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„Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na 

terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” 
 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu  
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 
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• Azbest to minerały włókniste naturalnie 
występujące                 w przyrodzie. Jest odporny 
na działanie mrozu, wysokich temperatur, 
substancji żrących, wytrzymały na rozciąganie i 
zgniatanie, dzięki czemu zyskał ogromną 
popularność   i znalazł szerokie zastosowanie w 
gospodarce 

• Azbest powszechnie wykorzystywany był w 
budownictwie do połowy lat 80 ubiegłego wieku, 
głównie z powodu niskiej ceny, i swoich 
właściwości  

• Popularny kiedyś eternit wciąż pokrywa wiele 
naszych domów i budynków gospodarczych  
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Dziś już wiadomo, że azbest powoduje zwiększenie ryzyka 
zachorowania  na raka. Azbest jest materiałem włóknistym, dosyć 
kruchym i wszelkie jego uszkodzenia powodują uwalnianie się 
mikrowłókien,  które mają wyjątkowo szkodliwy wpływ na ludzki 
organizm. Włókna tego typu powstają podczas prowadzenia prac 
demontażowych, szlifowania, cięcia, łamania płyt eternitowych. Dostają 
się one do organizmu człowieka głównie drogą oddechową, zaś 
przedostanie się ich do układu oddechowego powoduje zwiększenie 
ryzyka zachorowania na takie choroby układu oddechowego jak: 
azbestoza (pylica azbestowej), zmiany opłucnowe, międzybłoniak 
opłucnej oraz rak płuc. Choroby te mają długi czas inkubacji i mogą 
ujawnić się nawet po 30 latach.  
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Okres bezpiecznego użytkowania azbestu wynosi około 30 lat. Ze względu 
na jego szkodliwość, od 1999 roku obowiązuje zakaz obrotu azbestem i 
wyrobami zawierającymi azbest. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki socjalnej z 
23 października 2003 r. dopuszcza się warunkowo stosowanie wyrobów 
zawierających azbest nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 roku.  
 

http://www.zwiazekgmin.lubartow.pl/
http://www.zwiazekgmin.lubartow.pl/


Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej 
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów 

tel. /fax. 81 854 36 15  
www.zwiazekgmin.lubartow.pl  

 

Szacuje się, że w Polsce znajduje się około 15,5 mln ton wyrobów 
zawierających azbest. Samych pokryć dachowych jest około 1,5 mld mkw. 

Wg „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” najwięcej 
azbestu znajduje się w województwie mazowieckim i lubelskim 

W naszym województwie jest ponad 2 mln ton azbestu 

 

Znaczna ilość wyrobów znajduje się na posesjach należących do osób fizycznych 
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„Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie 
azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” 

 

W ramach projektu na terenach gmin członkowskich 

Związku azbest jest: 

- demontowany przez specjalistyczne firmy, 

- transportowany, 

- unieszkodliwiany na specjalistycznych składowiskach. 
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W 2013 r.: 

Zrealizowano 378 wniosków o utylizację azbestu. 
Odebrano - 690,256 MG gruzu azbestowego 

Zdemontowano i odebrano - 299,732 MG azbestu 

Łącznie w 2013 r. unieszkodliwiono 989,988 MG azbestu 

W 2014 r.: 

Zrealizowano 399 wniosków o utylizację azbestu. 

Odebrano - 478,140 Mg gruzu azbestowego 

Zdemontowano i odebrano - 400,299 Mg azbestu 

Łącznie w 2014 r. unieszkodliwiono 878,439 Mg azbestu 

 

W 2015 r.: 

Zrealizowano 220 wniosków o utylizację azbestu. 

Odebrano – 243,705 Mg gruzu azbestowego 

Zdemontowano i odebrano – 155,027Mg azbestu 

Łącznie w 2015 r. unieszkodliwiono 398,732Mg azbestu 

 

  



 

 

W ciągu trzech lat z terenu gmin członkowskich 
Związku usunęliśmy  2 267,159 Mg azbestu 
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Uproszczony  budżet projektu - KIK/42 działania azbestowe  Swiss Contribution 

Wartość w PLN 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL eligible % 
    

1.3 
Usuwanie azbestu z pokryć 

dachowych 
3 294,49 356 200,39 295 669,69 1 454 322,58 1 448 322,58 3 557 809,73 6,05% 85,00% 3 024 138,27 

1.3.1 Usuwanie  3 294,49 47 658,86 14 850,30 604 105,03 604 105,03 1 274 013,71 2,17% 85,00% 1 082 911,65 

1.3.2 Transport 0,00 181 420,50 140 409,69 288 608,50 288 608,50 899 047,19 1,53% 85,00% 764 190,11 

1.3.3 Utylizacja 0,00 127 121,03 140 409,70 288 609,05 288 609,05 844 748,83 1,44% 85,00% 718 036,50 

1.3.4 
wspomaganie usuwania azbestu od osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 
0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 500 000,00 0,85% 85,00% 425 000,00 

1.3.5 
Kontrolowanie usług w zakresie 

usuwania azbestu  
0,00 0,00 0,00 23 000,00 17 000,00 40 000,00 0,07% 85,00% 34 000,00 

Wykonawcą do końca projektu jest firma: Gresbud Sp. zo.o.  
adres www: gresbud.pl 
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W ramach Projektu, na terenie gmin członkowskich Związku, realizowane będzie zadanie polegające 
na: 
 

dofinansowaniu pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz jednostek samorządu 
terytorialnego z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. 

 
• Działanie to ma wspomóc osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej                                    

i finansowej w wymianie dachów pokrytych eternitem. 
• W ramach zadania z budynków, będących własnością Beneficjentów, zostanie zdemontowane                     

i zutylizowane pokrycie dachowe zawierające azbest oraz zakupione i dostarczone nowe pokrycie 
dachowe wraz z elementami niezbędnymi do montażu nowego pokrycia dachowego (gąsiory, 
blachowkręty, taśma kalenicowa pod gąsior, membrana/folia  dachowa). 
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Maksymalna  ilość przyznanej blachy nie może przekroczyć 200 m². 
 
Dofinansowanie nie obejmuje dostarczenia materiałów konstrukcyjnych 
dachu, rynien   oraz sfinansowania kosztów wykonania nowego pokrycia 
dachowego. Koszty te pozostają w całości po stronie beneficjenta. 
 
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. 
Koszty te pokrywa w całości wnioskodawca. 
 
Poziom wsparcia może zostać zwiększony w indywidualnych przypadkach, po 
szczegółowym uzasadnieniu potrzeby wsparcia przez wnioskodawcę.  
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O dofinansowanie ubiegać się może: 
 
1.) Osoba fizyczna, z terenu gminy należącej do Związku, nie 
będąca przedsiębiorcą – 100% dofinasowania 
 
2) Jednostka Samorządu Terytorialnego ZKGZL – 100 % 
dofinasowania.  
 
Wnioski złożone przez JST opiniuje Zarząd Związku i 
podejmuje uchwałę o wyborze wniosków przeznaczonych do 
realizacji.  
 
Wnioski złożone przez JST, zakwalifikowane przez Zarząd mają 
pierwszeństwo w realizacji.  
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Kryteria wyboru: 
 
1. Ze wsparcia rzeczowego korzystać mogą beneficjenci ostateczni, których dochody miesięczne na osobę w 
rodzinie nie przekraczają 456 zł netto, a w przypadku osób samotnych 542 zł netto zgodnie z art. 8 ustawy o 
pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.  

 
2. Ze wsparcia rzeczowego mogą korzystać również osoby, których dochód przekroczył kwoty wymienione w 
punkcie 2 lecz znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej ze względu na: niepełnosprawność, długotrwałą lub 
ciężką chorobę, potrzebę ochrony macierzyństwa, wielodzietności lub niepełnosprawności w rodzinie albo sytuację 
kryzysową. 
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Warunkiem koniecznym ubiegania się o sfinansowanie kosztów demontażu, transportu i utylizacji azbestu oraz zakupu nowego pokrycia dachowego 
jest: 

1) złożenie w biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej wniosku 

2) Do wniosku należy dołączyć: 

a. Kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,   

b. Dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starostwa Powiatowego. 

c. Ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest  

d. Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania,   

e. w przypadku osób fizycznych- zaświadczenie o dochodach osiągniętych w ciągu 2014 lub 2015 roku przez każdego z pełnoletnich domowników 
(PIT z poświadczeniem złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym lub zaświadczenie o dochodach z US, w przypadku korzystania z pomocy 
społecznej- zaświadczenie z MOPS lub GOPS). 

f. oświadczenie o posiadaniu odpowiednich środków finansowych i/lub możliwości do zamontowania nowego pokrycia dachowego  

http://www.zwiazekgmin.lubartow.pl/
http://www.zwiazekgmin.lubartow.pl/


Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej 
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów 

tel. /fax. 81 854 36 15  
www.zwiazekgmin.lubartow.pl  

 

Weryfikacja wniosków odbywa się dwuetapowo: 
 
I etap- IR dokonuje formalnej oceny wniosku- wniosek zostaje zaopiniowany pozytywnie bądź negatywnie. Przy ocenie 
formalnej IR weryfikuje informacje o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość na podstawie deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
II etap- merytoryczna ocena wniosku przeprowadzona przez Komisję złożoną z pracowników Biura Związku i  
przedstawicieli Gmin Członkowskich Związku. W II etapie w części budynków wskazanych we wnioskach zostanie 
przeprowadzona wizja lokalna. Budynki, w których przeprowadzona zostanie wizja lokalna zostaną wskazane przez IR.  
 
Wnioski, będą kwalifikowane do dofinansowania według następujących kryteriów : 
- wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny w ostatnim roku, 
- wielodzietność, 
- niepełnosprawność wśród członków rodziny, 
- dotychczasowa realizacja zaleceń ośrodka pomocy społecznej, 
- techniczny stan dachu,  
- wyniki przeprowadzonej wizji lokalnej 
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Terminy naboru wniosków: 
 

Usuwanie  azbestu jedynie do końca 2015 r.  
 
Wspieranie usuwania azbestu od  
19 października 2015 r. do  
20 listopada 2015 r. 
 
Wnioski realizowane będą do wyczerpania 
środków finansowych do końca 2016 r.  
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Dziękuję za uwagę 
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