a) Lista wniosków kwalifikujących się do udzielenia dofinansowania na realizację zadań z zakresu
gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (za wyjątkiem zadań związanych z unieszkodliwianiem
odpadów zawierających azbest, dla których wnioskowane jest również dofinansowanie zakresu związanego
z termomodernizacją obiektów).
Zestawienie wniosków o dofinansowanie z zakresu gospodarki odpadami ochrony powierzchni ziemi,
które uzyskały pozytywna ocenę merytoryczną.
Maksymalna kwota pożyczki*
Lp.

1

Nazwa
wnioskodawcy

Nazwa zadania

2

3

w zł
Ogółem

w tym wypłata
w 2015 r

5

6

Zapobieganie powstawaniu odpadów
1

Wielospecjalistyczny
Szpital Powiatowy SA

Ucyfrowienie pracowni RTG zlokalizowanych
w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

163 126

163 126

116 500

116 500

542 876

542 876

201 584

201 584

5 329 993

5 329 993

1 890 396

1 890 396

8 244 475

8 244 475

Lokalizacja: Tarnowskie Góry

2

Eliminacja powstawania odpadów papierowych
opakowaniowych zanieczyszczonych w wyniku
instalacji bezpyłowej stacji do rozkładu worków typu
Krywałd -Plast Sp. z o.o. "big-bag" wraz z urządzeniami do automatycznego
Knurów
transportu i dozowania materiałów sypkich - typ
kreda
Lokalizacja: Knurów

Odzysk odpadów i przygotowanie odpadów do odzysku
3

Miasto Radlin

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w Radlinie

Gmina Radzionków

Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych prze ul Szybowej
w Gminie Radzionków

Lokalizacja: Radlin

4

Lokalizacja: Radzionków

5

Regionalne Centrum
Gospodarki WodnoŚciekowej SA

Budowa zbiorników do gromadzenia odpadów
płynnych, układu odbioru odpadów tłuszczowych
oraz układu pasteryzacji odpadów na potrzeby
procesu kofermentacji na terenie Oczyszczalni
Ścieków Tychy Urbanowice
Lokalizacja: Tychy

Rekultywacja terenów poprzemysłowych

6

BRAVET Sp. z o.o.
Warszawa

Rewitalizacja zdegradowanych terenów po
zlikwidowanej Elektrowni "Halemba" w Rudzie
Śląskiej poprzez przywrócenie walorów
przyrodniczych oraz utworzenie ogólnodostępnej
przestrzeni o charakterze społecznym i edukacyjnym
Lokalizacja: Ruda Śląska

Wysokość proponowanego dofinansowania (suma) w zł

* pod warunkiem właściwego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz spełnienia warunków wynikających z przepisów prawa
w zakresie pomocy publicznej

Zestawienie wniosków o dofinansowanie z zakresu z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest,
które uzyskały pozytywna ocenę merytoryczną.

Maksymalna kwota pożyczki*
Lp.

1

1

Nazwa
wnioskodawcy

Nazwa zadania

2

Spółdzielnia
Mieszkaniowa "NASZ
DOM” Bytom

3
Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z okładzin elewacyjnych
budynków mieszkalnych przy ul. Szymały
113 ab,115 ab, 117 ab, 119 ab , 121 ab oraz
ul. Szymały 123-125-127-129-131-133-135
w Bytomiu

w zł
Ogółem

w tym wypłata
w 2015r

5

6

207 305

207 305

237 654

237 654

26 701

26 701

17 214

17 214

10 710

10 710

36 139

36 139

535 723

535 723

Lokalizacja: Bytom

2

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Miechowice” w
Bytomiu

Usunięcie acekolu z elewacji budynku
mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Felińskiego
59-61 oraz Felińskiego 117-123 i wywóz do
miejsca składowania
Lokalizacja: Bytom

3

Demontaż, transport i unieszkodliwienie płyt
azbestowo-cementowych z budynku
Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Gwarek” mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul.
Szwedzkiej 15 w Tarnowskich Górach
w Tarnowskich Górach
Lokalizacja: Tarnowskie Góry

4

5

6

Gmina Pilchowice

Gmina Rudziniec

Gmina Toszek

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Pilchowice realizowane
w ramach programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Pilchowice - etap II
Lokalizacja: Pilchowice
Demontaż, transport i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Rudziniec
Lokalizacja: Rudziniec
Demontaż, zbieranie, transport i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu z terenu Gminy Toszek
Lokalizacja: Toszek

Wysokość proponowanego dofinansowania (suma) w zł

* pod warunkiem właściwego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz spełnienia warunków wynikających z przepisów prawa
w zakresie pomocy publicznej

b) Lista wniosków kwalifikujących się do udzielenia promesy dofinansowania na realizację zadań z zakresu
gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (za wyjątkiem zadań związanych z unieszkodliwianiem
odpadów zawierających azbest, dla których wnioskowane jest również dofinansowanie zakresu związanego
z termomodernizacją obiektów).
Zestawienie wniosków o udzielenie promes dofinansowania na realizację zadań z zakresu gospodarki
odpadami i ochrony powierzchni ziemi, które uzyskały pozytywna ocenę merytoryczną.

Maksymalna kwota pożyczki
w zł*
Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa zadania
Ogółem

1

2.

3

Budowa kompostowni, z rozbudową
części zakładu do odzysku odpadów
komunalnych
Lokalizacja: Siemianowice Śl.
Rozbudowa Zakładu Odzysku
i Unieszkodliwiania Odpadów
Miejskie
w Katowicach przy ul. Milowickiej
Przedsiębiorstwo
7A. Etap I: Modernizacja instalacji do
Gospodarki Komunalnej biologicznego przetwarzania odpadów
Sp. z o.o. w Katowicach organicznych
Lokalizacja: Katowice
Budowa zamkniętej hali nadawy
kompostowni, czterech bioreaktorów,
doposażenie sprzętowe hali, zakup
mieszarko-rozdrabniarki, ładowarki
Zakład Gospodarki
Odpadami SA w Bielsku wielofunkcyjnej z urządzeniem
wielofunkcyjnym, wyposażenie
Białej
laboratorium i budowę budynku
socjalnego
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Wysokość proponowanego dofinansowania w formie pożyczki
(suma) w zł
BM Recykling Sp. z o.o.
Andrychów

w tym wypłata
w 2015 r.

5 000 000

5 000 000

22 350 000

3 112 500

2 500 000

2 500 000

29 850 000

10 612 500

* pod warunkiem właściwego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz spełnienia warunków wynikających z przepisów prawa
w zakresie pomocy publicznej

Maksymalna kwota dotacji w zł
Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa zadania
Ogółem

1

Skarb Państwa Starosta
Tarnogórski

Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a
i 6 oraz zakończenie wyburzeń,
rekultywacji zwałowisk i obszaru
zakładowego na terenie byłych
Zakładów Chemicznych
„Tarnowskie Góry” w
Tarnowskich Górach
Lokalizacja: Tarnowskie Góry

16 772 820

w tym wypłata
w 2015 r.

1 020 684

