
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

I. Tytuł zadania - pełna nazwa zadania wnioskowanego do dofinansowania:

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Łeba – edycja 2016

II.  Opis zadania, w tym ilość budynków/miejsc wchodzących w skład zadania:

Zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Łeba  obejmowało usunięcie i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających  azbest,  a  przez  to minimalizację  szkodliwego oddziaływania  azbestu na
ludzi i środowisko na terenie Miasta Łeba.

Celem zadania jest:
a) spowodowanie oczyszczenia obszaru miasta z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów 

zawierających azbest,
b) wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu,
c) spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym 

horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,
d) stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postepowania z wyrobami 

zawierającymi azbest,
e) pomoc mieszkańcom miasta w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych w sposób zgodny 

z przepisami prawa.

W ramach zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Łeba została ujęta 
następująca nieruchomość:

1. ul. T Kościuszki 93, Łeba – wyroby składowane na posesji,

III. Informacja dotycząca programu usuwania azbestu, w tym:

 data uchwalenia programu, nr uchwały oraz organ uchwalający,

 ilość wyrobów zawierających azbest oraz ilość obiektów zinwentaryzowanych na terenie jst.

Program usuwania azbestu dla Miasta Łeba na lata 2012-2032 został przyjęty uchwałą nr XX/178/2012 Rady Miejskiej
w Łebie z dnia 22 czerwca 2012 r.

Ilość wyrobów zawierających  azbest  wynosi  9153,88 m2,  natomiast  ilość obiektów zinwentaryzowanych na terenie
Miasta Łeby wynosi 73.

IV. Informacja o realizacji zadania:

 koszt zadania – 708,05 zł

 kwota dotacji – 601,84 zł  



 ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu [Mg] – 2,98 Mg

 efekt rzeczowy i ekologiczny został wykonany w całości mimo rezygnacji właścicieli nieruchomości 
z dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

V. Zasady dofinansowania zadań:

1. Dofinansowanie udzielane jest do kosztów kwalifikowanych stanowiących wydatki na realizację zadań bieżących
jst.
2.  Kosztami  kwalifikowanymi  zadania  są  wyłącznie  udokumentowane  koszty:  demontażu,  zbierania,  transportu,
zabezpieczenia i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, 
poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.
3. Do kosztów kwalifikowanych Funduszu zalicza się podatek VAT jeżeli stanowi on koszt ostatecznego odbiorcy
dotacji.
4. Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych, które należy obliczyć w oparciu o
kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:
a) nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie,
transport i unieszkodliwienie odpadu;
b)  nie  więcej  niż  400  zł/Mg  odpadu  zawierającego  azbest  -  jeżeli  na  zadanie  składa  się  wyłącznie  transport  i
unieszkodliwienie odpadu.

VI.  Działania edukacyjno-informacyjne

W celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych o postępowaniu z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest
została utworzona zakładka tematyczna na stronie internetowej Gminy Miejskiej Łeba (www.lebabip.pl, www.leba.eu),
w której na bieżąco prezentowane są:
-  akty  prawne  dotyczące  obowiązków postępowania  z  wyrobami  zawierającymi  azbest  oraz  regulujących  sposób
bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania, 
- informacje o zagrożeniu, jakie niesie za sobą azbest, 
- informacje o działaniach gminy podejmowanych w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest, 
- wzory wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji odpadu zawierającego azbest;
- dane kontaktowe osoby udzielającej informacji (www.lebabip.pl);


