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Pan 
Jacek Brygman
Przewodniczący Konwentu Gmin Wiejskich  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wójt Gminy Cekcyn

Pan 
Marek Olszewski
Przewodniczący
Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Panowie Przewodniczący,

odnosząc się do Stanowiska nr 1/2019 Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 25 lutego 2019 r. w sprawie usuwania wyrobów 

zawierających azbest informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (NFOŚiGW) w dniu 26 marca 2019 r. podjął decyzję o kontynuacji dotychczasowych 

działań i przyjął „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających 

azbest”. Program ten jest wynikiem uzgodnień i deklaracji NFOŚiGW z wojewódzkimi 

funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Program stanowi odpowiedź na duże zainteresowanie potencjalnych beneficjentów 

w całej Polsce, a jego celem jest wsparcie działań związanych z poprawą stanu środowiska 

w Polsce oraz ograniczenie negatywnego wpływu wyrobów zawierających azbest na zdrowie 

ludzi. W ramach programu będą finansowane przedsięwzięcia zlokalizowane w gminach 

posiadających gminne programy usuwania azbestu lub w tych, które przeprowadziły 

inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Dopuszczalne jest przy tym, aby gmina uznała 



jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

program związku międzygminnego, którego jest członkiem, lub powiatu, na którego terenie się 

znajduje. Natomiast beneficjentem końcowym programu są gminy, które działają na rzecz 

właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie, otrzymujące wsparcie 

za pośrednictwem WFOŚiGW. Podczas wyboru przedsięwzięć WFOŚiGW będzie 

weryfikował stopień pilności usunięcia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 

Dofinansowaniu w formie dotacji będą podlegały przedsięwzięcia w zakresie demontażu, 

zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Budżet programu 

został zasilony ze środków NFOŚiGW kwotą 100 mln zł i zostanie powiększony co najmniej 

o kwotę 70 mln zł ze środków wojewódzkich funduszy, co oznacza jego zwiększenie prawie 

o 100% w stosunku do budżetu przyjętego w 2015 roku. 

Program przewiduje zróżnicowaną intensywność dofinansowania ze środków 

NFOŚiGW  i WFOŚiGW w zależności od wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca gminy G, określonego dla roku poprzedzającego złożenie wniosku. 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

• do 100% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G nie większej 

niż 1500,

• do 70% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G w przedziale 

powyżej 1500 do 2000,

• do 40% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G powyżej 2000.

Natomiast obecnie NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków o udostępnienie środków dla 

wojewódzkich funduszy na realizację przedsięwzięć w latach 2019–2020, które w dalszej 

kolejności będą zawierały umowy z beneficjentami. 

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Sławomir Mazurek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/



Do wiadomości:

1. Pan Stanisław Gawłowski, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa.

2. Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

3. Biuro Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

4. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.
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