
Pieniądze na likwidację azbestu (eternitu) dla mieszkańców  

z gmin poszkodowanych w ubiegłorocznej nawałnicy 

 

Możliwe dofinansowanie dotyczące likwidacji pokryć azbestowych (eternitu) dla 

mieszkańców gminy Cewice ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. 

Informuję, że osoby poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej, która miała miejsce  

w nocy z dnia 11.08.2017 r. na 12.08.2017 r. mogą składać wniosek o dofinansowanie 

zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia oraz transportu  

i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest do Urzędu Gminy w Cewicach w terminie 

do 27.08.2018 r. Środki finansowe na realizację zadań konkursowych stanowią środki własne 

WFOŚiGW. Kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak: 

a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się 

łącznie: demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadu;  

b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się 

wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.  

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

- faktura za wykonaną usługę; 

- dokumentacja fotograficzna obrazująca aktualny stan (przed rozpoczęciem prac), 

umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.  

- kopia dokumentów potwierdzających uprawnienie wykonawcy do wykonania 

działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest 

(dot. transportu i unieszkodliwienia odpadów); 

- oryginały kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczątką 

składowiska. 

Ważne terminy: 

 do 27 sierpnia 2018 r.- termin składania w Urzędzie Gminy Cewice wniosków  

o dofinansowanie na likwidację azbestu; 

 do 31 sierpnia 2018 r.  termin złożenia wniosku przez Gminę Cewice do WFOŚiGW 

w Gdańsku; 

 do 21 września 2018 r. rozstrzygnięcie konkursu przez  WFOŚiGW w Gdańsku; 

 do 28 września 2018 r. WFOŚiGW w Gdańsku opublikuje wynik na swojej stronie 

internetowej; 

 do 31 listopada 2018r. planowany termin wykonania demontażu i dostarczenia 

odpadów na składowisko. 



Wymagane jest aby prace związane z demontażem i przekazaniem do utylizacji były 

przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym  

z Rozporządzeniem 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. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). 


