
Górzno, dn.08.04.2019 r. 

OGŁOSZENIE 

o naborze wniosków na utylizację azbestu 

 Urząd Miasta i  Gminy w Górznie informuje o zamiarze złożenia wniosku do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na częściowe 

pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 

Wysokość udzielanej dotacji ma wynieść 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. Pozostała część 

kosztów realizacji zadania będzie finansowana ze środków budżetu Miasta i Gminy w wysokości do 

30 % i ze środków wnioskodawców w wysokości do 20%.. Maksymalny koszt dofinansowania 

udzielanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

wynosi dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia (przekazania na składowisko) odpadów 

zawierających azbest to 800 zł za 1 Mg azbestu, natomiast dla transportu i unieszkodliwienia 

(przekazania na składowisko) odpadów zawierających azbest wynosi 500 zł za 1 Mg, z zastrzeżeniem 

że maksymalny poziom dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości wynosi 10.000 zł.  

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest rozpocznie się po wyłonieniu wykonawcy przez 

Miasto i Gminę Górzno  i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Górzno o udzielenie 

dofinansowania na utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu oraz po podpisaniu umowy dotacji. 

 Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów 

zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Miasta i 

Gminy Górzno zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

 Pomoc finansowa nie obejmuje zwrotu kosztów już poniesionych, w szczególności 

związanych ze zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest", które zostaną zgłoszone do 

odebrania i do unieszkodliwienia. 

 Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Górzno, planujący w 

2019 roku przekazać do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest, zobowiązani są do złożenia w 

sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie, w terminie od dnia 08 kwietnia 2019 r. do dnia 26 

kwietnia 2019 r. wniosku, którego formularz wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Górznie,  wejście od strony ul. Gołuńskiego oraz  na stronie internetowej:  

http://www.gorzno.pl oraz http: //bip.gorzno.pl 

UWAGA! Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego. 

 W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, 

prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania 

robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ tj. 

Starostwo Powiatowe w Brodnicy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, a także w 

niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. Stosowne informacje na ten temat wnioskodawcy mogą uzyskać w 

Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18 oraz u 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, ul. Łazienna 8. 

http://www.gorzno.pl/


 W przypadku wniosku obejmującego demontaż, jeżeli wnioskodawca posiada zgłoszenie 

robót/decyzję o pozwolenie na budowę (lub uzgodnienie z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków) zobowiązany jest do dołączenia go do składanego wniosku. 

 Limit środków w budżecie Miasta i Gminy Górzno jest ograniczony, dlatego decyduje 

kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i 

Gminy Górzno). 

 W przypadku, gdy o udzielenie dofinansowania ubiegać się będzie przedsiębiorca, w tym 

przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, dotacja będzie 

udzielana zgodnie z przepisami: 

1) rozporządzenia Komisje (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013); 

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. 

Urz. UE L 352 Z 24.12.2013); 

3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i 

akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014). 

Podmiot, który ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

ma obowiązek wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji przedłożyć Gminie: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, które otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, a także w ciągu dwóch 

poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz 

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o 

nieotrzymaniu takiej pomocy we wskazanym okresie; 

2) informacje, które zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w 

sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 

2010 r. W sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).  

Informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie (wejście od strony ul. Gołuńskiego), 

tel. 56 6448358. 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej i 

http://www.gorzno.pl  oraz http: //bip.gorzno.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i  

Gminy Górzno , na tablicach informacyjnych na terenie Miasta i Gminy Gminy Górzno w okresie od 

dnia 08kwietnia 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r. 

http://www.gorzno.pl/

