
 

Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu Miasta i Gminy Wąchock - zadanie dofinansowane  ze środków 

WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie 

 

Od 2010 r. Gmina Wąchock realizuje „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 – 2032”. W ramach realizacji ww. programu 

pokrywane są koszty związane z wywozem oraz utylizacją azbestu. W ciągu 5 lat realizacji 

programu odebranych zostało 488 ton odpadów azbestowych z 290 posesji na terenie gminy. 

Koszty realizacji programu wyniosły łącznie 145.353,40 zł, w tym środki z budżetu gminy w 

kwocie 83.983,76 zł, wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Powiatu Starachowice w łącznej kwocie 

61.369,64 zł. 

 

W dniu 7 lipca2016 r. pomiędzy Gminą Wąchock a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zostałazawarta umowadotacji na 

dofinansowanie zadania p.n. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock”, w kwocie 34.000,00 zł, tj. 85% planowanych 

kosztów zadania. Na kwotę udzielonej dotacji składają się: 

1) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnejw 

Kielcach – 14.000,00 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania, 

2) środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w 

Warszawie – 20.000,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania. 

 

Aby uzyskać pomoc związaną z usunięciem odpadów zawierających azbest, należy wystąpić 

do tut. Urzędu z wnioskiem (stosowne formularze są dostępne w UMiG pokój nr 2 - parter). 

Wnioski realizowane są według kolejności wpływu, w miarę posiadanych środków 

finansowych, przeznaczonych na ten cel w danym roku.  

Mieszkańcom, którzy użytkują wyroby zawierające azbest przypominamy o obowiązku 

przedkładania do Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, corocznej „Informacji o wyrobach 

zawierających azbest”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarkiz dnia 13 grudnia 

2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbestoraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Informację 

przedkłada się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku - odpowiedni formularz dostępny 

jest w Urzędzie Miastai Gminy w Wąchocku (pokój nr 2) oraz na stronie internetowej 

www.wachock.pl.Użytkownicy wyrobów zawierających azbest mają również obowiązek 

zgłaszać wszelkie prace polegające na ich zabezpieczaniu lub usuwaniu do organu 

administracji architektoniczno – budowlanej. 


