysokosci
20 000 zlotych i do 100% kosztow kwalifikowanych zadania w formie dotacji.

Po ogtoszeniu i rozstrzygni^ciu zapytania ofertowego podpisano umowe* w dniu
16 czerwca 2016 r. z wykonawcq tj. „EK024 Barbara Plewko z sicdzibq w Debnie
przy ul. Mickiewicza 2".
Oferta cenowa za usiuge^
•

demontaz, transport i unieszkodliwienie wyrob6w zawierajacych azbest
z budynkow mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenie Gminy
Szlichtyngowa - cena brutto : 432,00 zi/Mg;

•

zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobow zawierajacych azbest
zgromadzonych na nieruchomosciach w obr^bie Gminy Szlichtyngowa bez demontazu - cena brutto : 324,00 zl/Mg.

W ramach przedmiotowego zadania poddano do realizacji 8 wnioskow, w ich wyniku
unieszkodliwionych zostalo 15,74 Mg wyrobow zawierajacych azbest w postaci falistych
plyt stanowiqcych pokrycia dachowe o facznej powierzchni 774,53 m2 - co przetozylo
sie^ na fa.czny koszt 5739,12 zfotych brutto.

W dniu 30 sierpnia 2016 r. wysiany zostal wniosek koncowy na realizacji
w/w przedsiewziecia.
W dniu 28 pazdziernika 2016 r. w Zielonej Gorze, zawarta zostafa Umowa Dotacji
nr 2016/OZ-po-az/094/D na dofinansowanie zadania pod nazwa; Usuwanie
wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy Szlichtyngowa w roku 2016.
Umowa zawarta zostata pomiqdzy Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Gorze a Gmina, Szlichtyngowa.
Na jej mocy przyznana zostata dotacja w kwocie 5739,12 ztotych.
Srodki w kwocie 2869.56 zt stanowiqcych do 50% kosztow kwalifikowanych
pochodza z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Udzial srodkow w realizacji zadania w kwocie 2869.56 zt i
stanowiqcych do 50%) kosztow kwalifikowanych pochodzi z Wojewodzki Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Gorze i formie dotacji
zostanie zwrocone w Gminie Szlichtyngowa.
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