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UZASADNIENIE 

 

 

 

Projekt uchwały dotyczy przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” dofinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V 

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, 

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu 

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) w formule grantowej. 

Głównym celem realizacji projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko, 

poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika. 

Grantobiorcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem 

wieczystym obiektu lub nieruchomości położonej na terenie Miasta Rybnika. Do projektu nie mogą 

być zgłoszone obiekty, które stanowią miejsce faktycznego wykonywania działalności gospodarczej 

lub rolniczej. Obiekt może stanowić jedynie miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej. 

Regulamin przewiduje dofinansowanie następujących prac:  

 demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, 

unieszkodliwianie z jednoczesnym przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu                                 

z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu, 

 demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, 

unieszkodliwianie, 

 transport znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest                 

i ich unieszkodliwianie. 

Wysokość grantu  będzie wynosić 100 % kosztów kwalifikowanych realizacji zadania                                        

z zastrzeżeniem, że wartość całkowita dotacji na: 

 demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest,                          

z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji wraz z niezbędnymi elementami 

montażowymi i uzupełniającymi w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu                        

z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu, dla 

budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 25.000,00 zł netto a dla pozostałych obiektów 

nie może przekroczyć 15.000,00 zł netto; 

 demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest,                                  

z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji bez przywrócenia stanu obiektu 

sprzed demontażu, dla wszystkich obiektów nie może przekroczyć 10.000,00 zł netto, 

 transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z nieruchomości nie może 

przekroczyć 5.000,00 zł netto. 

Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku zawarcia przez Miasto Rybnik umowy                                 

o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


