
Sprawozdanie z zadania pn. 

 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Kościerzyna w 2020 roku” 

 

W oparciu o postanowienie Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program 

finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz Regulaminu konkursu 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020) 

w dniu 21.09.2020 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-11/4260/2020/AZBEST-

2020 pomiędzy Gminą Kościerzyna a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna w 2020 roku”. 

W ramach programu zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowe pokrycia 

dachowe z terenu gminy Kościerzyna o wadze 14,250 Mg oraz odebrano, przetransportowano 

i unieszkodliwiono płyty azbestowe o wadze 77,340 Mg. Osiągnięty łączny efekt ekologiczny 

wyniósł 91,590  Mg. W programie wzięło udział 42 wnioskodawców. 

Zadanie dotyczące demontażu, transportu i utylizacji azbestu zrealizowała wyłoniona w drodze 

zapytania ofertowego firma Usługowo-Handlowa Anna Żmuda-Trzebiatowska z siedzibą  

w Miastku, przy ul. Górnej 17. Zadanie dotyczące odbioru, transportu i utylizacji azbestu 

zrealizowała firma ECO-POL sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.   

Usunięte wyroby azbestowe zostały przekazane na Składowisko odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest w miejscowości Małociechowo, gmina Pruszcz, województwo kujawsko-

pomorskie należące do ECO-POL sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz. 

Koszt zadania wyniósł 43.231,20 zł zł brutto (w tym kwota 31.752,00 zł stanowi koszt 

kwalifikowany WFOŚ), z tego: 

• 22.226,00 zł  stanowiła dotacja z NFOŚiGW oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

• 21.005,20 zł stanowiły środki własne Gminy Kościerzyna. 

Warunki udzielania dofinansowania określa uchwała Nr XII/144/19 Rady Gminy Kościerzyna 

z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz 

Regulamin dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

W ramach realizacji zadania wnioskodawcy nie ponosili żadnych kosztów związanych  

z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Kościerzyna. 

 


