ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY RYCHLIKI
o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości
znajdujących się na terenie Gminy Rychliki w 2022 roku
Wójt Gminy Rychliki informuje, że Gmina Rychliki zamierza wystąpić z wnioskiem do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie
zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychliki” w imieniu
zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby
zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Rychliki.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn.
dofinansowanie są koszty dotyczące prac:

takimi,

na

które

można

uzyskać

1) demontażu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transporcie odpadu
niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwieniu poprzez
składowanie na składowisku odpadów lub
2) transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia i
unieszkodliwieniu poprzez składowanie na składowisku odpadów.
Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów
azbestowych należy składać do 19 maja 2022r. w Urzędzie Gminy Rychliki
na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy Rychliki lub pobrać ze strony
internetowej: www.rychliki.pl
Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane we wniosku.

Ubiegającym się o dofinansowanie zadania, może być:
a. jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły
i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,
rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora
finansów
publicznych,
będące
gminnymi
lub
powiatowymi
osobami
prawnymi,
b. spółki prawa cywilnego i handlowego. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj.
poprzez
sfinansowanie
prac
polegających
na
demontażu,
zbieraniu,
transporcie
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku
o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów
stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są
zgodne z oryginałem.

WAŻNE INFORMACJE:
1. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela
nieruchomości.
2. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będą realizowane
dodatkowe roboty, w tym naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie
usunięty azbest.
3. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały zakończone przed złożeniem wniosku.
4. W przypadku wniosku złożonego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą,
koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie otrzymanej pomocy
publicznej.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny
i będą zwracane Wnioskodawcy
UWAGA!
1. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Rychliki
o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
2. Koszty na realizację zadania finansowane będą w 100% ze środków pochodzących
z WFOŚiGW w Olsztynie;
3. W przypadku, gdy wniosek Gminy Rychliki nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zadanie nie będzie
realizowane.
Dodatkowe informacje można uzyskać: w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki – pok. nr 2b,
tel. 55 248 81 55 wew. 25, e-mail: sekretariat@rychliki.pl lub srodowisko@rychliki.pl
Niniejsze zawiadomienie podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty: strona internetowa:
www.rychliki.pl, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Rychliki.
Wójt Gminy Rychliki
Zbigniew Lichuszewski

