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Szacuje si , e mamy 

w kraju kilka miliardów 

metrów kwadratowych 

pokry  dachowych z p yt 

cementowo-azbestowych 

nazywanych eternitem. 

Materia  ten zawiera 

12–15% azbestu 

– minera u, który okaza

si  szkodliwy dla zdrowia 

ludzkiego. Czeka nas 

wi c ogólnokrajowa akcja 

rozbiórkowa. 

REMONT

Wymiana pokrycia 
 azbestowego

Cezary Jankowski

Jak je usun ?
fot. Caro

Realne zagro enie dla 

zdrowia pojawia si  wte-

dy, gdy w ókna azbestowe 

zostan  uwolnione 

z cementowej otoczki, do 

czego dochodzi wskutek 

uszkodzenia p yt, pod-

czas ich ci cia i krusze-

nia oraz na skutek na-

turalnego starzenia si

spoiwa cementowego. 

Czego wymagaj
przepisy? 
Pierwsze przepisy do-

tycz ce ochrony przed 

szkodliwym wp ywem azbestu zawartego w ró nych materia ach pojawi y si  w Polsce 

w 1997 roku. By a to ustawa zakazuj ca produkcji, sprzeda y i importu wyrobów za-

wieraj cych azbest. Pó niejsze akty prawne dotyczy y zasad post powania z materia-

ami azbestowymi i nak ada y obowi zek ich inwentaryzacji oraz sukcesywnego usu-

wania. 

Nagromadzenie wyrobów zawieraj cych 
azbest w poszczególnych województwach* 
* (dane z  Ministerstwa Gospodarki z Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032)
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Ze wzgl du na zagro enie w pierwszej kolejno ci usuwane s  mi k-

kie materia y azbestowe, takie jak tkaniny oraz izolacje cieplne ruroci -

gów i przegród. Twarde materia y z dodatkiem azbestu powinny by  na 

wszystkich dachach wymienione do ko ca 2032 roku. 

Obowi zek wymiany pokrycia nale y do w a ciciela budynku, któ-

ry powinien powierzy  usuni cie p yt azbestowo-cementowych kon-

cesjonowanej firmie, nie wolno bowiem robi  tego w sposób dowolny 

czyli np. samemu demontowa  p yty i wywozi  je do lasu. Gminy nato-

miast zobowi zane s  do zorganizowania na swoim terenie odbioru 

i sk adowania tych materia ów. W a ciciele budynków b d  mogli uzy-

ska  od gminy wykaz firm uprawnionych do demonta u p yt. Chocia

za o ono, e w a ciciele budynków z pokryciem z p yt azbestowo-ce-

mentowych maj  sami pokrywa  koszty ich demonta u i wywozu, 

w praktyce wiele gmin finansuje w ca o ci lub cz ci te wydatki. 

Demonta  p yt
Zasady 

bezpiecze stwa

Je li domy s siadów 

stoj  blisko naszego, to 

warto ich poinformo-

wa  o zamiarze usuwa-

nia p yt azbestowo-ce-

mentowych, aby mogli 

zabezpieczy  swoje bu-

dynki, a przede wszyst-

kim uszczelni  okna 

i drzwi. To samo doty-

czy te  budynku, z któ-

rego b dzie zdejmowane pokrycie. Demonta  cementowo-azbestowych 

p yt dachowych nale y powierza  wyspecjalizowanej ekipie, prze-

szkolonej w zakresie bezpiecze stwa pracy i dysponuj cej odpowied-

ni  ochron  osobist . Warto zna  zasady, jakich taka ekipa powinna 

przestrzega  podczas robót. Zanim ekipa przyst pi do pracy, powinna 

ogrodzi  i oznaczy  teren robót rozbiórkowych. Ogrodzenie terenu po-

winno by  umieszczone w bezpiecznej odleg o ci od traktów komuni-

kacyjnych dla pieszych – nie mniej ni  1 metr, je li si  zastosuje os ony. 

Do ogrodzenia nale y u y  oznakowanych ta m ostrzegawczych (bia-

o-czerwonych), a oprócz tego oznakowa  teren tablicami ostrzegawczy-

mi z napisem: „Uwaga! Zawiera azbest” i „Osobom nieupowa nionym 

wst p wzbroniony”. 

Osoby wykonuj ce prace przy azbe cie powinny mie  ubrania 

ochronne: maski na twarz, kombinezony, r kawice i pokrycia butów 

– najlepiej jednorazowego u ytku, które po zdj ciu utylizuje si  wraz 

z materia em rozbiór-

kowym. Osoby usu-

waj ce azbest nie po-

winny podczas robót 

pali  papierosów, je

ani pi .

Do odspajania ma-

teria ów trwale zwi -

zanych z pod o em 

wolno  u ywa  wy-

cznie narz dzi r cz-

nych lub wolnoobroto-

wych, wyposa onych 

w miejscowe instalacje 

Nazwa azbest dotyczy ogó u minera ów krzemianowych maj cych 

posta  w ókien. Maj  du  wytrzyma o  na rozci ganie, s  elastyczne 

i odporne na dzia anie czynników chemicznych i fizycznych. W przyro-

dzie wyst puje oko o 150 minera ów w postaci w óknistej, które podczas 

przetwarzania mog  si  rozdziela  na spr yste w ókna, czyli fibryle.

Techniczna klasyfikacja azbestów opiera si  na d ugo ci i redni-

cy wi zek w ókien. Wi zki maj  d ugo  od dziesi tnych cz ci mili-

metra do 100 mm, ale pojedyncze w ókna azbestu poddawanego ob-

róbce mog  rozpada  si  na mniejsze cz stki: do mikrometrów ( m), 

a nawet nanometrów (nm). 

W ókna i wyroby zawieraj ce azbest odznaczaj  si  du  odporno-

ci  na dzia anie czynników chemicznych, cieranie i wysok  tempe-

ratur . Ze wzgl du na s abe przewodnictwo ciep a i pr du azbest by

stosowany jako materia  izolacyjny. Dzi ki ogniotrwa o ci i izolacyjno-

ci termicznej stosowano go do wyrobu tkanin i farb ogniotrwa ych. 

Produkowano z niego równie  niepalne materia y budowlane, takie 

jak pokrycia dachowe i rury. 

Obecnie azbest zaliczany jest do dziesi ciu najgro niejszych za-

nieczyszcze  na Ziemi. Gdy cz owiek oddycha powietrzem zanieczysz-

czonym jego w óknami, docieraj  one do p uc, sk d ju  nie da si  ich 

usun . Ich szkodliwe dzia anie mo e si  ujawni  nawet po wielu latach, 

np. nowotwory mog  rozwija  si  20–30, a nawet 50 lat od momentu na-

ra enia organizmu na wdychanie w ókien azbestu. Im wi cej jest w ó-

kien azbestu w powietrzu, którym si  oddycha, tym wi ksze ryzyko 

zachorowania na choroby, które mo e on wywo a  – z ich powodu 

ka dego roku na wiecie umiera ok. 100 tysi cy osób. 

W ókna azbestu mog  przedostawa  si  do powietrza w nast p-

stwie:

korozji p yt azbestowo-cementowych,

uszkodze  mechanicznych zwi zanych z rozbiórk  obiektów i de-

monta em materia ów zawieraj cych azbest ( amanie, rozbijanie, kru-

szenie). Oprócz pokry  dachowych mog  to by  izolacje, cianki ognio-

trwa e oraz cz ci instalacji elektrycznych i ciep owniczych. 

Szkodliwo  w ókien azbestowych zale y od ich rednicy i d ugo-

ci. Wi ksze w ókna nie s  tak szkodliwe, gdy  w wi kszo ci zatrzy-

muj  si  w górnych drogach oddechowych, sk d s  usuwane przez 

rz ski. W ókna bardzo drobne usuwane s  przez system odporno cio-

wy. Najbardziej niebezpieczne s

w ókna d ugie (>5 m), ale cienkie 

(do 0,01 m). Przenikaj  one do p uc 

i wbijaj  si  w nie i w wyniku wielo-

letniego dra nienia komórek wywo-

uj  nast puj ce schorzenia:

pylic  azbestow ,

raka p uc, raka oskrzeli,

mi dzyb oniaka op ucnej albo 

otrzewnej.

Szkodliwy minera

 Wzór oznaczania miejsc, instalacji lub 
urz dze , w których by y lub s  wyko-
rzystywane wyroby zawieraj ce azbest, 
oraz pomieszcze , w których one si
znajduj

Miejsce usuwania p yty cementowo-azbesto-
wych powinno by  ogrodzone i odpowiednio 
oznakowanefo

t.
 C

a
ro

 Je li gwo dzia nie mo na wyj apk  ciesiel-
sk , mo na u y  szlifierki: tarcz  nale y w o y
mi dzy podk adk  a eb gwo dzia. Po jego usuni -
ciu p yt  mo na zdj

tu nale y

wprowadzi

tarcz  szlifierki
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odci gaj ce powietrze. Sprz t powinien by

regularnie czyszczony.

Podstawow  zasad  podczas usuwania 

azbestu jest ograniczenie do minimum mo -

liwo ci spowodowania jakichkolwiek uszko-

dze  elementów, które go zawieraj . Ich po-

wierzchnie powinny by  lekko wilgotne, 

aby py  azbestowy nie unosi  si  w powietrzu. 

Wykonawca musi kontrolowa  st enie py -

ków azbestu w powietrzu i je li oka e si  ono 

za wysokie, to polewa  materia y wod .

Zdemontowanych p yt nie wolno zrzuca

na ziemi , aby nie powodowa  rozpylania 

w ókienek azbestu. Zamiast tego ekipa powin-

na si  pos ugiwa  odpowiedni  zsuwni  lub 

u ywa  dekarskiego przeno nika ta mowe-

go (czyli urz dzenia elektrycznego, po którym 

p yty mog  si  przemieszcza ).

Demonta  pokrycia rozpoczyna si  od kale-

nicy. W pierwszej kolejno ci usuwa si  blach

kalenicow  lub g siory. 

P yty faliste. Je li p yty faliste przymoco-

wane s  na wkr ty, to z ich wykr ceniem nie 

powinno by  wi kszych k opotów. Znacznie 

trudniej demontowa  p yty mocowane na 

gwo dzie: najcz ciej trzeba wyci ga  je apk

ciesielsk , któr  powinno si  opiera  na desce 

u o onej w poprzek 3–4 fal. Je li ten sposób 

oka e si  nieskuteczny albo próby ko cz  si

p kaniem p yt, mo na u y  szlifierki k towej, 

któr  obcina si ebki gwo dzi mocuj cych. 

Szlifierk  trzeba operowa  bardzo ostro nie, 

aby nie naci  p yty. Tarcz  nale y wprowa-

dza  mi dzy podk adk  mocuj c  a eb gwo -

dzia: je li p yty by y prawid owo zamonto-

wane, mi dzy podk adk  a bem gwo dzia 

powinien by  luz. Je li go nie ma, trzeba p yt

nacisn  – powinna si  wtedy ugi . Po odci -

ciu bów gwo dzi p yt  zdejmuje si  i opusz-

cza po zsuwni na ziemi .

P ytki p askie. Demonta  pokrycia z p a-

skich p ytek trudno wykona  bez ich ama-

nia. S  one zwykle przybite do pe nego desko-

wania krótkimi gwo dziami, których ebki 

nie wystaj  ponad powierzchni  p ytek. Próba 

uchwycenia obc gami czy apk  ciesielsk

ko czy si  najcz ciej rozkruszeniem p ytki. 

Lepiej jest wi c po prostu po ama  j  w miej-

scu mocowania, nacinaj c ostrym d utem 

wzd u  linii przebiegaj cej przez o  gwo dzia. 

Rozsypane resztki p ytek nale y zwil y  wod

i zebra  do plastikowego worka. 

Je li p ytki azbestowo-cementowe uk adane 

by y na pe nym podk adzie, czyli deskowaniu 

pokrytym pap , to po sko czeniu prac z jego 

powierzchni trzeba sp uka  wszelkie pozo-

sta o ci azbestu. Zabieg ten wymaga oderwa-

nia at monta owych (je li nie by y mocowa-

ne na kontr atach), gdy  w przeciwnym razie 

woda nie b dzie mog a sp ywa  do rynien. 

Sp ywaj c  wod  powinno si  skierowa  do 

zbiornika, a nast pnie wyla  do do u o g boko-

ci ok. 1 m. Pod ziemi  w ókna azbestowe nie 

b d  gro ne, je li w przysz o ci w tym miejscu 

nie b dzie si  robi o g bokich wykopów. 

Po zako czeniu usuwania p yt azbesto-

wo-cementowych  wykonawca ma obowi zek 

P yty cementowo-azbestowe mog  by  usuwa-
ne tylko przez specjaln  ekip

>5 m

<0,01 m
ale cienkie 

Najbardziej niebezpieczne w ókna azbestowe 

s  d ugie, 

Ekipa przygotowuje pojemnik z wod ...

Gwó d  najpierw trzeba podwa-
y apk  ciesielsk ...

P yty cementowo-azbestowe s
zdejmowane...

...aby przed demonta em p yt zrosi  je. 
Zmniejsza to roznoszenie si  szkodliwego py u

...a potem ju  mo na go wyj  bez problemu

…i przekazywane ni ej na ziemi

 Pracownik w jednorazowym kombinezonie i w ma-
sce usuwaj cy p yty cementowo-azbestowe

Usuni te p yty musz  by  zabezpieczone foli  po-
lietylenow  o grubo ci nie mniejszej ni  0,2 mm

fo
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dok adnego oczyszczenia terenu robót i otoczenia z odpadów zawie-

racj cych azbest. Do czyszczenia powinien u ywa  sprz tu filtracyjno-

-wentylacyjnego z wysoko skutecznym filtrem lub zbiera  odpady 

azbestowe na mokro. Po zako czeniu robót wykonawca ma te  obo-

wi zek z o enia pisemnego o wiadczenia o prawid owo ci wykonania 

prac i oczyszczeniu terenu z py u azbestowego z zachowaniem w a ci-

wych przepisów technicznych i sanitarnych.

Transport i utylizacja. Usuni te z dachu p yty powinny by  umiesz-

czone na palecie i dok adnie owini te foli , aby na adnym etapie trans-

portu nie by  potrzebny za adunek i roz adunek pojedynczych p yt: fo-

lia chroni przed rozprzestrzenianiem si  py u w trakcie sk adowania 

i transportu. Powinna to by  folia polietylenowa grubo ci nie mniejszej 

ni  0,2 mm. Musi by  zabezpieczona przed przypadkowym odwini -

ciem przez zgrzewanie lub oklejenie brzegów ta m  klej c . Do pako-

wania odpadów azbestowych nie wolno u ywa  worków papierowych.

P yty cementowo-azbestowe mog  by  utylizowane jedynie na wy-

znaczonych sk adowiskach. Obecnie w Polsce nie jest ich du o, dlate-

go transport takich odpadów jest kosztowny. Na sk adowiskach przy-

sypywane s  grub  warstw  gruntu, gdy  zawarty w nich azbest nie 

jest promieniotwórczy ani truj cy – szkodliwy dla zdrowia jest jedy-

nie py  azbestowy. 

Co zamiast p yt
Dachy, z których usuni to p yty azbestowo-cementowe, kryje si  ró -

nymi pokryciami. Je li k t nachylenia dachu zawiera si  mi dzy 

30 a 60°, to dach mo na pokry  dachówk  ceramiczn  lub cementow .

Zast pienie p yt tym pokryciem wymaga sprawdzenia, czy istniej -

ca konstrukcja wytrzyma wi ksze obci enia. W takiej sprawie nale y

si  zwróci  do in yniera budowlanego z uprawnieniami projektowy-

mi. Po usuni ciu p yt eternitowych dachy kryje si  równie  blachoda-

chówk  lub blach  trapezow . Mo na te  zastosowa  faliste p yty bitu-

miczne, które s  zbli one wygl dem do p yt azbestowo-cementowych. 

Wszystkie te materia y mocuje si  do at przybitych poprzecznie na 

kontr atach, a ich przekrój i rozstawienie zale  od rodzaju materia u

pokryciowego. Je li wi ba dachowa jest w dobrym stanie, tj. krokwie 

nie s  wyra nie ugi te ani nie maj ladów korozji biologicznej, nowe 

pokrycie mo e mie  podobn  mas  jak p yty azbestowo-cementowe, 

czyli ok. 15 kg/m2.

Wi kszo  pokry  z p yt azbestowo-cementowych na dachach do-

mów mieszkalnych jest u o ona na deskowaniu pokrytym jedn  war-

stw  papy. aty, do których by y mocowane p yty, s  zazwyczaj mo-

cowane bezpo rednio do tego podk adu i przed u o eniem nowego 

pokrycia powinny by  zdemontowane. Zostawione na po aci, uniemo -

liwia yby bowiem swobodn  wentylacj  przestrzeni pod nowym po-

kryciem i zatrzymywa y ró ne zanieczyszczenia, co mog oby zaszko-

dzi  trwa o ci dachu. 

Wymiany wymaga równie  papa: po jej zdj ciu mo na b dzie 

oceni  stan deskowania. Je liby znaleziono na nim objawy trwa e-

go zawilgocenia czy – co gorsza – ogniska ple ni albo elementy za-

grzybione, deskowanie te  trzeba wymieni  lub zast pi  poszyciem 

z p yt OSB. 

Na nowe pokrycie podk adowe nadaj  si  papy termozgrzewal-

ne podk adowe na osnowie z w ókna poliestrowego lub szklane-

go. Przybija si  je gwo dziami do pod o a i zgrzewa na zak adach. 

Mo na te  u y  dekarskiej papy podk adowej z warstw  samowulka-

nizuj c  si  na zak adach, co u atwia jej u o enie.

Kolejny etap przygotowania remontowanego dachu pod nowe po-

krycie to zamontowanie kontr at, czyli listew o przekroju zbli o-

nym do 3 × 5 cm. Uk adane s  one wzd u  przebiegu krokwi. 

Kilkucentymetrowy odst p nowego pokrycia od starego poszycia 

z desek  umo liwia swobodn  wentylacj  oraz sp yw wody z ewentu-

alnych przecieków w przestrzeni pod dowolnym pokryciem.  

Z monta u kontr at mo na zrezygnowa , je li bezpo rednio na de-

skowaniu b d  uk adane gonty bitumiczne. Podk ad pod nie musi by

bardzo sztywny i równy. Je li tak nie jest, to przed u o eniem papy 

podk adowej po acie mo na wyrówna  p yt  OSB grubo ci 12–15 mm.  

Je li po zdj ciu p yt  azbestowo-cementowych nie b dzie poszycia 

z desek, tylko pusta przestrze  mi dzy krokwiami, to na krokwiach 

nale y u o y  foli  wst pnego krycia, a na niej kontr aty i aty. Na tak 

przygotowane poszycie mo na uk ada  dachówk , blachodachówk ,

p yty faliste itp. 

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Dworcowa 15a

tel.: 032 214 45 80, www.dach.pl, e-mail: termopian@termopian.com.pl

PIANKAPIANKA
zamiastzamiast PAPYPAPY

Nowe poszycie i pokrycie dachowe

REKLAMA

blachodachówka

kontr ata

ata

papa
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J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

PRZYDATNE ADRESY

AGRAF 032 244 68 29  www.agraf-azbest.pl
CARO 084 627 30 13  www.azbest-caro.pl
RAMID 022 398 30 65  www.ramid.eu

TERMOPIAN 032 214 45 80  www.dach.pl
T.K.J. MATUSZEWSKI 056 465 48 88  www.matuszewski.com.pl

INFO RYNEK Ile kosztuje demonta , transport i utylizacja dachowych p yt

        azbestowo-cementowych?
Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu CARO

zakres prac: demonta  p yt azbestowo-cementowych z dachu, transport, utylizacja 
wytworzonego odpadu
cena: 12,84 z /m2 lub od 1,07–1,28 z /kg  

Przedsi biorstwo In ynieryjne AGRAF Rafa  Skórka

zakres prac: demonta  p yt azbestowo-cementowych z dachu, zabezpieczenie 
za adunek i przygotowanie odpadów zawieraj cych azbest do transportu, 
transport, zdeponowanie odpadów azbestowych, wype nianie wymogów formalno- 
administracyjnych.
cena: 23,54–29,96 z /m2

Ramid

zakres prac: wykonanie oceny stanu p yt, zg oszenie prac do odpowiednich urz dów;
demonta  p yt azbestowo-cementowych, przygotowanie do transportu, wystawienie 
o wiadczenia powykonawczego, transport i utylizacja
cena: 18,08/m2 (100–200 m2 pokrycia); 17,01/m2 (200–300 m2 pokrycia); 15,94/m2

(300–400 m2 pokrycia)

T.K.J. Matuszewski

zakres prac: demonta  p yt azbestowo-cementowych z dachu, pakowanie, transport, 
utylizacja
cena: 19,26 z /m2 ( redni koszt dla demonta u dachu o pow. 120 m2)

To czy gmina udziela w a cicielom domów jednorodzinnych dota-

cji na demonta  i transport pokrycia z p yt azbestowo-cementowych, 

zale y od uchwa  podj tych przez rad  gminy. W jednej gminie dotacji 

mo e nie by ,  w innej koszty zdj cia i wywozu szkodliwych materia-

ów s  w ca o ci refinansowane. W a ciciele domów jednorodzinnych 

powinni wi c sprawdzi  w urz dzie, czy uchwa a rady gminy nie wpro-

wadzi a korzystniejszych warunków zwi zanych z wymian  pokrycia 

dachowego. Je li jest mo liwo  uzyskania dotacji, to trzeba si  upew-

ni , czy spe nia si  wymagania okre lone w uchwale o dofinansowaniu 

i je li tak, to z o y  wniosek w urz dzie gminy. A oto przyk ady gmin, 

starostw i miast, w których mo na si  ubiega  o dofinansowanie de-

monta u i wywozu pokry  azbestowo-cementowych.

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Dofinansowanie obejmuje koszty unieszkodliwiania wyrobów zawie-

raj cych azbest, czyli koszty ich transportu i sk adowania. O dofinan-

sowanie mo e ubiega  si  osoba fizyczna posiadaj c  budynek na 

terenie Powiatu Suskiego. Dofinansowanie jest w wysoko ci 40% po-

niesionych kosztów, ale nie wi cej ni  1000 z . Aby uzyska  takie do-

finansowanie, nale y z o y  faktur  wystawion  przez przedsi biorc

maj cego zezwolenie na wywóz odpadów azbestowych oraz wype -

ni  wniosek. Zasady ubiegania si  o dofinansowanie oraz wzory do-

kumentów zawarte s  w procedurze WS-1 na stronie www.powiatsu-

ski.pl. Od 2004 r. dofinansowano 460 osobom unieszkodliwianie 989 

ton odpadów, na co przeznaczono 188 749 z .

Gmina B dzin 

Gmina finansuje w 100% koszty demonta u, transportu i unieszkodli-

wiania odpadów azbestowych, pochodz cych z pokry  dachowych 

i elewacji budynków. O dofinansowanie mog  ubiega  si  osoby fi-

zyczne, nieprowadz ce dzia alno ci gospodarczej. Do wniosku do -

cza si : 1) decyzj  starosty o przyst pieniu do likwidacji pokry  da-

chowych i elewacji zawieraj cych azbest z budynków mieszkalnych 

i gospodarczych; 2) dokument potwierdzaj cy prawo do dysponowa-

nia budynkami mieszkalnymi lub gospodarczymi; 3) dokument z in-

formacj  o wyrobach zawieraj cych azbest i miejscu ich wykorzysta-

nia lub o wyrobach zawieraj cych azbest, których wykorzystywanie 

zosta o zako czone.

Gmina Brwinów

Gmina dofinansowuje wymian  lub likwidacj  pokry  dachowych i ele-

wacji zawieraj cych azbest na budynkach mieszkalnych i gospodar-

czych. Mog  si  o to ubiega  osoby fizyczne posiadaj ce tytu  prawny 

do nieruchomo ci znajduj cej si  na terenie gminy. Dofinansowanie 

nie obejmuje przedsi biorców. Dofinansowanie wynosi 8 z /m2 za 

50% powierzchni dachowej lub elewacji. Do wniosku nale y do czy :

1) kserokopi  dokumentu potwierdzaj cego w asno  nieruchomo ci; 

2) zgod  wspó w a cicieli, je li tytu  prawny do nieruchomo ci ma kilka 

osób; 3) kopi  zg oszenia w Starostwie Powiatowym prac budowlanych 

lub rozbiórki obiektu budowlanego; 4) kopi  umowy na wykonanie prac 

zwi zanych z odbiorem odpadów zawieraj cych azbest z firm  maj c

zezwolenie Starosty Pruszkowskiego na usuwanie wyrobów azbesto-

wych na terenie powiatu pruszkowskiego.

Gmina Miejska Pruszcz Gda ski

Dofinansowuje demonta , pakowanie, transport i utylizacj  wyrobów 

zawieraj cych azbest. O dofinansowanie mog  si  ubiega  m.in. osoby 

fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spó dzielnie mieszkaniowe w zakre-

sie nieruchomo ci zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz 

Gda ski. Mo na uzyska  50% dofinansowania. Aby otrzyma  dofinanso-

wanie, nale y z o y  w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gda skim 

wniosek z za cznikami: 1) tytu em prawnym do nieruchomo ci; 2) kse-

rokopi  zg oszenia robót rozbiórkowych.

Urz d Miasta w Strzegomiu

Dofinansowaniu podlegaj  koszty rozebrania pokry  dachowych z p yt 

azbestowo-cementowych,  koszty zabezpieczenia odpadów, transpor-

tu i sk adowania oraz odkurzania powierzchni z py u azbestowego. 

Dofinansowanie przys uguje m.in. osobom fizycznym maj cym tytu

prawny do obiektów budowlanych i wiat znajduj cych si  na terenie gmi-

ny Strzegom. Wysoko  dofinansowania wynosi 80% udokumentowa-

nych kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, ale 

nie wi cej ni  2000 z . Do wniosku, który sk ada si  w Urz dzie Miejskim 

w Strzegomiu, nale y do czy : 1) kopi  aktualnego dokumentu potwier-

dzaj cego tytu  prawny do obiektu budowlanego (ewentualnie te  zgod

wszystkich wspó w a cicieli obiektu na rozbiórk ) oraz 2) potwierdze-

nie zg oszenia w Starostwie Powiatowym w widnicy zamiaru usuni -

cia wyrobów zawieraj cych azbest z budynku.

Dotacje

ceny brutto (w tym 7% VAT); ceny dotycz  p yt azbestowo-cementowych usuwanych z dachów domów mieszkalnych


