
Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z 

obszaru województwa małopolskiego 

 

56 gmin z Małopolski uczestniczy w 4-letnim programie, pn. „Demontaż                                          

i bezpieczne  składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa 

małopolskiego” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.                          

Udział w programie umożliwia usuwanie i składowanie materiałów azbestowych z budynków 

prywatnych i komunalnych. Projekt obejmie 6 tysięcy obiektów – zarówno budynków 

prywatnych jak i komunalnych. Wartość projektu to 12 459 986  mln CHF. Okres realizacji: 

07.2012-06.2016. 

Większość środków, bo 70% zostanie przeznaczone na demontaż, pakowanie, transport                

i składowanie na składowiskach materiałów niebezpiecznych pokryć dachowych 

zawierających azbest. Po 15 % środków zostanie wydane na zbieranie odpadów azbestowych 

składowanych na posesjach oraz na dofinansowanie wykonania nowych dachów dla osób w 

trudniej sytuacji materialnej lub życiowej.  O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby 

fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, 

transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na 

składowisku odpadów niebezpiecznych. 

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także 

obowiązujące wzory wniosków znajdują się w Urzędzie Gminy.  

Złożenie wniosku o demontaż, odbiór oraz utylizację można składać po uprzednim zgłoszeniu 

prac budowlanych w wydziale architektury Starostwa powiatowego w Krakowie. 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy. 

W 2014 r.   azbest zabrano z 31 posesji z terenu naszej gminy w ilości: 

- Z budynków mieszkalnych 3930 m
2
, 68,78 Mg  

- Z budynków gospodarczych 1314 m
2
, 23,04 Mg 

Łącznie 5244 m
2
, 9182 Mg. 

 

Dofinansowanie dla najuboższych w formie zakupu pokrycia dachowego, 

W 2014r. został ogłoszony nabór wniosków dla działania mającego na celu wsparcie 

dla najuboższych w postaci poza demontażem oraz utylizacją azbestu z dachu dostarczenie 

blachy trapezowej na nowe pokrycie w ilości do 150 m
2
. Kryterium kwalifikującym do 

skorzystania z pomocy był dochód na członka rodziny w 2014 roku była to kwota 456 zł 



netto, w przypadku osób samotnych 542zł netto. W wyznaczonym terminie zostało złożono 

14 wniosków, z czego po weryfikacji 9 zostało zakwalifikowanych do realizacji. 

Planowany w 2015 roku nabór dla najuboższych zostanie ogłoszony wiosną, z pozyskanych 

informacji kryteria mają być złagodzone aby było możliwe przyznanie blachy większej ilości 

zainteresowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


