Załącznik 2
Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
W ramach realizacji projektu „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie
Miasta Pszów" przyznany Grant może zostać wykorzystany jedynie do sfinansowania
kosztów kwalifikowanych:

1.

Zakres przedsięwzięcia:

Demontaż z budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych wyrobów i materiałów
budowlanych zawierających azbest oraz ich transport i unieszkodliwienie poprzez
składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk
odpadów innych niż niebezpieczne
1.1. Koszty kwalifikowane obejmują:
- Demontaż z budynków mieszkalnych i/lub niemieszkalnych wyrobów i materiałów
budowlanych zawierających azbest;
- Zbieranie i zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie
z obowiązującymi przepisami, tj. min. ułożenie ich na paletach i zabezpieczenie folią;
- Przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich
załadunek;
- Uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz
oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu
do środowiska;
- Transport
zebranych
odpadów
zawierających
azbest
do
miejsca
ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie
na transport odpadów niebezpiecznych;
- Przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie
zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.
1.2. Koszty niekwalifikowane obejmują wykonanie robót nie związanych bezpośrednio
z celem projektu tj. wszelkie koszty nie wymienione w punkcie 1.1. Koszt niekwalifikowany
stanowi również podatek VAT.

2. Zakres przedsięwzięcia:
Odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych
w wyniku prac określonych w punkcie 1) powyżej
2.1. Koszty kwalifikowane obejmują:
-

Odtworzenie wierzchniego pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi elementami
montażowymi i uzupełniającymi w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed
demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych
niezawierających azbestu. Do robót niezbędnych montażowych i uzupełniających
zalicza się: obróbki blacharskie, łaty, kontrłaty, papy, folie, membrany, wykonanie

poszycia pełnego (jeśli dla danego pokrycia dachowego istnieje konieczność
wykonania poszycia pełnego (deskowania) oraz jeśli nie istniało ono pod
zdemontowanym pokryciem azbestowym), konstrukcję dachu jeśli konieczność jej
wymiany wynika z warunków wytrzymałościowych spowodowanych przyjętym
rodzajem nowego pokrycia, co musi potwierdzać dokumentacja projektowa
stanowiąca załącznik do uzyskanego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych komponentów.
2.2. Koszty niekwalifikowane obejmują wykonanie robót nie związanych bezpośrednio
z celem projektu tj. wszelkie koszty nie wymienione w punkcie 2.1. (w tym m.in. koszt
naprawy lub wymiany rynien, naprawy lub wykonanie nowych kominów, wymiana lub montaż
okien dachowych, naprawa poszycia lub elementów konstrukcyjnych, koszt prac
termomodernizacyjnych obejmujących docieplenie ścian i stropodachów, itp). Koszt
niekwalifikowany stanowi również podatek VAT.

