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KOLUMNĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

KOLUMNĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

  A zbest ma na trwałe zniknąć  
z wszystkich budynków w Pol-
sce do 2032 roku. Dla swojego 

zdrowia i bezpieczeństwa warto usu-
nąć go jak najszybciej uzyskując dofi-
nansowanie na ten cel.

  AZBEST JEST GROŹNY   
  DLA ZDROWIA  

Azbest, ze względu na niską cenę  
i dużą wytrzymałość, cieszył się dużą 
popularnością w latach 70. Stosowano 
go wówczas w wielu gospodarstwach 
domowych zwłaszcza do pokrywania 
dachów. Niestety, materiał ten okazał 
się groźny dla zdrowia, gdyż posiada 
właściwości rakotwórcze. Dachy po-
kryte starymi płytami eternitowymi są 
szkodliwe, ponieważ opady wymywają 
z nich spoiwo cementowe, odsłaniając 
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wiązki włókien azbestu, które rozszcze-
piają się i uwalniają do środowiska. Im 
starsze i bardziej zniszczone jest po-
krycie, tym więcej włókien się ulatnia. 
Włókna tego materiału są w zasadzie 
niewidoczne dla naszych oczu, ale wdy-
chane z powietrzem stanowią ryzyko 
ciężkich chorób układu oddechowego,  
a także chorób nowotworowych. Pro-
blem jest poważny, dlatego od 1998 
roku produkcja, import i stosowanie 
wyrobów z azbestem jest w Polsce za-
kazane.

  DOFINANSOWANIE  
  NA USUWANIE AZBESTU  

Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz Wo-
jewódzkie Fundusze Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej prowadzą 

program dofinansowujący usuwanie  
i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest pn. „Ogólnopol-
ski program finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest”. Pro-
gram jest realizowany przez samorzą-
dy i to właśnie w urzędzie gminy trzeba 
złożyć odpowiedni wniosek o przyzna-
nie dotacji. Głównym celem programu 
jest:

• usunięcie i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest,

• minimalizacja negatywnych 
skutków zdrowotnych spowo-
dowanych obecnością azbestu 
na terytorium kraju,

• likwidacja szkodliwego oddzia-
ływania azbestu na środowisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-

wicach obecnie prowadzi nabór wnio-
sków na lata 2022-2023 na dofinanso-
wanie zadań związanych z realizacją 
gminnych programów usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest  
w województwie śląskim, który potrwa 
do 30.04.2022 roku. 

WFOŚiGW udzielając dofinansowa-
nia jednostkom samorządu terytorial-
nego uwzględnia efektywność kosz-
tową oraz stopień pilności usunięcia  
i unieszkodliwiania odpadów zawie-
rających azbest. Maksymalna kwota 
dofinansowania ze środków WFOŚiGW  
i NFOŚiGW (pożyczka + dotacja) może 
wynosić do 100% kosztów kwalifikowa-
nych zadania, lecz nie więcej niż:

• 1200 zł/Mg odpadu zawierają-
cego azbest – jeżeli na zadanie 
składają się: demontaż, zbiera-
nie, transport i unieszkodliwie-
nie odpadu,

• 900 zł/Mg odpadu zawierają-
cego azbest – jeżeli na zadanie 
składają się: zbieranie, trans-
port i unieszkodliwienie odpadu.

Szczegółowe warunki dofinansowa-
nia gminnych programów usuwania 
azbestu znajdują się na stronie inter-
netowej: www.wfosigw.katowice.pl.

  JAK ZDOBYĆ   
  DOFINANSOWANIE?  

Program związany z usuwaniem 
azbestu realizowany jest przez jed-
nostki samorządu terytorialnego. 
Osoby, które chcą usunąć z dachu 
materiały zawierające azbest, powinny 
zgłosić się do swojego urzędu gminy, 
aby dowiedzieć się, czy jest realizowa-
ny gminny program usuwania azbestu 
i jakie warunki trzeba spełnić, aby 
otrzymać dofinansowanie. Koniecz-
ne zapewne będzie złożenie wniosku  
o wykonanie prac związanych z usu-
waniem wyrobów zawierających 
azbest, w którym należy określić:

1) zakres przewidywanych prac, czy-
li czy będzie to:

• demontaż, odbiór i unieszkodli-
wianie, czy 

• odbiór i unieszkodliwianie zdję-
tych wcześniej wyrobów,

2) rodzaj usuwanych wyrobów oraz 
ich ilość jaka planowana jest do usu-
nięcia.
Do składanego wniosku należy dołą-

czyć dokumentację fotograficzną bu-
dynku (dachu) lub zgromadzonego na 
działce azbestu. 

Wiadomo, że dofinansowaniem nie 
będą objęte koszty związane z zaku-
pem i wykonaniem nowego pokrycia 
dachowego, właściciel nieruchomości 
musi pokryć je we własnym zakresie.

  USUWANIE AZBESTU PRZEZ  
  WYSPECJALIZOWANE FIRMY  

Pamiętajmy, że azbest staje się wy-
jątkowo niebezpieczny dla zdrowia 
podczas usuwania go z dachu, dlate-
go nie podejmujmy się demontażu na 
własną rękę. Samodzielne usuwanie 
azbestu może wiązać się z wysoką 
karą finansową sięgającą do 20 tysięcy 
złotych, ale oprócz ryzyka finansowego, 
istnieje coś znacznie ważniejszego. 
Ryzyko narażenia swojego zdrowia, jak  
i zdrowia swoich najbliższych oraz są-
siadów. 

Zgodnie z przepisami tylko wyspe-
cjalizowane firmy posiadające wyma-
gane zezwolenia, odpowiedni sprzęt 
i przeszkolonych pracowników mogą 
demontować, zbierać, transportować 
oraz utylizować materiały, które zawie-
rają azbest. Zazwyczaj gminy wyłaniają 
na drodze przetargu jedną firmę zajmu-
jącą się usuwaniem azbestu, ponieważ 
to gminy starają się o dofinansowa-
nie na usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu i ponoszą odpowiedzialność 
za prawidłową realizację prac. W tym 
przypadku rozliczanie za wykonane 
prace odbywa się między gminą a fir-
mą. Z kolei w niektórych gminach każ-
dy wnioskodawca realizuje prace indy-
widulanie, czyli samodzielnie wybiera 
firmę do usuwania azbestu, a refun-
dacja z gminy następuje na podstawie 
wystawionych przez wykonawcę faktur. 
W takiej sytuacji warto dowiedzieć się, 

jakie wymogi formalne należy speł-
nić, aby otrzymać zwrot poniesionych 
kosztów. Jeżeli zdecydujemy się na 
samodzielny wybór firmy koniecznie 
należy sprawdzić, czy posiada upraw-
nienia niezbędne przy pracy z wyro-
bami zawierającymi azbest. Można to 
zweryfikować w urzędzie gminy lub  
w Bazie Azbestowej, prowadzonej 
przez Ministerstwo Gospodarki (www.
bazaazbestowa.gov.pl). 

Pamiętajmy, że właściciel obiektu 
przed rozpoczęciem prac związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest zobowiązany jest dokonać zgło-
szenia zmiany pokrycia dachowego do 
starostwa powiatowego, do wydzia-
łu architektoniczno-budowlanego na  
21 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia robót. 

Właściciele nieruchomości powinni 
zgłaszać do gmin fakt, że chcą usunąć 
pokrycie azbestowe, ponieważ daje to 
sygnał władzom gmin do ubiegania się 
o pozyskanie środków na przyszłe do-
finansowanie.

Azbest ma na trwałe zniknąć z Pol-
ski do 2032 roku, jednak już teraz warto 
skorzystać z dotacji i   pozbyć się ze 
swojego dachu szkodliwych materia-
łów, zastępując je bezpieczniejszymi 
rozwiązaniami.  Wartością jest nasze 
zdrowie, o które powinniśmy szczegól-
nie dbać.

JUSTYNA KAPITAN

Dział Rolnictwa Ekologicznego  
i Ochrony Środowiska
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