
Załącznik do uchwały Nr 92/16  

Zarządu WFOŚiGW w Kielcach  

Z dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

KATALOG KWALIFIKACJI KOSZTÓW DLA ZADAŃ DOFINANSOWYWANYCH 

ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I 

GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH 

 

II. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ODPADAMI I OCHRONA 

POWIERZCHNI ZIEMI 

 

1. Koszty kwalifikowane: 

1) dokumentacja niezbędna do realizacji zadania (dotyczy pożyczek); 

2) nadzór inwestorski, archeologiczny, autorski (dotyczy pożyczek); 

3) roboty budowlano-montażowe, w tym obiekty i infrastruktura związana z inwestycją, 

m.in.: budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), 

budowa hal sortowni, budowa kwater składowania odpadów wraz drogami 

dojazdowymi, infrastruktura zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, 

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków lub przyłączenie do odprowadzania ścieków, 

ogrodzenie, oświetlenie dla budowanych/modernizowanych obiektów; 

4) zakup i montaż nowych maszyn i urządzeń; 

5) rozruch technologiczny; 

6) roboty demontażowe związane z inwestycją; 

7) zakup pojazdów i urządzeń związanych ze wspieraniem Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego, na potrzeby ratownictwa chemicznego i ekologicznego; 

8) demontaż, transport, unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest do miejsc 

unieszkodliwiania, przy czym dla wsparcia dotacyjnego: 

a) koszt jednostkowy łącznie dla demontażu, transportu i unieszkodliwiania, nie 

może przekroczyć kwoty 800 zł/Mg, 

b) koszt jednostkowy dla transportu i unieszkodliwiania (bez demontażu) nie może 

przekroczyć kwoty 400 zł/Mg, 

c) 1 nr płyty azbestowo-cementowej waży 11 kg; 

9) usługi niezbędne do prowadzenia obserwacji terenów, na których występują ruchy 

masowe ziemi oraz terenów zagrożonych tymi ruchami; 

10) inne koszty specyficzne dla danego typu zadania, uzgodnione z Funduszem. 

 

2. Koszty niekwalifikowane: 

1) wykup gruntów, odszkodowania, opłaty administracyjne; 

2) wykonanie pokrycia dachowego (dotyczy demontażu, transportu, unieszkodliwianie 

materiałów zawierających azbest); 

3) koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń dla pracowników, zatrudnionych przez 

wnioskodawcę; 



4) VAT w przypadku projektów generujących przychód, bez względu na fakt czy VAT 

będzie odzyskiwany, czy nie oraz bez względu na fakt gdzie projekt będzie generował 

przychód (czy u wnioskodawcy, czy u operatora); 

5) inne koszty nie związane bezpośrednio z priorytetami Wojewódzkiego Funduszu nie 

generujące efektu ekologicznego. 


