O PROJEKCIE – AZBEST W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
Na terenie województwa lubelskiego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest
najwięcej wyrobów zawierających azbest w porównaniu z innymi regionami Polski.
Znaczna ilość tych wyrobów znajduje się na posesjach należących do osób fizycznych,
w tym głównie leżących na terenach wiejskich, a ocena stanu tych wyrobów wskazuje na
konieczność ich natychmiastowego usunięcia.

PILOTAŻOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI AZBESTOWYMI
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WZMOCNIONY SPRAWNYM MONITORINGIEM
ILOŚCI ORAZ KONTROLI ICH USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA
Szczegółowe informacje w Twoim Urzędzie Gminy/Miasta i na:

Mając to na uwadze, z inicjatywy władz samorządowych Województwa Lubelskiego
rozpoczęła się współpraca ze Szwajcarią w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy.

www.azbest.lubelskie.pl

SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY
– FUNDUSZ SZWAJCARSKI
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski w Polsce
realizowany jest od 2007 r., a na terenie województwa lubelskiego od 2011 r.
Polska w ramach programu otrzyma ok. 489 mln franków. Na terenie województwa
lubelskiego w ramach Programu realizowanych jest obecnie 10 projektów za
ok. 214,5 mln zł. Jednym z nich jest „Pilotażowy system gospodarowania odpadami
azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym
monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Wartość
podpisanej w styczniu 2012 r. umowy to ponad 45 mln złotych.
Za prawidłową realizację projektu odpowiedzialne jest Regionalne Biuro Projektu, które
funkcjonuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Zorganizowane
zostały także Lokalne Biura Projektu – w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
W ramach projektu zostanie unieszkodliwione 45 000 ton wyrobów zawierających azbest.
Projekt będzie realizowany do czerwca 2016 r.

REGIONALNE BIURO PROJEKTU
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
tel.: +48 81 537 16 30, fax: +48 81 537 16 38
biuro.azbest@lubelskie.pl
www.azbest.lubelskie.pl
LOKALNE BIURA PROJEKTU w Filiach Urzędu Marszałkowskiego
Biała Podlaska
ul. Warszawska 14
21-500 Biała Podlaska
tel.: 83 343 58 44
fax: 83 342 28 82
biuro.azbest@lubelskie.pl

Chełm
Pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel.: 82 563 02 08
fax: 82 565 13 88
biuro.azbest@lubelskie.pl

Zamość
ul. Partyzantów 94
22-400 Zamość
tel.: 84 638 42 35
fax: 84 639 31 34
biuro.azbest@lubelskie.pl

UWAGA
AZBEST!

Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura. Obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury
oraz poprawa stanu środowiska. Całkowita wartość budżetu na realizację projektu wynosi 15 547 982 CHF (45 229 080 PLN). Wartość dofinansowania: 13 215 785 CHF (38 444 718 PLN).
Źródła finansowania: 85 % - Szwajcarsko - Polski Program Współpracy, 15 % - Budżet województwa.
Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2012 r. - 30 czerwiec 2016 r.

www.azbest.lubelskie.pl

Publikacja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

www.azbest.lubelskie.pl

CZYM JEST AZBEST? CO NAM GROZI?

UWAGA
AZBEST!

AZBEST JEST JEDNYM Z NAJGROŹNIEJSZYCH MINERAŁÓW WYKORZYSTYWANCH PRZEZ
LUDZI. ZE WZGLĘDU NA SWOJE WŁAŚCIWOŚCI I NATURALNĄ NIEZNISZCZALNOŚĆ MOŻE
W OTOCZENIU CZŁOWIEKA UTRZYMYWAĆ SIĘ PRZEZ NIEOGRANICZONY CZAS. JEŚLI
NIE ZOSTANIE W SPOSÓB BEZPIECZNY USUNIĘTY I ZUTYLIZOWANY, MOŻE ZAGRAŻAĆ
NASZEMU ZDROWIU I ŻYCIU.
Azbest jest wyjątkowo odporny na działanie:
▪ mrozu;
▪ wysokich temperatur;
▪ substancji żrących.
Jest także bardzo wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie.

Przed działaniem azbestu można się uchronić – azbest zdemontowany zgodnie z przepisami,
przez uprawnione do tego firmy, dobrze zabezpieczony i przetransportowany na wyznaczone
składowiska przestaje być zagrożeniem.

AZBEST Z TERENU POLSKI, A WIĘC I WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO,
MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE USUNIĘTY DO 2032 r.

www.azbest.lubelskie.pl

JEŚLI PODJĄŁEŚ DECYZJĘ, ŻE CHCESZ USUNĄĆ AZBEST,
SKORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE PROJEKT I ZŁOŻYĆ
WNIOSEK NA BEZPŁATNE USUNIĘCIE I ZUTYLIZOWANIE AZBESTU
- SPRAWDŹ, CO NALEŻY ZROBIĆ.

1.
2.

URZĄD GMINY

3.

Lokalizacja eternitu na dachu

STAROSTWO POWIATOWE
Załączniki do wniosku:
pozwolenie na przebudowę dachu
wraz z mapą lub zgłoszenie
wykonania robót budowlanych
wraz z mapą

Dzięki tym właściwościom został uznany za trwały i tani składnik materiałów azbestowocementowych, wykorzystywanych od ponad 100 lat w różnych branżach przemysłowych,
w tym w branży budowlanej. Badania naukowe wykazały, że jest jednocześnie wyjątkowo
niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi. Pod wpływem działania warunków atmosferycznych
wyroby azbestowe ulegają korozji i włókna azbestowe w postaci pyłu azbestowego dostają
się do otoczenia.
Włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc mogą
w konsekwencji prowadzić do pojawienia się takich chorób jak:
▪ pylica azbestowa;
▪ nowotwory złośliwe;
▪ zgrubienia i stwardnienia opłucnej;
▪ zmiany skórne;
▪ przewlekłe zapalenie oskrzeli.

PORADNIK DLA BENEFICJENTA

Lokalizacja eternitu na ziemi

Eternit zdemontowany
po 6 maja 2004 r.
Załącznik do wniosku:
oświadczenie wykonawcy

WNIOSEK

URZĄD GMINY

1.

3.

Zgłoś się do swojego Urzędu Gminy, do Gminnego
Koordynatora. Tam znajdziesz wszystkie potrzebne
informacje. Listę samorządów, które przystąpiły do projektu znajdziesz na stronie www.azbest.lubelskie.pl,
w zakładce – PARTNERZY.
Koniecznie przeczytaj regulamin, który znajduje się
na tej stronie w zakładce – DO POBRANIA.

Jeśli eternit został zdemontowany po 6.05.2004 r.
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki
Społecznej) i leży na posesji, do wniosku należy dołączyć
oświadczenie wykonawcy, że demontaż został wykonany
zgodnie z prawem. Jeśli eternit został zdemontowany
przed 6.05.2004 r., to we wniosku należy wpisać właśnie
te informację.

2.

4.

Jeśli eternit znajduje się na dachu, powinieneś
udać się do swojego Starostwa Powiatowego
i uzyskać pozwolenie na przebudowę dachu lub zgłosić
wykonanie robót budowlanych (Wydział Architektury lub
Budownictwa). Bez względu na to, który dokument będzie
potrzebny, z Wydziału Geodezji Starostwa postaraj się
o mapę nieruchomości, na których zaznaczysz budynki,
na których znajduje się azbest. Koniecznie poinformuj
pracowników Starostwa, że będziesz korzystał ze
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy
złożyć u Gminnego Koordynatora w Urzędzie
Gminy, na terenie której są obiekty z azbestem. Wniosek
jest do pobrania ze strony www.azbest.lubelskie.pl
lub u Gminnego Koordynatora.

NIE USUWAJ AZBESTU
SAMODZIELNIE!

www.azbest.lubelskie.pl

OSOBY FIZYCZNE
I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

JEDNOSTEKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

dofinansowanie wynosi
do 100% KOSZTÓW

dofinansowanie
wynosi do 85% KOSZTÓW

dofinansowanie
wynosi do 30% KOSZTÓW

Eternit zdemontowany
przed 6 maja 2004 r.

wraz z właściwymi załącznikami

4.

DOFINANSOWANIE DLA BENEFICJENTÓW

PARTNERZY
1. Głównymi partnerami w projekcie są samorządy lokalne. Do Projektu mogą
przystąpić tylko te jednostki samorządu terytorialnego, które:
▪ podpiszą umowę o współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego;
▪ nie przystąpiły do innego, podobnego projektu finansowanego ze SzwajcarskoPolskiego Funduszu Współpracy;
▪ posiadają aktualny „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”;
▪ posiadają pełną i aktualną wiedzę o rodzaju, ilości i miejscach występowania
wyrobów azbestowych na swoim terenie.
Po przystąpieniu do Projektu, władze samorządu lokalnego wyznaczają Koordynatora
Projektu. Pełna lista samorządów uczestniczących w projekcie, wraz z nazwiskami
Koordynatorów, znajduje się na stronie www.azbest.lubelskie.pl w zakładce –
PARTNERZY.
2. Banki
Na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl, w zakładce – PARTNERZY, znajduje
się lista Banków Spółdzielczych z terenu województwa lubelskiego, które udzielają
preferencyjnych kredytów na nowe pokrycia dachowe dla uczestników projektu.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Realizacja projektu w części wkładu własnego województwa lubelskiego jest
współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie.

www.azbest.lubelskie.pl

