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OGŁOSZENIE 

 WÓJTA GMINY NIEGOWA 

dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest        

z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niegowa.  

 

Wójt Gminy Niegowa zamierza ubiegać się o dofinansowanie do usuwania wyrobów 

azbestowych z terenu gminy Niegowa  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                    

i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                     

w Katowicach.  

W  związku z powyższym  zainteresowani mieszkańcy, którzy użytkują lub składują  na swojej 

posesji wyroby zawierające azbest oraz  są ujęci w Programie  usuwania wyrobów zawierających 

azbest  z terenu Gminy Niegowa i chcą w 2021r. usunąć eternit ze swoich  nieruchomości proszeni są 

o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Niegowa. 

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy 

składać w terminie: od 23 marca do 22 kwietnia 2021r. w Urzędzie Gminy Niegowa,  ul. 

Sobieskiego 1  42-320 Niegowa, na formularzu wniosku, który można pobrać tutaj lub w Urzędzie 

Gminy Niegowa.  

 Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów.  

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 będzie 

realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest. 

3. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały zrealizowane przed złożeniem wniosku. 

Informacje dodatkowe:  

1. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW                      

w Katowicach oraz  w przypadku wyższych kosztów od otrzymanego dofinansowania  środki własne 

Wnioskodawcy, z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie. 

2. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Niegowa o przyznanie 

dotacji przez  WFOŚiGW w Katowicach. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana finansowania przez WFOŚiGW w Katowicach, 

zasady i tryb udzielanej pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane. 

4. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających 

na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest lub 

zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest 

5. 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. 

6. Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane 

Wnioskodawcy. Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, któremu wniosek nie został 

uwzględniony nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. Podmiot ten jednak może się starać                   

o dofinansowanie w przypadku, kolejnego naboru realizowanego przez WFOŚiGW  w Katowicach. 

7. Złożone wnioski weryfikowane będą przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za nabór. 
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8.  Dofinansowanie nie będzie przyznawane w przypadku złożenia sfałszowanych dokumentów. 

9.  Podstawą realizacji zadania będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Wnioskodawcą        

a Gminą Niegowa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Niegowa, w której to  umowie będą określone 

istotne postanowienia, w tym warunek wpłaty i zapłaty ewentualnego wkładu własnego w przypadku 

wyższych kosztów  niż  otrzymane  z WFOŚiGW w Katowicach.  Podstawą płatności stanowić będzie 

nota księgowa wystawiona właścicielowi/ Wnioskodawcy przez Wójta Gminy  Niegowa, z terminem 

płatności 14 dni, licząc od daty otrzymania noty. Płatności należy dokonać na wskazane w umowie 

konto bankowe Urzędu Gminy Niegowa. 

10.   Zadanie objęte wnioskiem będzie realizowane przez uprawniony podmiot, spełniający wymogi 

przewidziane w przepisach prawa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,  a wyłoniony 

przez Gminę Niegowa zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych. 

11.    Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu wyrobów 

zawierających azbest, w/w podmiot będzie uzgadniał z Wnioskodawcą. 

  UWAGA! 

1. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Niegowa                

o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW    

w Katowicach.                                   

2. W przypadku, gdy wniosek Gminy  Niegowa nie zostanie zakwalifikowany do realizacji 

przez WFOŚiGW w Katowicach, zadanie nie będzie realizowane. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać: w siedzibie Urzędu Gminy Niegowa  

tel. 34 315 10 20 wew. 122  

e-mail: urzad@niegowa.pl lub k.stodolkiewicz@niegowa.pl. 

 

Godziny pracy Urzędu Gminy Niegowa:  pon. 7.30 - 15.00,  

                                                                        wt. 7:30 - 17:00,  

                                                                 śr, czw. 7.30 - 15.30, 

                                                                         pt. 7.30 - 14.30. 

 

Załączniki do pobrania: 

I. Regulamin dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest              

z terenu gminy Niegowa na lata 2021– 2025.” 

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania do demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwienia            

     wyrobów zawierających azbest. 

2. Oświadczenie o wykorzystywaniu/niewykorzystywaniu nieruchomości na cele związane                   

z prowadzoną działalnością gospodarczą 

3. Oświadczenie  współwłaściciela nieruchomości. 

4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

5. Informacja o wyrobach zawierających azbest. 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

7. Oświadczenie o pomocy de minimis (jeśli wymagane). 

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli wymagane). 

9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis inną niż pomoc        

w rolnictwie i rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis  w rolnictwie lub 

rybołówstwie (jeśli wymagane). 
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