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Radny Rady Miasta Gliwice 
 

 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 10.03.2020r. w sprawie 
możliwości skorzystania z „Ogólnopolskiego programu finansowania 
usuwania wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach(WFOŚiGW) informuję co następuje. 
Pod koniec 2019 r. przeprowadzono aktualizację inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie naszego miasta, która była 
bazą do przygotowania „Programu usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Gliwice na lata 2019-2032”. Na ten rok 
zaplanowane jest przedłożenie na sesji Rady Miasta projektu uchwały w 
sprawie zatwierdzenia przygotowanego „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest ….” Realizacja powyższych działań jest jednym z 
warunków przystąpienia jednostki samorządu terytorialnego do 
programu WFOŚiGW.  
Z uwagi na termin składania wniosku tj. 15.04.2020r. jak również 
wymagane załączniki do niego (m.in. harmonogram rzeczowo-
finansowy, kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest 
demontaż azbestu lub miejsc składowania, umożliwiające identyfikację 
ich położenia) podjęto decyzję o możliwości przystąpienia do programu 
w przyszłym roku. W tym roku planujemy wystosowanie do wszystkich 
posiadaczy azbestu (potencjalnych beneficjentów końcowych), 
widniejących w bazie azbestowej zapytania o chęć złożenia wniosku  
w planowanym przez Urząd Miejski w Gliwicach naborze i gotowość do 
realizacji w 2021 r. 
Dodatkowo należy zauważyć, że maksymalna kwota dofinansowania do 
demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest zależy od wskaźnika (G) dochodów podatkowych 
gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca określonego dla roku 
poprzedzającego złożenie wniosku. Biorąc pod uwagę wskaźnik G dla 
Gliwic za zeszły rok, maksymalne dofinasowanie to 40% kosztów 
kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 480 zł/Mg odpadów dla I stopnia 
pilności ich usunięcia (w tym w formie dotacji nie więcej niż 320 zł/Mg). 
Jednocześnie dofinansowanie nie obejmuje materiałów i robocizny 
niezbędnych do zastąpienia wyrobów azbestowych, których koszty musi 
pokryć w 100% mieszkaniec. 
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