Informacja dotycząca zadania realizowanego prze Gminę Szlichtyngowa pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa
w roku 2017”
Uchwałą Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 9 października 2015 roku
przyjęto „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy
Szlichtyngowa na lata 2015-2032”, natomiast Zarządzeniem nr 44/16 z dnia 28
kwietnia 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa ustalił szczegółowe zasady
realizowania przez Gminę Szlichtyngowa usługi usuwania odpadów zawierających
azbest z terenu gminy Szlichtyngowa oraz w sprawie powołania Komisji do spraw
rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcie odpadów zawierających azbest.
Wg powyższego kwota dotacji wynosiła 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących
koszty demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku.
W dniu 16 stycznia 2017 r. zgodnie z wytycznymi w sprawie realizacji Programu
Priorytetowego NFOŚiGW pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część
III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – Gmina Szlichtyngowa złożyła wstępny
wniosek o dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięcia w 2017 r. W budżecie gminy
na 2017 r. zabezpieczono kwotę 40 000 złotych.

Pismem z dnia 7 marca 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze poinformował, że wniosek decyzją Zarządu
Funduszu w dniu 2 marca 2017 r. został przyjęty do planu działalności Funduszu na rok
2017 w ramach Programu „SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów
zawierających azbest”. Zaplanowano wstępnie dofinansowanie w wysokości
40 000 złotych i do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w formie dotacji.
Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu zapytania ofertowego podpisano umowę w dniu
18 maja 2017 r. z wykonawcą tj. „EKO24 Barbara Plewko z siedzibą w Dębnie przy
ul. Królowej Jadwigi 1”.
Oferta cenowa za usługę:

•

•

demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenie Gminy
Szlichtyngowa – cena brutto : 400 zł/Mg;
zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
zgromadzonych na nieruchomościach w obrębie Gminy Szlichtyngowa –
bez demontażu – cena brutto : 300 zł/Mg.

W ramach przedmiotowego zadania poddano do realizacji 32 wniosków, w ich wyniku
unieszkodliwionych zostało 67,35 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci
falistych płyt stanowiących pokrycia dachowe o łącznej powierzchni 5056,52 m2 – co
przełożyło się na łączny koszt 22357,00 złotych brutto.

W dniu 21 sierpnia 2017 r. wysłany został wniosek końcowy na realizację
w/w przedsięwzięcia.

W dniu 17 listopada 2017 r. w Zielonej Górze, zawarta została Umowa Dotacji
nr 2017/OZ-po-az/136/D na dofinansowanie zadania pod nazwą: Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szlichtyngowa w roku 2017.
Umowa zawarta została pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a Gminą Szlichtyngowa.
Na jej mocy przyznana została dotacja w kwocie 22 357 złotych.
Środki w kwocie 11178,5 zł stanowiących do 50% kosztów kwalifikowanych
pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Udział środków w realizacji zadania w kwocie 11178,5 zł
i stanowiących do 50% kosztów kwalifikowanych pochodzi z Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i formie
dotacji zostanie zwrócone w Gminie Szlichtyngowa.
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