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OGŁOSZENIE – AZBEST 2015 rok 
 

Wójt Gminy Kolno informuje, że w 2015r. Gmina Kolno zamierza ubiegać się o dotację                             

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest.  

W związku z powyższym zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie                 

w 2015 r. na ww. działania. 

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do kosztów demontażu, transportu         

i unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku do 85% kosztów kwalifikowanych ze 

środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Olsztynie, nieprzekraczające 680 zł za       

1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Dodatkowo w  budżecie gminy zabezpieczona jest kwota 

3 742,20 zł stanowiąca 15% ogólnej ceny przewidzianej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest. 
 

Dotacja będzie udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z obiektów, których właścicielami są: 

 jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, 

 osoby fizyczne, 

 rolnicy, 

 kościoły i związki wyznaniowe, 

 stowarzyszenia, 

 wspólnoty mieszkaniowe, 

 spółdzielnie mieszkaniowe, 

 rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, 

 jednostkom sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, 

 Spółki prawa cywilnego i handlowego (warunki dofinansowania zgodne z regulaminem programu dotacyjnego 

WFOŚiGW w Olsztynie) 
 

Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kolno o udzielenie 

dofinansowania przez WFOŚiGW w Olsztynie oraz po zawarciu stosownych umów. 

Termin składania wniosków - do dnia 28 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy Kolno 

Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy Kolno pok. Nr 11 lub  http://bip-kolno.sprint.com.pl/  w zakładce OCHRONA 

ŚRODOWISKA i GOSPODARKA ODPADAMI lub  DRUKI i FORMULARZE 
 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest; 

2. Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania; 

3. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej ze Starostwa Powiatowego                    

w Olsztynie, Oddział Zamiejscowy. Filia w Biskupcu. (na mapce zaznaczyć miejsce zlokalizowania wyrobów 

zawierających azbest) 

4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (Akt własności); 

5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy (robót budowlanych) – ze Starostwa Powiatowego  

w Olsztynie (jeżeli zadanie obejmować będzie demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego). 

 

                       Uwaga!!! 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. 
Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pok. Nr 11, tel. 89 716 39 13, e-mail: katarzyna8484@o2.pl 

1. demontaż i zabezpieczenie 
pokrycia dachowego lub 

innych wyrobów 
zawierających azbest, 

 

2. transport odpadu 
niebezpiecznego z miejsca 

rozbiórki do miejsca 
unieszkodliwiania, 

 

3. unieszkodliwienie 
poprzez składowanie 

odpadu na 
składowisku. 

 

Zgodnie z regulaminem programu dotacyjnego zamieszczonego na stronie http://wfosigw.olsztyn.pl dofinansowanie będzie można 

otrzymać na trzy działania 

PLANOWANY OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWIĘCIA OD 01.06.2015 DO 31.10.2015 roku 

http://bip-kolno.sprint.com.pl/
http://wfosigw.olsztyn.pl/

