
                      Informacja 
 Wójta Gminy Solec nad Wisłą dotycząca pomocy mieszkańcom Gminy Solec nad Wisłą  

 w utylizacji odpadów zawierających azbest z dofinansowaniem WFOŚiGW. 

 

 

 

W 2015 roku kolejny raz przymierzamy się do pomocy mieszkańcom Gminy Solec nad Wisłą 

w utylizacji odpadów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec nad Wisłą na lata 2008 -2032” 

przyjętego Uchwałą  Nr XXIX161/2012. Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30.X.2012 r. 

ubiegając się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił już 

zasady i kalendarium naboru wniosków na 2015 r. dla Programu Priorytetowego nr 2015-OZ-

12  pt. ”Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” 

nabór wniosków rozpoczyna się od dnia 02.03.2015 r. 

Zgodnie z Regulaminem Programu WFOŚiGW osoby fizyczne nie prowadzące działalności 

gospodarczej mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Gminy wniosek w 

postaci oświadczenia i składają do Wójta Gminy. 

Gmina w oparciu o oświadczenia właścicieli nieruchomości złoży zbiorczy wniosek o 

dofinansowanie zadania i po otrzymaniu dotacji Firma wybrana przez gminę odbierze 

zdemontowany azbest ze zgłoszonych nieruchomości. 

W związku z tym osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej ,które w 2015 r. 

chcą skorzystać z pomocy i mają zdemontowany azbest lub zamierzają w 2015 roku 

wymienić dach pokryty azbestem powinny w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 

 2015 r .złożyć w tut. Gminie: 

- wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem   

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, 

- oświadczenie właściciela nieruchomości, że płyty azbestowe zostały zdemontowane  

   I obecnie są składowane na działce oraz , że jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności  

   Gospodarczej, 

- kopię zgłoszenia robót związanych z demontażem płyt azbestowo-cementowych dla     

  budynków oraz montażem nowego pokrycia dachowego w Wydziale Architektury i     

  Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą  

ul. Rynek 1 ,pokój Nr 7 u Inspektor Lucji Śmieszek tel. 48/3761266 wew. 16 ,kom. 

606 566 589. 

                                                 Informacja 
 

Gmina Solec nad Wisłą w 2014 roku korzystając z pomocy Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Solec nad Wisłą,woj. Mazowieckie na lata 2008 -2032” 

Przyjęty Uchwałą NrXXIX161/2012 z dnia 30.10.2012 r. i pomaga właścicielom 

nieruchomości położonych w Gminie Solec nad Wisłą nie prowadzącym działalności 

gospodarczej w utylizacji odpadów zawierających azbest. 

 

W roku 2014 36 właścicieli nieruchomości, którzy złożyli w tut. Gminie „ Informację o 

wyrobach zawierających azbest i miejscu ich składowania” ,zgłosili chęć uczestnictwa w 

Programie WFOŚiGW i dokonali demontażu pokryć dachowych po uprzednim załatwieniu 

formalności zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane może 

liczyć na odbiór azbestu bez ponoszenia kosztu usunięcia azbestu z nieruchomości. 

 

W dniu 15 grudnia 2014 r. zakończono I etap zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 

z terenu nieruchomości na terenie Gminy Solec nad Wisłą” dzięki dotacji WFOŚiGW oraz 

NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13,500 zł oraz środków własnych zabezpieczonych w 

budżecie Gminy w wysokości 8 791,20 zł.. Odebrano 96 Mg zdemontowanego azbestu z 36 

nieruchomości. 

 

 


