Szwajcarski projekt usuwania azbestu w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
W miesiącu maju bieżącego roku na terenie Naszej gminy rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Demontaż i
bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Projekt
realizowany jest w obrębie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i potrwa do 2016 roku. Realizowany on
jest w 40 gminach województwa małopolskiego, a finansowany w 15% z budżetów gmin a w 85% przez stronę
szwajcarską.
Firma Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Składowisko azbestu, z siedzibą: Dobrów 8, 28-142 Tuczępy, która
została wyłoniona w drodze przetargu przez Instytucję realizującą projekt, rozpoczęła realizację zadań
obejmujących: demontaż azbestowego poszycia dachowego.
W I etapie prac, na składowisko odpadów niebezpiecznych, z terenu gminy wywieziono 37 Mg odpadów
zawierających azbest. Kolejny etap usuwania azbestu, rozpocznie się jeszcze w 2014 roku, w momencie
uruchomienia dodatkowych środków finansowych na realizację zadania, o czym mieszkańcy oczekujący na
wywóz lub demontaż, zostaną przez gminę powiadomieni.
Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57, pok. nr 6, w godzinach pracy urzędu. Tel. (12)
2874003 w. 25.
Realizacja programu - proces usuwania azbestu

Informacje podstawowe o projekcie.
Od dnia 29 listopada 2011 roku Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce uczestniczy w realizacji projektu pn. „Demontaż i
bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Projekt ten jest
efektem ramowej umowy zawartej pomiędzy rządem RPa Szwajcarską Radą Federacyjną o wdrażaniu
Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy (S-PPW) w celu poprawy środowiska naturalnego Małopolski oraz
zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. Liderem projektu jest
Gmina Szczucin, która podjęła się, w partnerstwie z 39 innymi gminami województwa małopolskiego, realizacji
w/w przedsięwzięcia. Wartość projektu oszacowana została na kwotę: 16 277 710,00 CHF (franków
szwajcarskich). Realizacja projektu na terenie gminy Igołomia- Wawrzeńczyce finansowana jest w 85% ze
środków S-PPW i 15% z budżetu gminy. Projekt został przewidziany do realizacji na lata 2012 – 2016, jednak
przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy nie pozwoliła na podjęcie prac przy usuwaniu azbestu w 2012
roku.

Głównym rezultatem działań będzie wyeliminowanie ze środowiska naturalnego Małopolski do 2016 roku łącznie
ok. 20 tys. ton pokryć dachowych, wykonanych z materiałów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.

Jakie działania przewiduje projekt?

W ramach projektu przewidziane są trzy podstawowe działania, tj.:

- demontaż pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest,

- transport zdemontowanych pokryć oraz tzw. gruzu azbestowego, powstałego w wyniku demontażu pokrycia
dachu w terminie poprzedzającym realizację Projektu i utylizacja odpadów na składowisku przeznaczonym do
składowania tego typu odpadów,

- składowanie odpadów na odpowiednio przygotowanych składowiskach.

- wsparcie rzeczowe dla osób najuboższych w postaci zakupu nowego pokrycia dachowego, o znormalizowanym
standardzie - blachy stalowej standardowej (w ilości do 150m2); szczegółowe regulacje, określające zasady
pomocy dla najuboższych są jednak jeszcze w trakcie konsultacji i uzgodnień; rozpoczęcie pomocy dla osób
najuboższych planowane jest na rok 2014.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie może uczestniczyć:

- osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej oraz posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (tj. miejsca, na którym
znajduje się azbest), w przypadku współwłasności - posiada zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości do
planowanych w projekcie działań;

- jednostka samorządu terytorialnego – działająca na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, będąca dysponentem nieruchomości - miejsca realizacji projektu.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest dotyczy następujących rodzajów nieruchomości:

- budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne,

- budynki gospodarcze i garażowe,

- budynki rekreacji indywidualnej,

- tymczasowe obiekty budowlane,

- obiekty małej architektury służące utrzymaniu porządku.

W przypadku gdy nieruchomość jest częściowo wykorzystywana do prowadzenia działalności
gospodarczej, dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na część przeznaczoną na funkcje mieszkalne. W
takim przypadku sfinansowanie pozostałej części kosztów następuje ze środków własnych wnioskodawcy.

Procedura składania dokumentów do udziału w projekcie.

Do projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne, które posiadają wiedzę na temat ilości i miejsca
lokalizacji azbestu na swojej nieruchomości oraz złożą pełną dokumentację beneficjenta i zaakceptują wszystkie
warunki regulaminu. Regulamin projektu, wzór wniosku oraz załączników można pobrać w Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57, pok. 6 lub z
poniższych linków:

Regulamin Projektu
Załączniki:
- nr 3 (oświadczenie)
- nr 6 (wniosek)
- nr 14 (oświadczenie)
- nr 15 (oświadczenie)
- nr 16 (ocena)

Aby wniosek został przyjęty do realizacji i pozytywnie przeszedł ocenę formalną, powinien zostać
wypełniony czytelnie, na właściwym formularzu, zawierać podpisane oświadczenie, zostać podpisany przez
uprawnione osoby, zawierać wszystkie niezbędne załączniki.

Osoby fizyczne, które posiadają niezdemontowane pokrycie dachowe z materiału zawierającego azbest,
zobowiązane są do przedstawienia dokumentacji związanej ze zgłoszeniem robót budowlanych (zgłoszenie
zamiaru wykonania robót budowlanych lub pozwolenie na budowę). Dokument należy przedstawić do wglądu w
Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej lub przesłać wraz z całą dokumentacją na adres Urzędu
Gminy Igołomi- Wawrzeńczyce

Zgodnie z warunkami regulaminu projektu, złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania, mogącego być
podstawą roszczeń. Dopiero podpisana przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce i wnioskodawcę umowa, umożliwia
podjęcie działań w zakresie realizacji projektu na danej nieruchomości i stanowi ona wzajemne zobowiązanie.

Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57, pok. 6 tel.12 2874003 w.25
Koordynatorem Projektu z ramienia Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jest mgr inż. Tomasz Buczek,
pracownik Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

