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Kolumna dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

LIKWIDACJA POKRYĆ
DACHOWYCH Z AZBESTU

UTYLIZACJA W ASPEKCIE NEGATYWNYCH
SKUTKÓW NA ZDROWIE LUDZI I ZWIERZĄT
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zbest dawniej uznawany za doskonały materiał budowlany - odporny na niskie i wysokie
temperatury, tak trwały,
że nie zniszczy go ogień ani substancje żrące, ponadto lekki i tani. Dziś
wiadomo, że jest śmiertelnie niebezpieczny i powoduje szereg problemów zdrowotnych. Obecnie azbest
zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi.
Największe zagrożenie stanowią
jego włókna, które są praktycznie
niewidoczne dla ludzkiego oka i niezniszczalne. Pojawiają się one, gdy
eternit zaczyna się kruszyć, dlatego
niepokoić powinny wszelkie spękania, wyszczerbienia czy złuszczenia.
Jest to źródło odrywających się mikroskopijnych włókien, które nieświadomie wdychamy i które mogą powodować wiele poważnych chorób. Nie
ma co ukrywać, że dachy pokrywane
azbestem były kilkadziesiąt lat temu,
a rozpad eternitu następuje po 20-50
lat od jego wyprodukowania, dlatego
warto pozbyć się jak najszybciej tej
„bomby zegarowej” z dachu. Od czego zacząć?
Demontaż azbestu może być prowadzony pod warunkiem dopełnienia
pewnych formalności. Należy udać
się do Urzędu Gminy, aby dowiedzieć
się jak na jej terenie wygląda realizacja gminnego programu usuwania
azbestu. Jeżeli jest realizowany taki
program to powinniśmy zgłosić chęć
usunięcia azbestu poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Urząd
gminy stara się o dofinansowanie
i ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację prac, dlatego to
gmina wybiera wykonawcę zadania.
Jeżeli posiadamy obiekt pokryty płytą azbestową, pod żadnym pozorem
nie usuwajmy ich sami. Nieumiejętny samodzielny demontaż dachu
stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem, a także naraża nas
na wdychanie niebezpiecznych dawek rakotwórczej substancji. Prace
związane z demontażem azbestu
mogą realizować tylko i wyłącznie
firmy, które mają odpowiednie zaplecze techniczne do ich prowadzenia,
czyli posiadają narzędzia wyposażone w odciągi pyłów, namioty i przesłony foliowe do izolacji od otocze-
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nia miejsc pracy oraz zatrudniają wanych, czyli kosztów niezbędnych
pracowników przeszkolonych w za- do osiągnięcia efektu ekologicznego
kresie bezpieczeństwa i higieny do i obejmujących koszty demontażu,
zbierania, transportu i unieszkopracy z azbestem.
Zadaniem właściciela domu jest dliwienia odpadów zawierających
zgłoszenie zamiaru usunięcia azbe- azbest. W formie dotacji ze środków
stu właściwemu organowi admini- WFOŚiGW dofinansowanie może wystracji architektoniczno-budowlanej nosić:
21 dni przed rozpoczęciem prac. Wy- • do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż
konawca natomiast nie później niż
800 zł/Mg odpadu zawierającego
7 dni przed rozpoczęciem prac zaazbest, jeśli na zadanie składa
wiadamia o nich inspektora nadzoru
się: demontaż, zbieranie, transbudowlanego, inspektora sanitarneport i unieszkodliwienie odpadów
go oraz gminnego inspektora pracy.
zawierających azbest,
Po demontażu firma zobowiązania jest do wywozu azbestu na skła- • do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż
dowisko, które posiada zezwolenie
600 zł/Mg odpadu zawierającego
na prowadzenie unieszkodliwiania
azbest, jeżeli zadanie obejmuje
odpadów niebezpiecznych. Przetylko: zbieranie, transport i unieszkazanie odpadów na uprawnione
kodliwienie odpadów zawierająskładowisko, potwierdzone kartą
cych azbest.
przekazania odpadów jest terminem
Dodatkowo udzielając dofinansozakończenia zadania, po którym
jednostka samorządu jest zobowią- wania, Fundusz uwzględnia efekzana do przedstawienia rozliczenia tywność kosztową oraz stopień pilkońcowego i zestawienia zadań ności usunięcia i unieszkodliwienia
zrealizowanych w ramach prac odpadów, z możliwością otrzymazwiązanych z usuwaniem azbestu nia dodatkowo zwrotnej pożyczw celu uzyskania dofinansowania. ki. Szczegółowe warunki dotacji
Dzięki programom prowadzonym i wymagane dokumenty są zawarte
przez
Wojewódzkie
Fundusze na stronie internetowej Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki www. wfosigw.katowice.pl
Niestety koszt wykonania noweWodnej można uzyskać dofinansowanie na demontaż pokrycia dacho- go pokrycia dachu, będzie ponoszowego, transport i utylizację azbestu. ny przez mieszkańców. Właściciele
W styczniu br. WFOŚiGW ogłosił domów jednorodzinnych powinni
kolejny nabór wniosków na dofinan- zgłaszać do gmin fakt, że chcą ususowanie zadań związanych z realiza- nąć pokrycie azbestowe, ponieważ
cją gminnych programów usuwania daje to sygnał władzom gmin do
azbestu i wyrobów zawierających ubiegania się o pozyskanie środków
azbest. Gminy mogą składać wnio- na przyszłe dofinansowanie.
Do końca 2032 roku, zgodnie
ski do 15.04.2019 roku, a zakończenie zadań nastąpi 30.09.2019 roku. z założeniem rządowego programu,
Dofinansowanie przeznaczone jest mamy pozbyć się wyrobów zawiena realizację działań prowadzo- rających azbest. Choć wydaje się,
nych przez jednostki samorządu że czasu zostało sporo, to warto już
terytorialnego w ramach Progra- teraz podjąć w tym celu odpowiednie
mu Oczyszczania Kraju z Azbe- kroki.
stu, którego główne cele na lata
JUSTYNA KAPITAN
2009-2032 to:
Dział Rolnictwa Ekologicznego
• usunięcie i unieszkodliwienie wyi Ochrony Środowiska
robów zawierających azbest.
• minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowa- Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
nych obecnością azbestu.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
• likwidacja szkodliwego oddziałyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej
wania azbestu na środowisko.
w Katowicach
Poziom dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifiko-
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