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stosowania materiałów z niego 
wytworzonych. Dla wielu za-
granicznych zakładów produk-
cyjnych staliśmy się wtedy ryn-
kiem zbytu nagromadzonych 
zapasów. W wyniku tego w Pol-
sce są ogromne ilości wyrobów 
szkodliwych – bo obecnie jako 
takie klasyfikuje się te wytwa-
rzane z azbestu. Szacuje się, że 
na terenie Polski znajduje się 
około 15 mln ton materiałów 
zawierających azbest. Samych 
pokryć dachowych jest blisko 
1,5 mld m2. Najwięcej w woje-
wództwie mazowieckim i lu-
belskim (2 mln ton), najmniej 
w opolskim i lubuskim (0,5 mln 
ton). Na terenach wiejskich 
znajduje się trzykrotnie więcej 
płyt azbestowo-cementowych 
niż w miastach. Najczęściej są 
to pokrycia dachowe, które 
układano sposobem gospodar-
czym, więc występowały liczne 
błędy w montażu, które prowa-
dzą do pękania i odkształcania 
płyt, co pociąga za sobą krótszy 
czas ich eksploatacji. 
Nic więc dziwnego, że na da-
chach domów, garaży i budyn-
ków gospodarczych, w mia-
stach i na wsiach, widzi się sza-
re, omszałe i – co najgroźniej-
sze – często popękane, dziu-
rawe płyty eternitowe. Po ty-
lu latach przestają być odpor-
ne na uszkodzenia mechanicz-
ne i łatwo niszczą się na sku-

tek choćby upadku na nie gałę-
zi czy działalności ptaków. In-
tensywne gradobicie podwój-
nie źle skutkuje dla rolników 
– nie dość, że siły przyrody pu-
stoszą plony na polach, to jesz-
cze uszkadzając stary eternit, 
niszczą zmagazynowane pod 
dachem zapasy.   
Nie można też nie wspomnieć 
o braku odpowiedzialności 
i bezmyślności, przez które na-
sze środowisko jest dodatko-
wo skażone azbestowym pyłem 
unoszącym się nad dzikimi wy-
sypiskami – szczególnie w la-
sach i odkrytych wyrobiskach. 
Nierzadko pokruszonymi pły-
tami eternitu utwardzano rów-
nież drogi dojazdowe czy place 
przed domami, na których dzi-
siaj bawią się dzieci.

Niebezpieczny 
azbest  
Eternitowa płyta zawiera 
od 11 do 13% azbestu. Kon-
takt z nim może być przyczy-
ną zmian skórnych oraz  

Precz z eternitem!

Materiałami azbesto-
wo-cementowymi, 
popularnie nazywa-

nymi eternitem, niemalże ma-
sowo pokrywano dachy do-
mów i budynków gospodar-
czych w latach 60. i 70. Najczęś-
ciej stosowano płyty faliste, rza-
dziej płaskie, które po ułożeniu 
w tak zwane karo nieco przy-
pominały szlachetny łupek. Az-
best był używany wtedy nie tyl-
ko do produkcji płyt dacho-
wych, lecz także okładzin ele-

wacyjnych, rur, kanałów wen-
tylacyjnych i spalinowych. Pro-
dukty z tego materiału zyska-
ły ogromną popularność – by-
ły powszechnie dostępne, ta-
nie, trwałe, odporne na wysoką 
temperaturę i mróz, a przede 
wszystkim ogień i korozję. 
Sporo jest też u nas azbestu 
z importu. W Stanach Zjed-
noczonych i Europie Zachod-
niej o wiele wcześniej niż w na-
szym kraju wprowadzono rygo-
rystyczne przepisy zakazujące 

Niczym niezabezpieczone 
płyty azbestowo-cementowe 
są szkodliwe, nawet gdy są 
tylko pokryciem dachowym, 
a co dopiero, kiedy 
pokruszone leżą na drodze.
Deszcze, wymywając 
z nich spoiwo cementowe, 
odsłaniają włókna azbestu, 
które rozszczepiają się 
i odrywają. Te niewidoczne 
dla oka, bo czterokrotnie 
cieńsze od ludzkiego włosa, 
włókienka unoszą się 
w powietrzu, spływają z dachu 
razem z wodą i wnikają do 
gruntu. Im bardziej zniszczony 
dach, tym większe zagrożenie 
trującego pylenia. Azbest 
staje się jednak szczególnie 
niebezpieczny podczas 
obróbki mechanicznej 

– usuwania starych płyt 
z dachu, a także jeżeli 
jest uszkodzony. Dlatego 
demontaż płyt azbestowo-
-cementowych należy 
powierzyć wyspecjalizowanej 
firmie.
Uwaga! Nie ma dowodów 
świadczących o tym, 
że azbest spożyty w wodzie 
jest szkodliwy dla zdrowia. 
Zarówno raport WHO, 
jak i stanowisko Państwowego 
Zakładu Higieny z 30 
czerwca 2000 r. są w tej 
sprawie jednoznaczne. 
Dlatego zastępowanie rur 
azbestowo-cementowych 
bezazbestowymi powinno 
następować w miarę ich 
technicznego zużycia lub 
gdy chcemy je wymienić.
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Jak dochodzi 
do zanieczyszczenia 

azbestem

Warto wiedzieć!

 Wybierając materiał na nowy dach, zadbajmy,  
aby pokrycie było trwałe, estetyczne i wpisujące się w otoczenie 

 Jasny tynk, drewniana stolarka w oryginalnym kolorze, 
pnące dzikie wino... – szkoda, że efekt psują płyty eternitu
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...po ich zdjęciu i położeniu nowego pokrycia 
dachowego – dachówki BRAAS – oraz kilku 
poprawkach dom jest nie tylko zdrowy,  
ale i zyskał reprezentacyjny wygląd

Wiele osób nie do końca wierzy w szkodliwość azbestu, inni po prostu 
bagatelizują problem. To błąd – płyty z eternitu są bombą z opóźnionym 

zapłonem. Jej skutki odczuwać będą jeszcze nasze wnuki
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 Zgodnie 
z prawem do 2032 

roku azbest 
powinien zniknąć 

z krajobrazu 
polskiej wsi  

fot. M. Zielińska

 Zniszczone płyty azbestowo- 
-cementowe stanowiły zagrożenie 
dla zdrowia i szpeciły dom...
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wielu chorób układu odde-
chowego: raka płuc, opłuc-
nej i krtani. Działanie azbestu 
w organizmie może się ujaw-
nić dopiero po 20-30 latach od 
wdychania włókien. Dzieci dziś 
przebywające w środowisku za-
nieczyszczonym azbestem od-
czują skutki jego szkodliwe-
go działania dopiero, gdy jako 
dorośli będą miały już własne  
pociechy.
Azbest nie przenika przez 
skórę, choć bezpośredni kon-
takt z nim może być przyczyną 
zmian skórnych. Może się na-
tomiast dostać do organizmu 
przez układ oddechowy i po-
karmowy. Z pokarmowego jest 
wydalany, ale z oddechowego 
niezupełnie. Jego drobne włók-
na przenikają do pęcherzyków 
płucnych. Organizm broni się 
przed nimi, otaczając je tkan-
ką. Dlatego też szkodliwe dzia-
łanie azbestu ma charakter fi-
zyczny, a nie chemiczny i po-
lega na długotrwałym draż- 
nieniu tkanki miękkiej, co pro-
wadzi do powstawania zmian 
nowotworowych. 
Najczęściej spotykaną chorobą 
jest azbestoza, na którą za-

padają robotnicy narażeni na 
kontakt z pyłem azbestu. Ob-
jawia się dusznością wysiłkową 
i kaszlem. Może prowadzić do 
niewydolności oddechowej. In-
ną chorobą jest łagodne azbe-
stowe zapalenie opłucnej obja-
wiające się charakterystyczny-
mi zmianami widocznymi pod-
czas badania radiologicznego 

klatki piersiowej oraz płynem 
w jamie opłucnej. Co najważ-
niejsze: azbest zwiększa ryzy-
ko zachorowania na raka płuc, 
opłucnej i krtani.
Zgodnie z raportem WHO 
z 1986 roku nie można określić 
bezpiecznej dawki zanieczysz-
czenia powietrza włóknami az-
bestu, którą może przyjąć or-
ganizm bez ujemnych skutków 
zdrowotnych. Ocenia się jed-
nak, że skumulowane natęże-
nie o wartości 10 włókien/rok/
m³ zwiększa ryzyko zachoro-
wania na azbestozę o 1%.

Zgodnie z prawem...
Dowody na rakotwórczość az-
bestu gromadzono już w latach 
60., jednak zakazy stosowania 
go jako substancji rakotwór-
czej pojawiły się dopiero 20 lat 
później, oczywiście za granicą. 
W Polsce w 1998 roku weszło 
w życie rozporządzenie mini-
stra gospodarki w sprawie spo-
sobów bezpiecznego użytko-
wania oraz warunków usuwa-

nia wyrobów zawierających az-
best (Dz.U. z 1998 r. nr 138, 
poz. 895). W tym samym roku 
została zakończona produkcja 
płyt azbestowych, a w marcu 
1999 roku wprowadzono zakaz 
obrotu tymi wyrobami.
Zgodnie z tym rozporządze-
niem każda gmina, starostwo 
lub powiat są  zobowiązane do 
sporządzenia inwentaryzacji 
budynków zawierających ma-
teriały azbestopochodne wraz 
z oceną ich stanu techniczne-
go oraz oszacowaniem czasu, 

w którym mają zostać usunięte. 
Sprawozdania z tych inwenta-
ryzacji muszą być co roku skła-
dane w województwach. Aby 
było to możliwe, rozporządze-
nie zobowiązało właścicieli 
i zarządców budynków, w któ-
re wbudowany jest azbest, do 
dokonania przeglądu technicz-
nego tych wyrobów, na pod-
stawie którego powinni spo-
rządzić (w dwóch egzempla-
rzach) ocenę stanu i możli-
wości bezpiecznego ich użyt-
kowania. W przypadku ujaw-
nienia widocznych uszkodzeń 
powierzchni wyrobów zawie-
rających azbest zarządca lub 
użytkownik powinien je usunąć 
w pierwszej kolejności. 
Rozporządzenie zakładało też 
powstanie specjalnego fundu-
szu, z którego można otrzy-
mać dofinansowanie na likwi-
dację azbestowych dachów 
i elewacji. 

…ale nie zawsze 
działającym
Rozporządzenie nie określa 
wysokości grzywny za niedo-
konanie oceny stanu technicz-
nego eternitowego pokrycia, 
więc mało kto się do niego sto-
suje. Raporty o liczbie i stanie 

obiektów z azbestem też nie 
spływają regularnie. Poza tym 
właściciele domów,  budynków 
gospodarczych i innych zagro-
dowych pokrytych eternitem 
często po prostu nie mają wy-
starczających środków finan-
sowych, aby wymienić pokrycie 
dachowe. Usuwanie materia-
łów zawierających azbest jest 
trudne ze względu na finanse 
– sama rozbiórka i utylizacja 
kosztuje bowiem od 1200 do 
nawet 5000 zł za 100 m2. 
Problemem jest też magazy-
nowanie usuniętego eternitu. 
Nie wszędzie zostały przygoto-
wane lokalne składowiska od-
padów zawierających azbest, 
a tam gdzie są, jest ich wciąż za 
mało. Na przykład na terenie 
województwa mazowieckiego 
znajduje się jedno, łódzkiego 
– dwa, dolnośląskiego – trzy. 
Zgodnie z „Programem usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest stosowanych 
na terytorium Polski” przyję-
tym 3 czerwca 2002 r. do końca 
2012 roku ma ich powstać w ca-
łym kraju 34 i liczba ta ma suk-
cesywnie rosnąć. 
Co nie mniej ważne, możliwość 
pozostawienia starego po-
krycia na wysypisku też  
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Marek Podeszwa, 
Doradca Techniczny 

BRAAS

 Najważniejszym 
czynnikiem 

determinującym 
koszt usuwania 

azbestu jest 
odległość 
od miejsca 

składowiska,  
czyli koszty 

transportu  

 Nowe pokrycie daje 
domowi drugie życie, 

a mieszkańcom poprawę 
warunków zdrowotnych 

 Eternit – poprawnie zamontowany i konserwowany – jeśli 
pozostaje niezniszczony, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia 

 Azbest ułożony metodą gospodarczą niszczeje przed 
upływem 30 lat, jakie przewidziano dla jego eksploatacji
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W praktyce często okazuje 
się, że stare, wykonywane 
tradycyjną metodą więźby są 
bardzo solidne – mocniejsze, 
niż wymagało tego 
dotychczasowe pokrycie. 
Wynika to stąd, że nie były 
one optymalizowane pod 
kątem zużycia materiału, 
a cieśla, który je wykonywał, 
kierował się raczej wiedzą 
praktyczną niż projektem 
i stosował typowe wymiary 
krokwi. Dlatego zazwyczaj 
nawet w przypadku 
wymiany pokrycia z lekkiego 
na cięższe można po 
konsultacji z fachowcem bez 
dodatkowych prac ułożyć 
w miejsce płyt azbestowo- 
-cementowych na przykład 
cięższą od nich dachówkę. 
Przed zmianą pokrycia 
na nowe, z innego materiału, 
niż było dotychczas, zawsze 
należy jednak sprawdzić 
stan techniczny drewnianej 
konstrukcji dachu. Trzeba 
zwrócić uwagę, czy:

 na więźbie nie ma śladów 
grzybni; 

 w drewnie nie widać 
otworów wygryzionych przez 
owady;

 drewno nie jest przegniłe  
– zgnilizna może przypominać 
nieszkodliwą siniznę, jednak 
zaatakowane przez nią drewno 
jest miękkie jak masło;

 w miejscach, gdzie 
dach przeciekał, więźba 
nie wypaczyła się i zbytnio 
nie ugięła;

 miejsca połączeń 

elementów więźby się 
nie obluzowały. Wszystkie 
te uszkodzenia znacznie 
osłabiają drewno i wykonaną 
z niego konstrukcję. Można 
łatwo je zaobserwować, 
jednak warto poprosić 
o pomoc fachowca – dekarza, 
cieślę czy też konstruktora. 
Ten ostatni nie tylko sprawdzi, 
w jakim stanie jest więźba, 
ale również przeliczy, 
czy jest ona w stanie 
przenieść ciężar nowego 
pokrycia.  Może on także 
zadecydować o wymianie 

niektórych uszkodzonych 
elementów więźby, a gdy 
obliczenia wypadną 
niepomyślnie, zaprojektować 
jej wzmocnienie. Trzeba 
pamiętać, że jeżeli 
wymiana pokrycia wymaga 
jednoczesnej ingerencji 
w konstrukcję dachu, 
a nawet jej przeprojektowania 
– na przykład dodania 
lub usunięcia lukarny 
– powinniśmy wystąpić 
o pozwolenie na budowę. 
Potrzebny do tego będzie 
projekt modernizacji dachu.  

Więźba pod lupą
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Zgłoszenia z danymi adresowymi i telefonem kontaktowym  
prosimy kierować pod adresem: poradnik_rolnika@zbuduj.pl,  
Murator S.A., ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa,  
z dopiskiem „Dach bez azbestu”.  
Na pierwszych 50 osób czeka nagroda – rękaWice robocze* 

Zmieniłeś eternit na inne Pokrycie  
napisz nam jak! 

Wysyłając zgłoszenie, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez Wydawnictwo MURATOR S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Wyzwolenia 14. 
Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy prawo dostępu do tych danych i do ich 
poprawiania.  
Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  
w celach promocyjno-marketingowych, prosimy o zaznaczenie kratki przy słowie TAK 

* decyduje data wysłania zgłoszenia

TAK
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kosztuje, zapewne dlatego na 
podwórkach, leśnych ścież-
kach, drogach dojazdowych 
i poboczach leżą niezabezpie-
czone płyty, z którymi nikt nie 
wiedział, co zrobić.
Uwaga! Do 31 grudnia 2032 r. 
dopuszcza się warunkowo sto-
sowanie wyrobów zawierają-
cych azbest. Po tej dacie właś-
ciciel lub zarządca budynków 
pokrytych azbestem ma pła-
cić kary. Czyli na usunięcie 
płyt eternitowych mamy około 
25 lat (podstawa prawna: roz-
porządzenie ministra gospo-
darki, pracy i polityki społecz-
nej z 23 października 2003 r.). 
Skąd ta data? Główni produ-
cenci płyt azbestowo-cemento-
wych określali czas ich użytko-
wania na 30 lat, pod warunkiem 
montażu zgodnie z instrukcją 
oraz prawidłowej konserwacji. 
Niestety, na ogół brakowało 
wyspecjalizowanych wykonaw-
ców takich pokryć dachowych, 
a na terenach wiejskich z re-
guły zabudowywano je syste-
mem gospodarczym. W związ-
ku z tym występowały liczne 
błędy montażowe, co skutko-
wało pękaniem płyt i ich od-
kształcaniem, więc okres eks-
ploatacji powinien być krótszy 
– należy je usuwać przed upły-
wem 30 lat. 

Rozbiórka 
w zgodzie 
z przepisami
Demontaż pokrycia z płyt az-
bestowo-cementowych po-

winien być  wykonany zgod-
nie z rozporządzeniem mini-
stra gospodarki z 14 sierpnia 
1998 r. (Dz.U. nr 138, poz. 895) 
w sprawie wytwarzania odpa-
dów niebezpiecznych, zawie-
rających azbest. Procedura ta 
nie jest tania i jest z nią tro-
chę zachodu. Przede wszystkim 
usuwanie eternitu samodziel-
nie lub przez niewyszkolone 
firmy jest niedopuszczalne, po-
nieważ zwiększa zagrożenie za-
trucia pyłem azbestowym oko-
licznych mieszkańców, można 
go jedynie powierzyć wyspecja-
lizowanej i przeszkolonej fir-
mie posiadającej zezwolenie na 
wytwarzanie odpadów niebez-
piecznych, zawierających az-
best. Trzeba też z 30-dniowym 
wyprzedzeniem powiadomić 
o zamiarze prowadzenia prac 
właściwy terenowy organ nad-
zoru budowlanego, zawiado-
mić okręgowy inspektorat pra-
cy i dołączyć serię dokumen-
tów, a także wskazać firmę, 
która je przeprowadzi. Zgło-
szenie może złożyć wykonawca 
lub właściciel domu bądź bu-
dynku inwestarskiego. Trzeba 
w nim podać:

 zakres i czas trwania prac 
rozbiórkowych,

 nazwę firmy, która wyko-
na rozbiórkę pokrycia, wraz 
z numerem decyzji zezwalają-
cej jej na prowadzenie działal-
ności w zakresie wytwarzania 
i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych na danym 
terenie,
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Wnikliwym 
okiem

 Popękane, ukruszone, zarośnięte mchem eternitowe 
pokrycia dachowe to niestety typowy obraz polskiej wsi
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Nowa jakość  
– dachówka zamiast azbestu

 Jeśli wymieniamy pokrycie na dachach budynków 
zagrodowych, wybierzmy materiał jak najtrwalszy. Najlepsza  
będzie dachówka cementowa (ma 30-letnią gwarancję), której 
trwałość określa się na 80-100 lat, lub ceramiczna – nawet 
150 lat. Pokryte nimi dachy nie wymagają kłopotliwych remontów 
i wymiany materiału przez wiele lat. Ma to znaczenie w odniesieniu 
do budynków mieszkalnych, które szczególnie na wsi są 
inwestycją dla pokoleń, i gospodarczych, na których wykończeniu 
ze względu na uciążliwość i nieopłacalność częstych remontów nie 
warto oszczędzać. Nawet jeśli w przyszłości będziemy zmieniać 
przeznaczenie budynków, rozbudowywać je, co pociąga za sobą 
zmianę kształtu dachu lub jego wielkości, dachówki można zdjąć 
i wykorzystać ponownie.   

 Często rezygnujemy z dachówki, szczególnie jako pokrycia 
budynków gospodarczych, gdyż kojarzy się nam z materiałem 
zbyt kosztownym. Tymczasem dachówki cementowe mają 
niewysoką cenę – nie wyższą niż popularna blachodachówka. 
Tańsze będzie też wykonanie wstępnego krycia – dachówka nie 
wymaga sztywnego poszycia, które jest droższe od poszycia z folii 
i rusztu, na którym układa się dachówki.    

 Duży ciężar dachówek często postrzegany jest jako wada, 
ale w wypadku budynków na wsi stanowi zaletę. Dachy budynków 
zagrodowych usytuowanych często w otwartej przestrzeni są 
narażone na silne wiatry. Ciężar dachówki pozwala zachować 
stabilność pokrycia, a nawet jeśli dochodzi do zniszczeń, zerwaniu 
ulegają jedynie pojedyncze dachówki – straty łatwiej naprawić.  

 W zwartej siedliskowej zabudowie istotną cechą jest niepalność 
dachówek. Nawet gdy dojdzie do pożaru, nie przenoszą one ognia 
i same nie ulegają zniszczeniu – można ich użyć ponownie. 

 Duży wybór wykończenia powierzchni dachówek sprawia, 
że łatwo je dopasować do każdych warunków klimatycznych 
i otoczenia – wybrać odporne na wilgoć, ostre nasłonecznienie, 
korozję biologiczną, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, 
których sprawcą mogą być ptaki lub spadające szyszki.     

 Dachy dwuspadowe najczęściej przekrywające budynki 
gospodarcze mają spore powierzchnie połaci i w dużej mierze 
decydują o harmonijnym wyglądzie zagrody. Dachówki dzięki swej 
uniwersalności i estetyce wpływają na jednolity i prestiżowy wygląd 
wszystkich zabudowań. Sprawdza się to również, gdy nowe 
budynki w gospodarstwie są lokowane poza obrębem siedliska, 
a stare zaczynają pełnić inne funkcje,  na przykład inwentarskie są 
adaptowane na magazyny.    Ewa Tabaszewska, BRAAS
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Tańsza wymiana azbestu
Wynajęcie profesjonalnej firmy, wymiana 
pokryć azbestowych, ich transport 
i składowanie na wysypisku sporo kosztują, 
co najczęściej stanowi barierę nie do 
pokonania dla indywidualnych inwestorów. 
Dlatego warto skorzystać z preferencyjnego 
kredytu bądź refinansowania inwestycji. 
Korzystnie oprocentowanych pożyczek na 
czynności proekologiczne lub związane 
z modernizacją istniejącego gospodarstwa 
bądź utworzeniem nowego udzielają m.in. 
banki: Bank Ochrony Środowiska, Bank 
Przemysłowo-Handlowy czy Spółdzielcza 
Grupa Bankowa. Na przykład BOŚ dzięki 
współpracy z wojewódzkimi funduszami 
ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oferuje preferencyjne kredyty 
na demontaż i transport wyrobów 
azbestowych na składowisko (uwaga! 
kredytem nie są objęte koszty związane 
z zakupem i ułożeniem nowego pokrycia 
lub wzmocnienia konstrukcji). Roczne 
oprocentowanie waha się w zależności 
od województwa od 1,2 do 5% (na 
przykład gdyby nie dofinansowanie 

z WFOŚiGW w woj. mazowieckim, byłoby 
ono na poziomie 6%, a jest 4,25%). 
Kredyt udzielany jest na maksimum 70% 
inwestycji.
Inne banki oferują linie kredytowe związane 
z modernizacją istniejących gospodarstw, 
inwestycjami w nie, utworzeniem nowego 
lub na dowolny cel rolniczy. Warto 
zainteresować się na przykład ofertą 
BPH (niestety, informacji nie uzyskamy 
w każdym oddziale) „Młody rolnik”, gdzie 
dzięki dopłatom z ARiMR oprocentowanie 
kredytu na modernizację gospodarstwa 
sięga maksimum 2%. Wartość kredytu:  
do 4 mln zł.     
O refinansowanie kredytu należy się 
ubiegać na przykład urzędach miasta 
czy gminy. Współpracują one zarówno 
z WFOŚiGW, jak i często dysponują 
własnymi środkami na dofinansowanie 
inwestycji – zwroty w niektórych gminach 
sięgają nawet 100% poniesionych nakładów. 
W ośrodkach doradztwa rolniczego lub 
oddziałach Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa także można 

składać wnioski o refundację kosztów 
poniesionych na demontaż pokrycia 
z azbestu zgodnie z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
(PROW). Zwracane jest 40-50% wydatków 
poniesionych na prace związane z budową, 
przebudową, remontem (modernizacją) 
obiektów ściśle związanych z produkcją 
rolną i przetwórstwem, w tym koszty 
rozbiórki i utylizacji wyrobów zawierających 
azbest. W tym przypadku również 
obowiązuje inny limit funduszy na każde 
województwo, ustalany rokrocznie – należy 
jak najszybciej składać wnioski, bo pula 
środków jest ograniczona. Wnioski 
wypełniamy samodzielnie lub też pomogą 
nam w tym pracownicy ośrodka doradztwa 
rolniczego.  
W każdym przypadku, by uzyskać 
kredyt lub dofinansowanie, inwestor 
musi współpracować z profesjonalną, 
koncesjonowaną firmą usuwającą wyroby 
azbestowe (lista najczęściej dostępna jest 
w wydziałach środowiska urzędów miasta 
lub gminy).

 informację o sposobie pro-
wadzenia prac,

 przewidywaną ilość wytwo-
rzonych w czasie rozbiórki 
odpadów.
Ponadto do zgłoszenia na-
leży dołączyć dokument po-
twierdzający prawo do włas-
ności lub zarządzania tere-
nem, na którym prowadzone 
będą prace. Uprawnionej fir-
mie zleca się usunięcie, trans-
port i przekazanie na składo-

wisko odpadów azbestowych. 
Uwaga! Odpadów zawierają-
cych azbest nie można mie-
szać z odpadami komunalny-
mi ani też z innymi odpada-
mi niebezpiecznymi. Należy je 
składować na składowiskach 
odpadów azbestowych lub wy-
znaczonych do tego celu kwa-
terach na składowiskach ogól-
nych. Składowanie jest jedy-
ną metodą unieszkodliwiania 
azbestu. Cennik składowania 

jest regulowany rynkowo i wa-
ha się od 200 do 600 zł za to-
nę odpadów.  Natomiast po 
zakończeniu prac powinno się 
odebrać od firmy i przechowy-
wać przez pięć lat oświadcze-
nie, że przeprowadziła czyn-
ności zgodnie z właściwymi 
przepisami technicznymi i sa-
nitarnymi oraz oczyściła te-
ren z pyłu azbestowego, a tak-
że potwierdzenie przyjęcia od-
padów na składowisko.

Jak widać, warunki są dość ry-
gorystyczne, procedury dłu-
gotrwałe, a prace kosztowne, 
ale nie ma wyjścia – trzeba 
się podporządkować i sukce-
sywnie pozbywać szkodliwego 
materiału.
   opracowała 
 Agnieszka Pietrzak

www.bazaazbestowa.pl – oficjalny 
spis składowisk materiałów 
zawierających azbest;
www.mg.gov.pl – bieżące informacje 
na temat „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających 
azbest, stosowanych na terytorium 
Polski” publikowane na stronach 
Ministerstwa Gospodarki
www.nfosigw.gov.pl – strona 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.arimr.gov.pl – programy 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa

strony banków udzielających 
kredytów związanych 
z działalnością rolniczą 
i proekologiczną: 
www.bos.com.pl – Bank Ochrony 
Środowiska; 
www.gbw.com.pl – Spółdzielcza 
Grupa Bankowa; 
www.bph.com.pl – Bank 
Przemysłowo-Handlowy; 
www.bgz.com.pl – Bank Gospodarki 
Żywnościowej

złota rada

godne uwagi 

 Najczęściej w pierwszej kolejności dokonujemy wymiany pokrycia eternitowego  
na dachu domu, pozostawiając na później budynki zagrodowe
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