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Podział ten jest zbie�ny z harmonogramem Programu Oczyszczania Kraju z 

Azbestu na lata 2009-2032 i Programu usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest z terenu 

Województwa Mazowieckiego. Zdecydowano o przyj�ciu analogicznych etapów realizacji 

zadania w kontek�cie mo�liwo�ci monitorowania jego realizacji w porównaniu z 

programami nadrz�dnymi. 

Tabela nr 11 

Harmonogram realizacji Planu w podziale na 3 etapy 

Lp. Zadania 
etap I etap II etap III 

2009-2012 2013-2022 2023-2032 

1 Przeprowadzenie inwentaryzacji    

2 Opracowanie Planu usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest    

3 Opracowanie bazy danych wyrobów zawieraj�cych azbest    

4 Cykliczna aktualizacja bazy danych *

5 Akcje informacyjno-edukacyjne w�ród mieszka�ców 

6 Zapewnienie �rodków finansowych na realizacj� Planu

7 Bezpieczne usuni�cie zinwentaryzowanych płyt azb.-cem. 10% 45% 45% 

8 Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych 

9 Aktualizacja Planu

* W przypadku braku informacji od wła�cicieli obiektów pokrytych azbestem, konieczna wydaje si�
aktualizacja inwentaryzacji w terenie ze wzgl�du na fakt, i� 97% budynków pokrytych azbestem wymaga 
ponownej oceny w ci�gu 1 roku.

Inwentaryzacja (zadanie nr 1), Plan usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest 

(zadanie nr 2) oraz opracowanie bazy danych wyrobów zawieraj�cych azbest (zadanie nr 

3) zostały wykonane w roku 2009, co umo�liwiło rozpocz�cie procesu monitorowania 

procesu usuwania wyrobów azbestowych (zadanie nr 8). 

Ka�demu zadaniu w ka�dym z etapów wdra�ania Planu została przypisana 

jednostka odpowiedzialna za realizacj� zadania.  
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Tabela nr 12 

Odpowiedzialno�� za realizacj� Planu

Lp. Zadania Jednostka odpowiedzialna 

1 Przeprowadzenie inwentaryzacji Gmina Szulborze Wielkie 

2 Opracowanie Planu usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest Gmina Szulborze Wielkie

3 Opracowanie bazy danych wyrobów zawieraj�cych azbest Gmina Szulborze Wielkie

4 Cykliczna aktualizacja bazy danych  Gmina Szulborze Wielkie

5 Akcje informacyjno-edukacyjne w�ród mieszka�ców Gmina Szulborze Wielkie

6 Zapewnienie �rodków finansowych na realizacj� Planu
Gmina Szulborze Wielkie / 
Wła�ciciele obiektów 

7 Bezpieczne usuni�cie zinwentaryzowanych płyt azb.-cem. 
Gmina Szulborze Wielkie / 
Wła�ciciele obiektów 

8 Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych Gmina Szulborze Wielkie

9 Aktualizacja Planu Gmina Szulborze Wielkie

6. Szacunek nakładów finansowych na realizacj� Planu

Do szacunku kosztów usuni�cia płyt azbestowo-cementowych z terenu gminy 

Szulborze Wielkie przyj�to, �e ilo�� zinwentaryzowanych wyrobów zawieraj�cych azbest 

wynosi 198.842 m2 płyt azbestowo-cementowych, co po przeliczeniu daje 2.585 Mg.  

Zało�ono, �e �redni koszt demonta�u, transportu i unieszkodliwienia odpadów 

zawieraj�cych azbest na składowisku wynosi 1.400 zł za 1 Mg. �redni koszt został 

wyliczony na podstawie informacji uzyskanych od przedsi�biorstw z listy firm 

uprawnionych do usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Szulborze 

Wielkie, zamieszczonej w punkcie 4.4 niniejszego dokumentu.  

Jako �redni koszt zakupu i monta�u nowego pokrycia dachowego przyj�to 80 zł za 

1 m2 nowego pokrycia wykonanego z blachodachówki. Dane te zostały pozyskane od 

producentów i firm dekarskich. W przypadku wykorzystania innych materiałów szacowane 

koszty mog� ulec zmianie. W szacunkach nie uwzgl�dniono inflacji ze wzgl�du na brak 

realnych prognoz wska
ników inflacyjnych. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w 

tabeli nr 13. 
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Tabela nr 13 

Szacunek nakładów finansowych na usuni�cia płyt azbestowo-cementowych z 

gminy Szulborze Wielkie (w tys. zł) 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
Etap 

Razem 
I II III 

1 
ilo�� płyt azbestowo-cementowych do 
usuni�cia 

Mg 259 1 163 1 163 2 585

m
2
 19 884 89 479 89 479 198 842

2 
koszt demonta�u i unieszkodliwienia 
odpadów azbestowych 

tys.zł/Mg 363 1 628 1 628 3 619

3 
koszt zakupu i monta�u nowego 
pokrycia dachowego 

tys.zł/m
2
 1 591 7 158 7 158 15 907

Razem koszty 1 953 8 787 8 787 19 526

Ł�czny koszt usuni�cia płyt azbestowo-cementowych z terenu gminy Szulborze 

Wielkie wraz z zakupem i monta�em nowych pokry� dachowych wynosi 19,5 mln zł. 

Szacowane nakłady finansowe na usuni�cie płyt azbestowo-cementowych  

z budynków, b�d�cych własno�ci� gminy i powiatu 

Na terenie gminy zinwentaryzowano: dwa budynki b�d�ce własno�ci� gminy i 

jeden budynek nale��cy do powiatu. W tabeli nr 14 i nr 15 zestawiono koszty demonta�u i 

usuni�cia płyt azbestowo-cementowych z budynków, b�d�cych ich własno�ci�. 

Tabela nr 14 

Szacunek nakładów finansowych na usuni�cie płyt azbestowo-cementowych z 

budynków, b�d�cych własno�ci� gminy (w tys. zł) 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
Etap 

Razem 
I II III 

1 
ilo�� płyt azbestowo-cementowych do 
usuni�cia 

Mg - 11 - 11

m
2
 - 843 - 843

2 
koszt demonta�u i unieszkodliwienia 
odpadów azbestowych 

tys.zł/Mg - 15 - 15

3 
koszt zakupu i monta�u nowego 
pokrycia dachowego 

tys. zł/ m
2
 - 67 - 67

Razem koszty 0 82 0 82
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Tabela nr 15 

Szacunek nakładów finansowych na usuni�cie płyt azbestowo-cementowych z 

budynków, b�d�cych własno�ci� powiatu (w tys. zł) 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
Etap 

Razem 
I II III 

1 
ilo�� płyt azbestowo-cementowych do 
usuni�cia 

Mg - 3 - 3

m
2
 - 201 - 201

2 
koszt demonta�u i unieszkodliwienia 
odpadów azbestowych 

tys.zł/Mg - 4 - 4

3 
koszt zakupu i monta�u nowego 
pokrycia dachowego 

tys. zł/ m
2
 - 16 - 16

Razem koszty 0 20 0 20

Ł�czny koszt usuni�cia płyt azbestowo-cementowych wraz z nowym pokryciem 

dachowym budynków, b�d�cych własno�ci� gminy wynosi ponad 82 tys. zł, a powiatu - 

20 tys. zł. 

6.1. Całkowite koszty realizacji Planu

Całkowite koszty realizacji Planu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy 

Szulborze Wielkie obejmuj� nakłady poniesione na akcje informacyjno-edukacyjne, koszty 

aktualizacji Planu, koszty usuni�cia płyt azbestowo-cementowych z pokry� dachowych 

oraz wykonania nowych pokry� dachowych.  

Do szacunków całkowitych kosztów realizacji Planu przyj�to, i� Urz�d Gminy 

sfinansuje akcje informacyjno-edukacyjne. Zadania polegaj�ce na aktualizacji bazy 

danych, informowaniu o mo�liwo�ciach pozyskania dofinansowania na bezpieczne 

usuwanie wyrobów zawieraj�cych azbest oraz monitorowanie procesu usuwania wyrobów 

azbestowych z terenu gminy zostan� zlecone podwykonawcom. Zało�ono ponadto, �e w 

trakcie realizacji Planu wykonane zostan� po 2 aktualizacje w II i III etapie realizacji 

Planu. Koszty demonta�u i unieszkodliwienia odpadów azbestowych oraz koszty zakupu i 

monta�u nowych pokry� dachowych zostały oszacowane w tabeli nr 13. 
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Tabela nr 16 

Szacunkowe całkowite koszty realizacji Planu (w tys. zł) 

Lp. Zadanie 
Etap 

Razem 
I II III 

1 
akcje informacyjno-edukacyjne w�ród mieszka�ców 
gminy Szulborze Wielkie 

3 10 - 13

2 cykliczna aktualizacja bazy danych  - - - 0

3 aktualizacja Planu  - 20 20 40

4 
koszt demonta�u i unieszkodliwienia odpadów 
azbestowych  

363 1 628 1 628 3 619

5 koszt zakupu i monta�u nowych pokry� dachowych  1 591 7 158 7 158 15 907

6 zapewnienie �rodków finansowych na realizacj� Planu  - - - 0

7 
monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych 
z terenu gminy Szulborze Wielkie 

- - - 0

Razem koszty 1 956 8 817 8 807 19 579

Prognozowane całkowite koszty realizacji Planu w latach 2009-2032 wynosz�

19,6 mln zł, z czego ponad 81% stanowi� koszty zakupu i monta�u nowych pokry�

dachowych (15.907 tys. zł). Szacowane koszty demonta�u i unieszkodliwienia płyt 

azbestowo-cementowych wynosz� 3.691 tys. zł, co stanowi ponad 18% ogólnych kosztów 

realizacji Planu. 

6.2. �ródła finansowania realizacji Planu

Mo�liwymi 
ródłami finansowania realizacji Planu s� �rodki własne gminy 

Szulborze Wielkie, �rodki z Gminnego, Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

�rodowiska i Gospodarki Wodnej, �rodki przewidziane w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Mazowieckiego (działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi), 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz kredyty preferencyjne z BO� S.A.  

Do opracowania prognozowanej struktury finansowania Planu przyj�to 

nast�puj�ce zało�enia: 

1. Z bud�etu gminy finansowane b�d� akcje informacyjno-edukacyjne oraz 

aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych. 

2. �rodki pozyskane z powiatowego funduszu ochrony �rodowiska i gospodarki 

wodnej w ka�dym roku realizacji Planu b�d� wynosiły 5 tys. zł. 

3. Płyty azbestowo-cementowe z obiektów, b�d�cych własno�ci� gminy Szulborze 

Wielkie zostan� usuni�te i unieszkodliwione z wykorzystaniem �rodków 
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pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 

4. Około 10% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usuni�cia w danym 

roku zostanie usuni�ta i unieszkodliwiona przez wła�cicieli obiektów z 

wykorzystaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

5. RPO Województwa Mazowieckiego obowi�zuje do 2013 roku, a ze �rodków 

wspólnotowych mo�na pozyska� maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych 

projektu. 

6. Około 5% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usuni�cia w danym 

roku zostanie usuni�ta i unieszkodliwiona przez wła�cicieli obiektów z 

wykorzystaniem dofinansowania z BO�. 

7. Około 10% płyt azbestowo-cementowych przewidzianych do usuni�cia w danym 

roku zostanie usuni�ta i unieszkodliwiona przez wła�cicieli obiektów z 

wykorzystaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. 

8. Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 

kolejnych latach b�dzie oferował dofinansowanie zada�, polegaj�cych na 

bezpiecznym usuwaniu azbestu. 

9. Oferta BO� w kolejnych latach b�dzie przewidywała kredyty z dopłatami do 

odsetek z WFO�iGW, a tak�e kredyty na zakup i monta� urz�dze� słu��cych 

ochronie �rodowiska, z których mo�na sfinansowa� zakup i monta� nowego 

pokrycia dachowego. 

Tabela nr 17 

Prognozowana struktura finansowania realizacji Planu (w tys. zł) 

Lp. Potencjalne �ródła finansowania 
Etap 

Razem 
I II III 

1 bud�et Gminy Szulborze Wielkie 3 10 - 13

2 powiatowy fundusz ochrony �rodowiska 15 50 50 115

3 wojewódzki fundusz ochrony �rodowiska 36 1 225 163 1 424

4 RPO Województwa Mazowieckiego (do 2013 r.) 195 88 - 283

5 PROW (2007-2013) - 106 - 106

6 kredyty w BO� 98 879 879 1 856

7 �rodki własne wła�cicieli obiektów 1 609 6 458 7 715 15 782

Razem 1 956 8 816 8 807 19 579
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6.2.1. Alokacja �rodków finansowych z bud�etu gminy 

Z bud�etu gminy zostan� sfinansowane akcje informacyjno-edukacyjne w�ród 

mieszka�ców miejscowo�ci gminnych. Przewidziano wydatek rz�du ok. 1 tys. zł rocznie w 

czasie dwóch pierwszych etapów realizacji Planu, co w sumie daje 13 tys. zł. 

6.2.2. Mo�liwo�ci pozyskania �rodków finansowych na działania zwi�zane  

z usuwaniem azbestu 

W wyniku analizy dost�pnych instrumentów finansowania ochrony �rodowiska 

wybrano instrumenty, które mog� zosta� wykorzystane w celu dofinansowania realizacji 

Planu usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest z terenu gminy Szulborze Wielkie. 

6.2.2.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony 	rodowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie 

Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa 

tel. (22) 853-53-21, faks (22) 853-53-02  

e-mail: poczta@wfosigw.pl 

www.wfosigw.pl 

Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania azbestu przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mog� by�: 

1. osoby prawne,  

2. osoby fizyczne, 

3. jednostki organizacyjne administracji publicznej nieposiadaj�ce osobowo�ci 

prawnej,  

4. zwi�zki celowe tych osób, 

5. jednostki samorz�du terytorialnego.  

W ramach zada� zwi�zanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane s� koszty 

demonta�u płyt azbestowych, koszty przewiezienia azbestu z miejsca demonta�u do 

miejsca unieszkodliwienia oraz koszty unieszkodliwiania azbestu. �rodki Funduszu nie 

mog� by� przeznaczone na wykonanie nowych pokry� dachowych. 

Realizacja zada� polegaj�cych na unieszkodliwianiu azbestu mo�e by�

dofinansowana w wysoko�ci do 100% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji, a po 
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wyczerpaniu �rodków na dany rok w formie po�yczki. 

Zgodnie z Regulaminem post�powania w sprawach przyznania �rodków 

WFO�iGW na dofinansowanie działa� z zakresu unieszkodliwiania azbestu na terenie 

województwa mazowieckiego dofinansowaniem mog� by� obj�te obiekty, dla których 

wła�ciciel, zarz�dca lub u�ytkownik sporz�dził i zło�ył wojewodzie lub odpowiednio 

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta „Informacj� o wyrobach zawieraj�cych 

azbest i miejscu ich wykorzystania” (zał�cznik nr 2). Ponadto Wnioskodawca ubiegaj�cy 

si� o dofinansowanie (dysponuj�cy obiektem na cele budowlane) zobowi�zany jest 

uzyska� od wła�ciwych organów administracji architektoniczno-budowlanej prawomocne 

decyzje administracyjne zwi�zane z zakresem wykonywanych prac oraz do przedło�enia 

„Oceny stanu i mo�liwo�ci bezpiecznego u�ytkowania wyrobów zawieraj�cych azbest” 

wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w zał�czniku nr 4.  

Prace zwi�zane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu musz� by�

wykonywane przez firm� posiadaj�c� stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i 

unieszkodliwianie odpadów zawieraj�cych azbest, a wykonawca zadania powinien zosta�

wybrany zgodnie z ustaw� Prawo zamówie� publicznych. 

Wypłata �rodków odbywa si� w ramach umów cywilnoprawnych, po zło�eniu przez 

Wnioskodawc� faktury oraz protokołu potwierdzaj�cego wykonanie zadania wraz z 

o�wiadczeniem wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z 

pyłu azbestowego, z zachowaniem wła�ciwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

Zgodnie z Zasadami przeznaczania �rodków WFO�iGW na dofinansowanie 

działa� z zakresu unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego w 

przypadku dofinansowania zada� z zakresu unieszkodliwiania azbestu zwi�zanych z 

usuwaniem skutków działa� �ywiołu mo�liwe jest otrzymanie wsparcia finansowego w 

trybie nadzwyczajnym. Pomoc otrzymana w ramach trybu nadzwyczajnego b�dzie 

udzielana w formie dotacji w wysoko�ci do 100% kosztów kwalifikowanych. Ubieganie si�

o dofinansowanie w ramach trybu nadzwyczajnego mo�e odbywa� si� w okresie 6 

miesi�cy od daty wyst�pienia nadzwyczajnego zagro�enia spowodowanego działaniem 

�ywiołu. 

Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadz�ce działalno�� gospodarcz� mog�

składa� wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania na aktualnie obowi�zuj�cym 

formularzu wniosku. Karta Informacyjna Zadania, wzór wniosku oraz aktualnie 

obowi�zuj�cy wykaz zał�czników mo�na uzyska� w Biurze Funduszu oraz na stronie 

internetowej Funduszu. Osoby fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe) nieprowadz�ce 

działalno�ci gospodarczej składaj� wnioski o dofinansowanie za po�rednictwem gminy. 
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Wnioski nale�y składa� w Biurze Funduszu w Warszawie. Kompletne wnioski o 

dofinansowanie b�d� rozpatrywane według kolejno�ci zło�enia do czasu wyczerpania 

�rodków wydzielonych w planie finansowym na ochron� ziemi na dany rok.  

6.2.2.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 

Zarz�d Województwa Mazowieckiego poprzez 

Mazowieck� Jednostk� Wdra�ania Programów Unijnych 

Urz�d Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

ul. Jagiello�ska 74, 03-301 Warszawa 

tel. (022) 295-20-00, faks (022) 295-20-01 

www.mazovia.pl, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi 

Beneficjentami w ramach działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi mog� by�: 

1. jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki i stowarzyszenia,  

2. jednostki organizacyjne jst posiadaj�ce osobowo�� prawn�,  

3. podmioty działaj�ce w oparciu o zapisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym,  

4. podmioty wykonuj�ce usługi publiczne na zlecenie jednostek samorz�du 

terytorialnego, w których wi�kszo�� udziałów lub akcji posiada samorz�d,  

5. podmioty wybrane w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie�

publicznych wykonuj�ce usługi publiczne na podstawie obowi�zuj�cej umowy 

zawartej z jednostk� samorz�du terytorialnego na �wiadczenie usług z danej 

dziedziny,  

6. Pa�stwowe Gospodarstwo Le�ne Lasy Pa�stwowe i jego jednostki organizacyjne, 

7. jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których 

jest on organem zało�ycielskim lub organem nadzorczym,  

8. zakłady opieki zdrowotnej działaj�ce w publicznym systemie ochrony zdrowia - 

zakontraktowane z NFZ. 

W ramach działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi przewidziane jest wsparcie 

przedsi�wzi�� maj�cych na celu kompleksowe oczyszczenie terenu z odpadów 

zawieraj�cych azbest, a tak�e usuwanie azbestu z budynków administracji publicznej 

wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów azbestowych. 
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W ramach RPO Województwa Mazowieckiego mo�liw� form� wsparcia jest pomoc 

bezzwrotna (dotacja), która beneficjentowi przekazywana b�dzie w formie zaliczek lub 

refundacji wydatków.  

W ramach działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi wspierane b�d�

przedsi�wzi�cia zapisane w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza na 

lata 2007-2011 z uwzgl�dnieniem lat 2012-2015, obsługuj�ce do 150 tys. mieszka�ców, 

nieobj�te zakresem pomocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

(PROW). 

Maksymalny udział �rodków wspólnotowych w wydatkach kwalifikowalnych na 

poziomie projektu wynosi 85%, z uwzgl�dnieniem przepisów dotycz�cych pomocy 

publicznej. Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi: 

- 3% - dla jednostek samorz�du terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy 

nie wyst�puje pomoc publiczna, 

- 15% - dla pozostałych beneficjentów, gdy nie wyst�puje pomoc publiczna, 

- 40% - w przypadku udzielenia pomocy de minimis. 

Termin kwalifikowalno�ci wydatków rozpocz�ł si� 1 stycznia 2007 r., a w przypadku 

wyst�powania pomocy publicznej termin rozpocz�cia kwalifikowalno�ci powinien by�

zgodny z obowi�zuj�cymi w tym zakresie zasadami. 

Projekty, które mog� by� przyj�te do wsparcia w ramach działania 4.2 Ochrona 

powierzchni ziemi, b�d� wybierane w trybie konkursowym ze wst�pn� kwalifikacj�

projektów (preselekcj�), składaj�c� si� z dwóch zasadniczych faz: 

1. wst�pnej kwalifikacji projektów (preselekcji), polegaj�cej na ocenie wniosków 

sporz�dzonych w uproszczonej formie kart projektów, z minimaln� liczb�

zał�czników, 

2. oceny projektów zaproszonych do dalszej cz��ci konkursu po fazie wst�pnej 

kwalifikacji projektów, bazuj�cej na pełnej dokumentacji aplikacyjnej. 

Nabory projektów prowadzone s� w formule konkursów zamkni�tych.  

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu powinny by� składane w siedzibie 

Mazowieckiej Jednostki Wdra�ania Programów Unijnych. Instytucja Zarz�dzaj�ca nie 

okre�liła terminów konkursów na lata kolejne. W ramach działania 4.2 Ochrona 

powierzchni ziemi nie okre�lono minimalnej, ani maksymalnej warto�ci dla tego typu 

projektów oraz minimalnej i maksymalnej kwoty wsparcia z przedmiotowej dziedziny.  
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6.2.2.3. Bank Ochrony 	rodowiska S.A. 

I Oddział BO� S.A. w Warszawie  

02-665 Warszawa, Al. Wilanowska 372  

tel. (0-22) 336-01-13, faks (0-22) 647-04-47  

e-mail: warszawa1@bosbank.pl  

II Oddział BO� S.A. w Warszawie  

00-958 Warszawa, Al. Solidarno�ci 104  

tel. (0-22) 532-71-00, faks (0-22) 632-52-49  

e-mail: warszawa2@bosbank.pl  

III Oddział BO� S.A. w Warszawie  

00-950 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12  

tel. (0-22) 850-87-18, faks (0-22) 850-88-98  

e-mail: warszawa3@bosbank.pl  

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie s� przeznaczone dla:  

1. klientów indywidualnych,  

2. klientów korporacyjnych,  

3. jednostek samorz�du terytorialnego. 

Przedmiotem kredytowania obj�te s� działania, polegaj�ce na usuwaniu 

(demonta�u i transporcie) i unieszkodliwianiu wyrobów zawieraj�cych azbest.  

Umowa pomi�dzy BO� S.A. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony �rodowiska i 

Gospodarki Wodnej została zawarta na czas nieokre�lony.  

Ponadto Bank Ochrony �rodowiska S.A. oferuje kredyty z linii kredytowej KfW5 

(Kreditanstalt für Wiederaufbau), w ramach której finansowane s� przedsi�wzi�cia 

polegaj�ce na unieszkodliwianiu wyrobów zawieraj�cych azbest. 

  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si� o kredyt s� małe i �rednie 

przedsi�biorstwa (MSP), które nie korzystały do tej pory z finansowania w ramach 

programu SME Finance Facility (KfW2 i KfW4):

1. zatrudniaj�ce do 250 pracowników, 

2. o rocznych obrotach do 40 mln EUR lub sumie bilansowej do 27 mln EUR, 

3. spełniaj�ce warunek niezale�no�ci UE (nie wi�cej ni� 25% udziałów nale�y do 

firmy nie b�d�cej MSP zgodnie z definicj� Unii Europejskiej). 
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  W ramach linii KfW5 przedmiotem kredytowania obj�te jest unieszkodliwianie 

wyrobów zawieraj�cych azbest, w tym w szczególno�ci: 

1. budowa wodoci�gów w technologii rur bezazbestowych w miejsce wodoci�gów z 

rur azbestowych (zakup i instalacja nowych rur wodoci�gowych), 

2. wymiana lub zabezpieczenie powierzchni dachowych lub elewacyjnych z płyt 

azbestowych. 

Podstaw� udzielenia ka�dego rodzaju kredytu jest posiadanie przez 

wnioskodawc� zdolno�ci do zaci�gni�cia kredytu i ustanowienie odpowiednich form 

zabezpieczenia spłaty kredytu. 

Warunki kredytowania: 

1. okres kredytowania: min. 5 lat, max. 10 lat (aktualnie do 10.03.2017), 

2. karencja w spłacie kapitału (nieobowi�zkowa) - do 2 lat, 

3. waluta – euro lub zł, 

4. maksymalna kwota indywidualnego kredytu – 250 tys. EUR lub jej 

równowarto�� w zł, 

5. maksymalny udział KfW5 w finansowaniu projektu wynosi 85%, minimalny 

wkład własny kredytobiorcy wynosi 15%. 

6. prowizja przygotowawcza - 0,75% kwoty kredytu, 

7. minimalna mar�a odsetkowa: warunki kredytowania s� zró�nicowane ze 

wzgl�du na rating podmiotu kredytowania, okres kredytowania oraz rodzaj 

waluty i s� zgodne z obowi�zuj�c� Uchwał� Zarz�du BO� w sprawie 

oprocentowania �rodków pieni��nych, kredytów i po�yczek w BO�.  

Kolejn� form� finansowania inwestycji przez BO� S.A. jest kredyt na zakup i 

monta� urz�dze� słu��cych ochronie �rodowiska w ramach porozumienia ze 

sprzedawcami i dystrybutorami wyrobów słu��cych ochronie �rodowiska. Klient, 

ubiegaj�cy si� o kredyt w ramach porozumienia z dystrybutorem, do usuwania azbestu i 

monta�u nowego pokrycia dachowego powinien wybra� firm� z któr� Bank ma podpisane 

porozumienie o współpracy.  

Przedmiotem kredytowania obj�te s� działania, polegaj�ce na usuwaniu 

(demonta�u i transporcie) i unieszkodliwianiu wyrobów zawieraj�cych azbest.  

Warunki kredytowania: 

1. oprocentowanie: zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarz�du BO�, w 

przypadku zawarcia umowy pomi�dzy Bankiem, a sprzedawc� b�d
 producentem 

urz�dze�, kredyty udzielone na zakupy tych urz�dze� mog� by� oprocentowane 

od 1% w skali roku (szczegółowe informacje w Oddziałach Banku), 
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2. kwota kredytu: do 100% kosztów zakupu i kosztów monta�u, przy czym koszty 

monta�u mog� by� kredytowane w jednym z poni�szych przypadków: 

a. gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocze�nie 

Wykonawc�, 

b. gdy Wykonawca jest jednostk� autoryzowan� przez Sprzedawc�, z którym 

Bank podpisał porozumienie, 

c. gdy Bank podpisał z Wykonawc� porozumienie dotycz�ce monta�u 

urz�dze� i wyrobów zakupionych wył�cznie na zasadach obowi�zuj�cych 

dla niniejszego produktu, 

3. okres realizacji inwestycji: do 6 miesi�cy od daty postawienia kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy,  

4. okres kredytowania: do 5 lat. 

Aktualnie obowi�zuj�cy wzór wniosku wraz z wykazem niezb�dnych zał�czników 

mo�na odebra� w Oddziale Banku. Wszelkich informacji na temat kredytu, wniosku i 

niezb�dnych zał�czników udziela Główny Ekolog Oddziału. Wnioski kredytowe mo�na 

składa� w Oddziałach Banku w dowolnym terminie. 

6.2.2.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 

Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa 

tel. 0 800 38 00 84, faks 022 318-53-30 

www.arimr.gov.pl 

e-mail: info@arimr.gov.pl 

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) istnieje 

mo�liwo�� sfinansowania kosztów zwi�zanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu jako 

cz��ci realizowanej operacji, w ramach nast�puj�cych działa�: 

1. działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 

2. działanie 311 Ró�nicowanie w kierunku działalno�ci nierolniczej,

3. działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi�biorstw.

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 

Beneficjentami w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych mog�

by�: 

1. osoby fizyczne,  

2. osoby prawne,  
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3. spółki osobowe działalno�� rolnicz� w zakresie produkcji ro�linnej lub zwierz�cej.  

Mo�liwo�� ubiegania si� o pomoc uzale�niona jest od spełnienia przez 

wymienione podmioty szeregu warunków formalnych, zró�nicowanych w zale�no�ci od 

formy prawnej potencjalnego beneficjenta, przy czym spełnienie tych warunków jest 

konieczne ju� w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowania23.  

Beneficjentami w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych mog� by�24: 

1. osoba fizyczna, która nie osi�gn�ła wieku emerytalnego, jest obywatelem kraju 

Unii Europejskiej, nie podlega wykluczeniu z ubiegania si� o przyznanie pomocy i 

posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ma nadany numer 

identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatno�ci, 

2. osoby prawne, które spełniaj� m.in. nast�puj�ce warunki: s� wpisane s� do KRS, 

nie podlegaj� wykluczeniu z ubiegania si� o przyznanie pomocy, maj� nadany 

numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie 

płatno�ci, 

3. spółki osobowe prowadz�ce działalno�� rolnicz� w zakresie produkcji ro�linnej lub 

zwierz�cej, które spełniaj� m.in. nast�puj�ce warunki: s� wpisane s� do KRS, nie 

podlegaj� wykluczeniu z ubiegania si� o przyznanie pomocy, maj� nadany numer 

identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatno�ci, oraz 

co najmniej jeden wspólnik ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

W ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych wspierane s�

inwestycje materialne i niematerialne słu��ce modernizacji produkcji rolnej, w 

szczególno�ci: 

1. inwestycje materialne: 

a) budowa lub remont poł�czony z modernizacj� budynków lub budowli, 

b) zakup lub instalacja maszyn, urz�dze�, w tym sprz�tu komputerowego, 

c) zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich, 

d) zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływaj�cych 

bezpo�rednio na warunki prowadzenia działalno�ci rolniczej, przygotowania do 

sprzeda�y lub sprzeda�y bezpo�redniej. 

2. inwestycje niematerialne: 

a) zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie, 

                                                          
23

 Poradnik dla beneficjentów, Warszawa, marzec 2009r. (poradnik ARiMR) 
24

 Szczegółowe warunki dotycz�ce kryteriów jakie musz� spełnia� potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW 
zostały okre�lone w samym programie, jak i w rozporz�dzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
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b) usługi zwi�zane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej 

dotycz�cej projektu oraz nadzorem technicznym, zwi�zane bezpo�rednio z 

realizacj� projektu. 

W ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych zakres kosztów 

kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu poł�czonego z 

modernizacj� budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do 

przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzeda�y lub sprzeda�y 

bezpo�redniej produktów rolnych (ł�cznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach 

pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi) wraz z zakupem, monta�em instalacji 

technicznej oraz wyposa�enia. Koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów 

szkodliwych pochodz�cych z rozbiórki pod warunkiem, �e rozbiórka jest niezb�dna w celu 

realizacji operacji, a tak�e koszty materiałów zast�puj�cych materiały szkodliwe (w tym 

azbest), b�d� kosztami kwalifikowanymi. 

Maksymalna wysoko�� pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno 

gospodarstwo rolne w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych w okresie 

realizacji PROW nie mo�e przekroczy� 300.000 zł. Do realizacji mog� by� przyj�te 

operacje, których wysoko�� kosztów kwalifikowanych b�dzie wynosiła powy�ej 20.000 zł. 

Ograniczenie to nie dotyczy operacji obejmuj�cych wył�cznie wyposa�enie gospodarstwa 

rolnego w urz�dzenia do składowania nawozów naturalnych lub projektów zwi�zanych z 

dostosowaniem do norm wspólnotowych. 

Maksymalny poziom pomocy jest zró�nicowany i mo�e wynosi� odpowiednio: 

− 40% kosztów inwestycji kwalifikuj�cej si� do obj�cia pomoc� (wersja 

podstawowa, czyli minimalna), 

− 50% kosztów inwestycji kwalifikuj�cej si� do obj�cia pomoc�, realizowanej przez 

osob� fizyczn�, która w dniu zło�enia wniosku o pomoc nie uko�czyła 40 roku 

�ycia, 

− 50% kosztów inwestycji kwalifikuj�cej si� do obj�cia pomoc�, realizowanej na 

obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania, obszarach rolnych obj�tych sieci� NATURA 2000 lub 

obszarach, na których obowi�zuj� ograniczenia w zwi�zku z wdra�aniem 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, 

− 60% kosztów inwestycji kwalifikuj�cej si� do obj�cia pomoc�, realizowanej przez 

osob� fizyczn�, która w dniu zło�enia wniosku o pomoc nie uko�czyła 40 roku 

�ycia, na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania, obszarach rolnych obj�tych sieci� NATURA 2000 lub 

obszarach, na których obowi�zuj� ograniczenia w zwi�zku z wdra�aniem 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
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− 75% kosztów inwestycji kwalifikuj�cej si� do obj�cia pomoc�, realizowanej w 

zwi�zku z wprowadzeniem w �ycie Dyrektywy Azotanowej (dotyczy umów 

zawartych do dnia 30 kwietnia 2008 r.). 

Szczegółowe warunki dofinansowania okre�lone s� w Rozporz�dzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 pa�dziernika 2008 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja 

gospodarstw rolnych” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013.

W ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych pomoc mo�e by�

przyznana beneficjentowi, którego inwestycja b�dzie realizowana w nie wi�cej ni� dwóch 

etapach, a zako�czenie realizacji operacji i zło�enie wniosku o płatno�� ko�cow� nast�pi 

w terminie 36 miesi�cy od daty zawarcia umowy (je�li inwestycja jest realizowana w 2 

etapach) lub w ci�gu 24 miesi�cy (je�li inwestycja jest jednoetapowa). Rozliczenie 

inwestycji nie mo�e nast�pi� pó
niej ni� 30 czerwca 2015 r. 

Działanie 311 Ró�nicowanie w kierunku działalno�ci nierolniczej 

Mo�liwo�� ubiegania si� o pomoc uzale�niona jest od spełnienia przez 

wymienione podmioty szeregu warunków formalnych, zró�nicowanych w zale�no�ci od 

formy prawnej potencjalnego beneficjenta, przy czym spełnienie tych warunków jest 

konieczne ju� w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowania25.  

Beneficjentami w ramach działania 311 Ró�nicowanie w kierunku działalno�ci 

nierolniczej mo�e by� rolnik, który nie osi�gn�ł wieku emerytalnego lub jego domownik w 

rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo mał�onek tego rolnika26. 

W ramach działania 311 Ró�nicowanie w kierunku działalno�ci nierolniczej 

wspierane b�d� inwestycje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub le�nictwa, usług 

dla ludno�ci, sprzeda�y hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub r�kodzielnictwa, robót i usług 

budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz zwi�zanych ze sportem, 

rekreacj� i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa 

produktów rolnych lub jadalnych produktów le�nych, magazynowania lub przechowywania 

towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowo�ci, doradztwa 

lub usług informatycznych.  

                                                          
25

 Poradnik dla beneficjentów, Warszawa, grudzie� 2008 r. (poradnik ARiMR) 
26

 Szczegółowe warunki dotycz�ce kryteriów jakie musz� spełnia� potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW 
zostały okre�lone w samym programie, jak i w rozporz�dzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
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Do kosztów kwalifikowalnych projektu, który mo�e by� dofinansowany w ramach 

przedmiotowego działania zalicza si� m.in. koszty budowy, przebudowy lub remontu 

poł�czonego z modernizacj� niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem 

instalacji technicznej, a tak�e koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych 

pochodz�cych z rozbiórki. W przypadku projektów zwi�zanych z turystyk� wiejsk� (w tym 

agroturystyk�) koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodz�cych z 

rozbiórki b�d� tak�e kosztem kwalifikowalnym. 

Szczegółowe warunki dofinansowania okre�lone s� w Rozporz�dzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 pa�dziernika 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ró�nicowanie w 

kierunku działalno�ci nierolniczej” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013.  

Maksymalna wysoko�� pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno 

gospodarstwo rolne w ramach działania 311 Ró�nicowanie w kierunku działalno�ci 

nierolniczej w okresie realizacji PROW nie mo�e przekroczy� 100.000 zł. Maksymalny 

poziom pomocy finansowej mo�e wynosi� 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

W ramach działania 311 Ró�nicowanie w kierunku działalno�ci nierolniczej pomoc 

mo�e by� przyznana beneficjentowi, którego inwestycja b�dzie realizowana w nie wi�cej 

ni� dwóch etapach, a zako�czenie realizacji operacji i zło�enie wniosku o płatno��

ko�cow� nast�pi w terminie 36 miesi�cy od daty zawarcia umowy (je�li inwestycja jest 

realizowana w 2 etapach) lub w ci�gu 24 miesi�cy (je�li inwestycja jest jednoetapowa). 

Rozliczenie inwestycji nie mo�e nast�pi� pó
niej ni� 30 czerwca 2015 r. 

Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi�biorstw 

Mo�liwo�� ubiegania si� o pomoc uzale�niona jest od spełnienia przez 

wymienione podmioty szeregu warunków formalnych, zró�nicowanych w zale�no�ci od 

formy prawnej potencjalnego beneficjenta, przy czym spełnienie tych warunków jest 

konieczne ju� w momencie składania wniosku o przyznanie dofinansowania27.  

Beneficjentem w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi�biorstw

mo�e by�28: 

1. osoba fizyczna, która spełnia m.in. nast�puj�ce warunki: podejmuje lub wykonuje 

we własnym imieniu działalno�� gospodarcz� jako mikroprzedsi�biorca, nie 

                                                          
27

 Poradnik dla beneficjentów, Warszawa, marzec 2009r. (poradnik ARiMR) 
28

 Szczegółowe warunki dotycz�ce kryteriów jakie musz� spełnia� potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW 
zostały okre�lone w samym programie, jak i w rozporz�dzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
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osi�gn�ła wieku emerytalnego, jest obywatelem kraju Unii Europejskiej, nie 

podlega wykluczeniu z ubiegania si� o przyznanie pomocy i posiada odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe oraz ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych  

i ewidencji wniosków o przyznanie płatno�ci,  

2. osoba prawna, podejmuj�ca lub prowadz�ca działalno�� gospodarcz�, spółki 

prawa handlowego nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej oraz wspólnicy spółek 

cywilnych prowadz�cy działalno�� gospodarcz� jako mikroprzedsi�biorstwa, którzy 

spełniaj� m.in. nast�puj�ce warunki: podejmuj� lub wykonuj� we własnym imieniu 

działalno�� gospodarcz� jako mikroprzedsi�biorcy, s� wpisane do KRS, nie 

podlegaj� wykluczeniu z ubiegania si� o przyznanie pomocy, maj� nadany numer 

identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatno�ci. 

W ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi�biorstw wspierane b�d�

inwestycje w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub le�nictwa, usług dla ludno�ci, 

sprzeda�y hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub r�kodzielnictwa, robót i usług budowlanych 

oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz zwi�zanych ze sportem, rekreacj� i 

wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów 

rolnych lub jadalnych produktów le�nych, magazynowania lub przechowywania towarów, 

wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowo�ci, doradztwa lub usług 

informatycznych.  

Do kosztów kwalifikowalnych projektów, które realizowane s� w działaniu 312 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsi�biorstw zalicza si� koszty budowy, przebudowy lub 

remontu poł�czonego z modernizacj� niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z 

zakupem instalacji technicznej, a tak�e koszty nadbudowy, przebudowy lub remontu 

poł�czonego z modernizacj� istniej�cych budynków mieszkalnych wraz z zakupem 

instalacji technicznej. Koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodz�cych z 

rozbiórki pod warunkiem, �e rozbiórka jest niezb�dna w celu realizacji operacji,  

a tak�e koszty materiałów zast�puj�cych materiały szkodliwe (w tym wyrobów 

azbestowych) b�d� kosztami kwalifikowanymi. 

Szczegółowe warunki dofinansowania okre�lone s� w rozporz�dzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsi�biorstw” obj�tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

Maksymalny poziom pomocy finansowej mo�e wynosi� 50% kosztów 
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kwalifikowalnych przedsi�wzi�cia. Maksymalna wysoko�� pomocy udzielonej jednemu 

beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania 312 Tworzenie  

i rozwój mikroprzedsi�biorstw w okresie realizacji PROW nie mo�e przekroczy�

300.000 zł, z tym, �e beneficjent mo�e otrzyma� dotacj� w wysoko�ci odpowiednio: 

− do 100.000 zł, je�li biznesplan przewiduje utworzenie 1 lub 2 miejsc pracy, 

− do 200.000 zł, je�li biznesplan przewiduje utworzenie 3 lub 4 miejsc pracy, 

− do 300.000 zł, je�li biznesplan przewiduje co najmniej 5 nowych miejsc pracy. 

Je�eli inwestycja dotyczy wył�cznie działalno�ci zwi�zanej z przetwórstwem lub 

wprowadzeniem do obrotu produktów rolnych, w tym jadalnych produktów le�nych, to 

pomoc przyznana b�dzie tylko do wysoko�ci 100.000 zł, przy czym biznesplan musi 

przewidywa� stworzenie co najmniej 1 miejsca pracy. 

Liczb� przewidzianych do utworzenia miejsc pracy podaje si� w przeliczeniu na 

pełne etaty �redniorocznie, ale ich utworzenie musi by� uzasadnione zakresem 

rzeczowym realizacji. 

W ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi�biorstw pomoc mo�e 

by� przyznana beneficjentowi, którego inwestycja b�dzie realizowana w nie wi�cej ni�

dwóch etapach, a zako�czenie realizacji operacji i zło�enie wniosku o płatno�� ko�cow�

nast�pi w terminie 36 miesi�cy od daty zawarcia umowy (je�li inwestycja jest realizowana 

w 2 etapach) lub w ci�gu 24 miesi�cy (je�li inwestycja jest jednoetapowa). Rozliczenie 

inwestycji nie mo�e nast�pi� pó
niej ni� 30 czerwca 2015 r. 

6.2.2.5. Bank Gospodarki 
ywno�ciowej S.A. 

Bank BG	 S.A. 

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 

tel. (022) 860-40-00, faks (022) 860-50-00 

www.bgz.pl

Bank Gospodarki 	ywno�ciowej (BG	) współpracuje z Agencj� Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych. Podstaw� do 

udzielania przez ARiMR pomocy ze �rodków krajowych, w tym dopłat do oprocentowania 

kredytów, jest rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie 

realizacji niektórych zada� ARiMR. Zasady udzielania dopłat do oprocentowania ustalane 

s� przez ARiMR. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si� o kredyt preferencyjny s�: 

1. osoby fizyczne, posiadaj�ce pełn� zdolno�� do czynno�ci prawnych,  

z wył�czeniem emerytów i rencistów,  
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2. osoby prawne, 

3. jednostki organizacyjne nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej. 

Kredyt mo�e zosta� udzielony na działalno�ci wymienione w Wykazie działalno�ci 

w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR  

w postaci dopłat do oprocentowania kredytów, zawartym w cz��ci I, w grupach: 

1. uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo - 01.1, 

2. chów i hodowla zwierz�t - 01.2, 

3. uprawy rolne poł�czone z chowem zwierz�t (działalno�� mieszana) - 01.30.Z, 

4. działy specjalne produkcji rolnej - DS, 

5. produkcja artykułów spo�ywczych - podsekcja DA. 

Przedmiotem kredytowania w ramach linii o symbolu nIP zgodnie z Warunkami  

i zasadami udzielania kredytów na realizacj� inwestycji w gospodarstwach rolnych, 

działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych m.in. mog� by�

obj�te koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych, w tym wyrobów 

azbestowych, pod warunkiem realizowania inwestycji polegaj�cej na budowie, 

przebudowie lub remoncie obiektów słu��cych do prowadzenia działalno�ci rolniczej w 

gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.  

Warunki kredytowania s� nast�puj�ce: 

1. oprocentowanie: zmienne, ustalane w oparciu o aktualn� stop� redyskonta, nie 

mniej ni� 2%, 

2. kwota kredytu: nie mo�e przekroczy�: 

a. 80% warto�ci nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosi�

wi�cej ni� 4.000.000 zł,  

b. 70% warto�ci nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej  

i wynosi� wi�cej 8.000.000 zł, 

c. 70% warto�ci nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych  

i wynosi� wi�cej ni� 16.000.000 zł, 

d. ł�czna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizacj�

równocze�nie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) i b) nie mo�e 

przekroczy� 8.000.000 zł, 

e. ł�czna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizacj�

równocze�nie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) - c) nie mo�e 

przekroczy� 16.000.000 zł. 

3. okres kredytowania: do 8 lat,  

4. okres karencji: do 2 lat. 
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7. Monitoring procesu realizacji Planu

Monitoring realizacji pozwoli na bie��c� analiz� oraz kontrol� zgodno�ci 

zało�onego harmonogramu realizacji z faktycznymi działaniami podejmowanymi przez 

wła�cicieli poszczególnych obiektów. Kontrolowanie zmian w skali gminy w odniesieniu do 

poszczególnych budynków pozwoli na zaplanowanie i weryfikacj� działa� zwi�zanych z 

terminami usuwania azbestu. Ka�da zmiana w zakresie liczby budynków pokrytych 

azbestem, ilo�ci czy te� stanu wyrobów zawieraj�cych azbest zgłoszona przez wła�ciciela 

budynku zostanie naniesiona w bazie danych przez pracownika Urz�du Gminy, co 

umo�liwi bie��c� aktualizacj� bazy danych o wyrobach zawieraj�cych azbest.  

W przypadku braku informacji od wła�cicieli/zarz�dców budynków koniecznym jest 

przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji w terenie. Wynika to z faktu, i� ponad 99% 

zinwentaryzowanych obiektów wymaga ponownej oceny w ci�gu 1 roku (stopie� pilno�ci 

II). Działania te pozwol� w efektywny sposób monitorowa� proces usuwania azbestu w 

odniesieniu do konkretnych obiektów. 

W celu efektywnego monitorowania przyj�to wska
niki, słu��ce ocenie wdra�ania 

Planu usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest z terenu gminy Szulborze Wielkie. 

Tabela nr 18 

Wska
niki oceny wdra�ania Planu

Lp. Wska�niki oceny Jednostka 

1 Ilo�� wyrobów zawieraj�cych azbest na 1 km
2
 powierzchni gminy Mg/km

2

2 Ilo�� unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawieraj�cych azbest Mg/rok 

3 Nakłady poniesione na usuni�cie odpadów zawieraj�cych azbest zł/rok 

4 Ilo�� „dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi szt. 

Na podstawie bazy danych o lokalizacji i powierzchni pokry� dachowych 

wykonanych z płyt azbestowo-cementowych oraz proponowanych powy�ej wska
ników 

oceny wdra�ania Planu, mo�liwe b�dzie monitorowanie Planu usuwania wyrobów 

zawieraj�cych azbest z terenu gminy Szulborze Wielkie, jak równie� realizacja zada�

okre�lonych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Wska
nik ilo�ci wyrobów zawieraj�cych azbest na 1 km2 powierzchni gminy 

powinien ulega� zmniejszeniu w ka�dym roku realizacji Planu, pocz�wszy od warto�ci 

bazowej wynosz�cej w 2009 r. 55 Mg/km2.  
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Wska
nik ilo�ci unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawieraj�cych 

azbest w [Mg/rok] przy zało�eniu równomierno�ci rozło�enia procesu w ka�dym roku 

realizacji poszczególnych etapów Planu powinien wynosi� odpowiednio: 

1. etap I – 86 Mg/rok, 

2. etap II – 116 Mg/rok, 

3. etap III – 116 Mg/rok. 

Nakłady finansowe ponoszone na usuni�cie odpadów zawieraj�cych azbest przy 

zało�eniu równomierno�ci rozło�enia procesu w czasie powinny wynosi� odpowiednio: 

1. etap I – 121 tys. zł/rok, 

2. etap II – 163 tys. zł/rok, 

3. etap III – 163 tys. zł/rok. 

Wska
nik ilo�ci „dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi na terenie gminy w 

roku bazowym wynosi 3. Jest to szczególnie wra�liwy wska
nik w monitorowaniu 

bezpiecznego usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest. Nale�y zwróci� szczególn�

uwag�, m.in. poprzez akcje informacyjno-edukacyjne, aby po zdemontowaniu wyroby 

azbestowe trafiły na uprawnione składowisko. 

Tabela nr 19 

 „Dzikie wysypiska”1 z odpadami azbestowymi na terenie gminy Szulborze Wielkie 

Lp. Nr działki ewid. Wie� Adres 

1 681 Szulborze Wielkie Mianówek 

2 174 Smolewo Czy�ew Złote Jabłko 

3 22 Zakrzewo Zalesie  

1 
ródło: Urz�d Gminy Szulborze Wielkie 

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyj�tym 

przez Rad� Ministrów RP 14 lipca 2009 r. do zada� zarz�du gminy (wójta) nale�y: 

2. gromadzenie informacji o ilo�ci, rodzaju i miejscach wyst�powania wyrobów 

zawieraj�cych azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z 

wykorzystaniem dost�pnego narz�dzia informatycznego, 

3. przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 

zawieraj�cych azbest, tak�e w ramach planów gospodarki odpadami, 

4. organizowanie szkole� lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawieraj�cych 

azbest z terenu nieruchomo�ci bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm,

5. organizowanie usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest przy wykorzystaniu 

pozyskanych na ten cel �rodków krajowych lub unijnych z uwzgl�dnieniem zasad 

zawartych w Programie, 
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6. inspirowanie wła�ciwej postawy obywateli w zakresie obowi�zków zwi�zanych z 

usuwaniem wyrobów zawieraj�cych azbest, 

7. współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów 

zawieraj�cych azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów 

zawieraj�cych azbest, w szczególno�ci w zakresie lokalizacji składowisk odpadów 

zawieraj�cych azbest oraz urz�dze� przewo
nych do przetwarzania odpadów 

zawieraj�cych azbest, 

8. współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych 

oraz rozpowszechniania informacji dotycz�cych zagro�e� powodowanych przez 

azbest, 

9. współpraca z organizacjami społecznymi wspieraj�cymi realizacj� Programu, 

10. współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, 

inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony �rodowiska). 

8. Podsumowanie 

Głównym celem opracowania Planu usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest  

z terenu gminy Szulborze Wielkie jest zaplanowanie usuni�cia wyrobów azbestowych z 

terenu gminy i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Proces usuwania wyrobów 

zawieraj�cych azbest powinien by� zako�czony do ko�ca 2032 roku. Przyj�to 

harmonogram zgodny z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

W trakcie inwentaryzacji pokry� dachowych wykonanych z płyt azbestowo-

cementowych na terenie gminy Szulborze Wielkie pozyskano informacje o ilo�ci i stanie 

wyrobów zawieraj�cych azbest zlokalizowanych w mie�cie. Na podstawie uzyskanych 

wyników inwentaryzacji mo�na stwierdzi�, i� na terenie gminy znajduje si� 198.842 m2

płyt azbestowo-cementowych, co po przeliczeniu daje 2.585 Mg.  

Odpady azbestowe z terenu gminy Szulborze Wielkie mog� by� przyjmowane na 

nowym składowisku w Rachocinie, b�d�cym własno�ci� Urz�du Miejskiego w Sierpcu, a 

zarz�dzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu, a tak�e na pozostałych 

składowiskach w Polsce.  

Na podstawie wyników inwentaryzacji płyt azbestowo-cementowych 

wykorzystywanych w budownictwie przyj�to, i� w etapie I w latach 2009-2012 powinno 

zosta� unieszkodliwione 19.884 m2 (259 Mg) odpadów azbestowych, w etapie II w latach 

2013-2022 – 89.479m2 (1.163 Mg), w etapie III w latach 2023-2032 – prawie 89.479 m2

(1.163 Mg).  
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Szacunkowe koszty usuni�cia wyrobów zawieraj�cych azbest (ł�cznie z zakupem i 

monta�em nowych pokry� dachowych) wynosz� ok. 19,5 mln zł, w tym w pierwszym 

okresie, tj. do 2012 roku - ok. 2,0 mln zł. Nale�y podkre�li�, i� koszty zakupu i monta�u 

nowych pokry� dachowych stanowi� ponad 81% kosztów realizacji Planu. Przewiduje si�, 

�e koszty te b�d� pokrywane głównie przez wła�cicieli obiektów. Mo�liwe jest równie�

wykorzystanie 
ródeł zewn�trznych finansowania cz��ci działa�, polegaj�cych na 

bezpiecznym usuwaniu wyrobów azbestowych, tj. �rodków Gminnego, Powiatowego i 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach działa�

4.2 Gospodarka odpadami czy te� Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Monitoring Planu powinien by� prowadzony w odniesieniu do poszczególnych 

budynków, co pozwoli na zaplanowanie i weryfikacj� działa� zwi�zanych z terminami 

usuwania azbestu. 
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