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USUWANIE AZBESTU

ze wsparciem WFOŚiGW łatwiejsze niż myślisz
Nieumiejętne samodzielne usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych, czy zabudowań gospodarczych, stoi nie
tylko w sprzeczności z obowiązującym prawem, ale w poważnym
stopniu zagraża naszemu zdrowiu.
O szkodliwości oddziaływania
azbestu na środowisko, a w szczególności na zdrowie, pisaliśmy niejednokrotnie na łamach Śląskich Aktualności Rolniczych. Problem likwidacji
elementów azbestowych w naszym
otoczeniu nie jest nowy.
Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest to naprawdę groźny
przeciwnik. Nieumiejętne samodzielne
usuwanie azbestu z dachów budynków
mieszkalnych, czy zabudowań gospodarczych, stoi nie tylko w sprzeczności z obowiązującym prawem, ale
w poważnym stopniu zagraża naszemu zdrowiu. Od kilku już lat prowaw usuwaniu wyrobów zawierających azbest, a realizowana przez
WFOŚiGW, z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem.
Niemniej jednak w kwestii utylizacji
azbestu jest jeszcze wiele do zrobienia.
Wiadomą rzeczą jest to, że tego
typu przedsięwzięcie wiążące się
z usuwaniem, transportem oraz właściwą utylizacją azbestu, wymaga dużych
chu w miejsce tego starego. Zdając
sobie sprawę z tych ograniczeń, wspomniany WFOŚiGW stworzył możliwość
które związane są z likwidacją azbestu
w naszym otoczeniu.

Specjalnie stworzony program
priorytetowy jest kierowany do samorządów woj. śląskiego, bo przez władze gmin, czy powiatów, ich mieszkańcy mogą uzyskać stosowne wsparcie.
Jednakże podstawowym warunkiem
ubiegania się o refundacje kosztów
przez samorządy, jest sporządzenie
przez nie planu skali i sposobu utylizacji elementów azbestowych. Wiele z
gmin taki plan ma i na jego podstawie
aplikuje o środki z Funduszu. Jednak
jest jeszcze spora część, która do tej
pory z takiej możliwości nie skorzystała. Teraz jest okazja, aby się o takie
wsparcie pokusić.
Trwa nabór wniosków, którego termin upływa 28.04.2017 r. Aby
wniosek był kompletny i został zaakceptowany przez Fundusz do realizacji, trzeba spełnić określone kryteria,
a więc między innymi:
Pobrać ze strony www.wfosigw.
katowice.pl stosowny wniosek i właściwie go wypełnić, dołączając:
a) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy/powiatu wraz z inwentaryzacją
obiektów objętych zadaniem.
b) Uchwałę Rady o zatwierdzeniu programu usuwania szkodliwych substancji o których mowa powyżej.
c)
wy zadania wg obowiązujących
w Funduszu wzorów.
d) Zdjęcia obiektów objętych demontażem azbestu.

W aplikowaniu o środki ważne jest
kowalnych refundowane są w dużym
procencie (do 50%) wydatki związane
z demontażem, zbieraniem, transportem, unieszkodliwieniem bądź zabezpieczeniem odpadów zawierających
azbest.
Istnieje również możliwość otrzymania przez gminę, na bardzo konansowej, częściowo umarzalnej po
spełnieniu określonych warunków, dla
pokrycia w 100% kosztów utylizacji azbestu. Szczegóły i dalsze informacje
na ten temat dostępne są na stronie
WFOSiGW.
Istotą i głównym celem omawianego programu jest popularyzacja wiesowego w usuwaniu azbestu, a może
przede wszystkim dotarcie do mieszkańców gmin i powiatów z informacją
o wspomnianej inicjatywie.
Wprawdzie do ostatecznego terminu usuwania azbestu z naszego
otoczenia pozostało jeszcze sporo
czasu (rok 2030), ale w trosce o nasze
środowisko i zdrowie, powinniśmy już
dziś i jak najszybciej pozbyć się tego
odpadu tym bardziej, że jest ku temu
właściwa okazja i szkoda by było z niej
nie skorzystać.
Na podstawie materiałów WFOŚiGW
Maurycy Hankiewicz
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