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Jak je usunÈÊ?
fot. Caro

Wymiana pokrycia
azbestowego
Cezary Jankowski

Szacuje siÚ, ĝe mamy
w kraju kilka miliardów
metrów kwadratowych
pokryÊ dachowych z pïyt
cementowo-azbestowych
nazywanych eternitem.
Materiaï ten zawiera
12–15% azbestu
– mineraïu, który okazaï
siÚ szkodliwy dla zdrowia
ludzkiego. Czeka nas
wiÚc ogólnokrajowa akcja
rozbiórkowa.
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Realne zagroĝenie dla
zdrowia pojawia siÚ wtedy, gdy wïókna azbestowe
zostanÈ uwolnione
z cementowej otoczki, do
czego dochodzi wskutek
uszkodzenia pïyt, podczas ich ciÚcia i kruszenia oraz na skutek naturalnego starzenia siÚ
spoiwa cementowego.

Czego wymagajÈ
przepisy?

Nagromadzenie wyrobów zawierajÈcych
azbest w poszczególnych województwach*
* (dane z Ministerstwa Gospodarki z Programu

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032)
Pierwsze przepisy dotyczÈce ochrony przed
szkodliwym wpïywem azbestu zawartego w róĝnych materiaïach pojawiïy siÚ w Polsce
w 1997 roku. Byïa to ustawa zakazujÈca produkcji, sprzedaĝy i importu wyrobów zawierajÈcych azbest. Póěniejsze akty prawne dotyczyïy zasad postÚpowania z materiaïami azbestowymi i nakïadaïy obowiÈzek ich inwentaryzacji oraz sukcesywnego usuwania.

Wymiana pokrycia azbestowego

Szkodliwy mineraï
Nazwa azbest dotyczy ogóïu mineraïów krzemianowych majÈcych
postaÊ wïókien. MajÈ duĝÈ wytrzymaïoĂÊ na rozciÈganie, sÈ elastyczne
i odporne na dziaïanie czynników chemicznych i fizycznych. W przyrodzie wystÚpuje okoïo 150 mineraïów w postaci wïóknistej, które podczas
przetwarzania mogÈ siÚ rozdzielaÊ na sprÚĝyste wïókna, czyli fibryle.
Techniczna klasyfikacja azbestów opiera siÚ na dïugoĂci i Ărednicy wiÈzek wïókien. WiÈzki majÈ dïugoĂÊ od dziesiÚtnych czÚĂci milimetra do 100 mm, ale pojedyncze wïókna azbestu poddawanego obróbce mogÈ rozpadaÊ siÚ na mniejsze czÈstki: do mikrometrów (ŝm),
a nawet nanometrów (nm).
Wïókna i wyroby zawierajÈce azbest odznaczajÈ siÚ duĝÈ odporno-

Ze wzglÚdu na zagroĝenie w pierwszej kolejnoĂci usuwane sÈ miÚkkie materiaïy azbestowe, takie jak tkaniny oraz izolacje cieplne rurociÈgów i przegród. Twarde materiaïy z dodatkiem azbestu powinny byÊ na
wszystkich dachach wymienione do koñca 2032 roku.
ObowiÈzek wymiany pokrycia naleĝy do wïaĂciciela budynku, który powinien powierzyÊ usuniÚcie pïyt azbestowo-cementowych koncesjonowanej firmie, nie wolno bowiem robiÊ tego w sposób dowolny
czyli np. samemu demontowaÊ pïyty i wywoziÊ je do lasu. Gminy natomiast zobowiÈzane sÈ do zorganizowania na swoim terenie odbioru
i skïadowania tych materiaïów. WïaĂciciele budynków bÚdÈ mogli uzyskaÊ od gminy wykaz firm uprawnionych do demontaĝu pïyt. Chociaĝ
zaïoĝono, ĝe wïaĂciciele budynków z pokryciem z pïyt azbestowo-cementowych majÈ sami pokrywaÊ koszty ich demontaĝu i wywozu,
w praktyce wiele gmin finansuje w caïoĂci lub czÚĂci te wydatki.

ĂciÈ na dziaïanie czynników chemicznych, Ăcieranie i wysokÈ tempe-

Demontaĝ pïyt

stosowany jako materiaï izolacyjny. DziÚki ogniotrwaïoĂci i izolacyjno-

Zasady
bezpieczeñstwa
JeĂli domy sÈsiadów
stojÈ blisko naszego, to
warto ich poinformowaÊ o zamiarze usuwania pïyt azbestowo-cementowych, aby mogli
zabezpieczyÊ swoje budynki, a przede wszystkim uszczelniÊ okna
Miejsce usuwania pïyty cementowo-azbestowych powinno byÊ ogrodzone i odpowiednio
i drzwi. To samo dotyoznakowane
czy teĝ budynku, z którego bÚdzie zdejmowane pokrycie. Demontaĝ cementowo-azbestowych
pïyt dachowych naleĝy powierzaÊ wyspecjalizowanej ekipie, przeszkolonej w zakresie bezpieczeñstwa pracy i dysponujÈcej odpowiedniÈ ochronÈ osobistÈ. Warto znaÊ zasady, jakich taka ekipa powinna
przestrzegaÊ podczas robót. Zanim ekipa przystÈpi do pracy, powinna
ogrodziÊ i oznaczyÊ teren robót rozbiórkowych. Ogrodzenie terenu powinno byÊ umieszczone w bezpiecznej odlegïoĂci od traktów komunikacyjnych dla pieszych – nie mniej niĝ 1 metr, jeĂli siÚ zastosuje osïony.
Do ogrodzenia naleĝy uĝyÊ oznakowanych taĂm ostrzegawczych (biaïo-czerwonych), a oprócz tego oznakowaÊ teren tablicami ostrzegawczymi z napisem: „Uwaga! Zawiera azbest” i „Osobom nieupowaĝnionym
wstÚp wzbroniony”.
Osoby wykonujÈce prace przy azbeĂcie powinny mieÊ ubrania
ochronne: maski na twarz, kombinezony, rÚkawice i pokrycia butów
– najlepiej jednorazowego uĝytku, które po zdjÚciu utylizuje siÚ wraz
z materiaïem rozbiórJeĂli gwoědzia nie moĝna wyjÈÊ ïapkÈ ciesielskÈ, moĝna uĝyÊ szlifierki: tarczÚ naleĝy wïoĝyÊ
kowym. Osoby usumiÚdzy podkïadkÚ a ïeb gwoědzia. Po jego usuniÚwajÈce azbest nie pociu pïytÚ moĝna zdjÈÊ
winny podczas robót
paliÊ papierosów, jeĂÊ
ani piÊ.
Do odspajania materiaïów trwale zwiÈzanych z podïoĝem
wolno uĝywaÊ wyïÈcznie narzÚdzi rÚcztu naleĝy
nych lub wolnoobrotowprowadziÊ
wych, wyposaĝonych
tarczÚ szlifierki
w miejscowe instalacje

Ăci termicznej stosowano go do wyrobu tkanin i farb ogniotrwaïych.
Produkowano z niego równieĝ niepalne materiaïy budowlane, takie
jak pokrycia dachowe i rury.
Obecnie azbest zaliczany jest do dziesiÚciu najgroěniejszych zanieczyszczeñ na Ziemi. Gdy czïowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego wïóknami, docierajÈ one do pïuc, skÈd juĝ nie da siÚ ich
usunÈÊ. Ich szkodliwe dziaïanie moĝe siÚ ujawniÊ nawet po wielu latach,
np. nowotwory mogÈ rozwijaÊ siÚ 20–30, a nawet 50 lat od momentu naraĝenia organizmu na wdychanie wïókien azbestu. Im wiÚcej jest wïókien azbestu w powietrzu, którym siÚ oddycha, tym wiÚksze ryzyko
zachorowania na choroby, które moĝe on wywoïaÊ – z ich powodu
kaĝdego roku na Ăwiecie umiera ok. 100 tysiÚcy osób.
Wïókna azbestu mogÈ przedostawaÊ siÚ do powietrza w nastÚpstwie:
korozji pïyt azbestowo-cementowych,
uszkodzeñ mechanicznych zwiÈzanych z rozbiórkÈ obiektów i demontaĝem materiaïów zawierajÈcych azbest (ïamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz pokryÊ dachowych mogÈ to byÊ izolacje, Ăcianki ogniotrwaïe oraz czÚĂci instalacji elektrycznych i ciepïowniczych.
SzkodliwoĂÊ wïókien azbestowych zaleĝy od ich Ărednicy i dïugoĂci. WiÚksze wïókna nie sÈ tak szkodliwe, gdyĝ w wiÚkszoĂci zatrzymujÈ siÚ w górnych drogach oddechowych, skÈd sÈ usuwane przez
rzÚski. Wïókna bardzo drobne usuwane sÈ przez system odpornoĂciowy. Najbardziej niebezpieczne sÈ
wïókna dïugie (>5 ŝm), ale cienkie
(do 0,01 ŝm). PrzenikajÈ one do pïuc
i wbijajÈ siÚ w nie i w wyniku wieloletniego draĝnienia komórek wywoïujÈ nastÚpujÈce schorzenia:
pylicÚ azbestowÈ,
raka pïuc, raka oskrzeli,
miÚdzybïoniaka opïucnej albo
otrzewnej.
Wzór oznaczania miejsc, instalacji lub
urzÈdzeñ, w których byïy lub sÈ wykorzystywane wyroby zawierajÈce azbest,
oraz pomieszczeñ, w których one siÚ
znajdujÈ

fot. Caro

raturÚ. Ze wzglÚdu na sïabe przewodnictwo ciepïa i prÈdu azbest byï
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Pracownik w jednorazowym kombinezonie i w masce usuwajÈcy pïyty cementowo-azbestowe

odciÈgajÈce powietrze. SprzÚt powinien byÊ
regularnie czyszczony.
PodstawowÈ zasadÈ podczas usuwania
azbestu jest ograniczenie do minimum moĝliwoĂci spowodowania jakichkolwiek uszkodzeñ elementów, które go zawierajÈ. Ich powierzchnie powinny byÊ lekko wilgotne,
aby pyï azbestowy nie unosiï siÚ w powietrzu.
Wykonawca musi kontrolowaÊ stÚĝenie pyïków azbestu w powietrzu i jeĂli okaĝe siÚ ono
za wysokie, to polewaÊ materiaïy wodÈ.
Zdemontowanych pïyt nie wolno zrzucaÊ
na ziemiÚ, aby nie powodowaÊ rozpylania
wïókienek azbestu. Zamiast tego ekipa powinna siÚ posïugiwaÊ odpowiedniÈ zsuwniÈ lub
uĝywaÊ dekarskiego przenoĂnika taĂmowego (czyli urzÈdzenia elektrycznego, po którym
pïyty mogÈ siÚ przemieszczaÊ).
Demontaĝ pokrycia rozpoczyna siÚ od kalenicy. W pierwszej kolejnoĂci usuwa siÚ blachÚ
kalenicowÈ lub gÈsiory.
Pïyty faliste. JeĂli pïyty faliste przymocowane sÈ na wkrÚty, to z ich wykrÚceniem nie
powinno byÊ wiÚkszych kïopotów. Znacznie
trudniej demontowaÊ pïyty mocowane na
gwoědzie: najczÚĂciej trzeba wyciÈgaÊ je ïapkÈ
ciesielskÈ, którÈ powinno siÚ opieraÊ na desce
uïoĝonej w poprzek 3–4 fal. JeĂli ten sposób
okaĝe siÚ nieskuteczny albo próby koñczÈ siÚ

pÚkaniem pïyt, moĝna uĝyÊ szlifierki kÈtowej,
którÈ obcina siÚ ïebki gwoědzi mocujÈcych.
SzlifierkÈ trzeba operowaÊ bardzo ostroĝnie,
aby nie naciÈÊ pïyty. TarczÚ naleĝy wprowadzaÊ miÚdzy podkïadkÚ mocujÈcÈ a ïeb gwoědzia: jeĂli pïyty byïy prawidïowo zamontowane, miÚdzy podkïadkÈ a ïbem gwoědzia
powinien byÊ luz. JeĂli go nie ma, trzeba pïytÚ
nacisnÈÊ – powinna siÚ wtedy ugiÈÊ. Po odciÚciu ïbów gwoědzi pïytÚ zdejmuje siÚ i opuszcza po zsuwni na ziemiÚ.
Pïytki pïaskie. Demontaĝ pokrycia z pïaskich pïytek trudno wykonaÊ bez ich ïamania. SÈ one zwykle przybite do peïnego deskowania krótkimi gwoědziami, których ïebki
nie wystajÈ ponad powierzchniÚ pïytek. Próba
uchwycenia obcÚgami czy ïapkÈ ciesielskÈ
koñczy siÚ najczÚĂciej rozkruszeniem pïytki.
Lepiej jest wiÚc po prostu poïamaÊ jÈ w miejscu mocowania, nacinajÈc ostrym dïutem
wzdïuĝ linii przebiegajÈcej przez oĂ gwoědzia.
Rozsypane resztki pïytek naleĝy zwilĝyÊ wodÈ
i zebraÊ do plastikowego worka.
1

Ekipa przygotowuje pojemnik z wodÈ...

fot. T.K.J. Matuszewski

fot. Ramid
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Pïyty cementowo-azbestowe mogÈ byÊ usuwane tylko przez specjalnÈ ekipÚ

JeĂli pïytki azbestowo-cementowe ukïadane
byïy na peïnym podkïadzie, czyli deskowaniu
pokrytym papÈ, to po skoñczeniu prac z jego
powierzchni trzeba spïukaÊ wszelkie pozostaïoĂci azbestu. Zabieg ten wymaga oderwania ïat montaĝowych (jeĂli nie byïy mocowane na kontrïatach), gdyĝ w przeciwnym razie
woda nie bÚdzie mogïa spïywaÊ do rynien.
SpïywajÈcÈ wodÚ powinno siÚ skierowaÊ do
zbiornika, a nastÚpnie wylaÊ do doïu o gïÚbokoĂci ok. 1 m. Pod ziemiÈ wïókna azbestowe nie
bÚdÈ groěne, jeĂli w przyszïoĂci w tym miejscu
nie bÚdzie siÚ robiïo gïÚbokich wykopów.
Po zakoñczeniu usuwania pïyt azbestowo-cementowych wykonawca ma obowiÈzek
2 ...aby przed demontaĝem pïyt zrosiÊ je.
Zmniejsza to roznoszenie siÚ szkodliwego pyïu

3 Gwóědě najpierw trzeba podwa-

4 ...a potem juĝ moĝna go wyjÈÊ bez problemu

ĝyÊ ïapkÈ ciesielskÈ...

Najbardziej niebezpieczne wïókna azbestowe
sÈ dïugie,

>5 ŝm
ale cienkie

UsuniÚte pïyty muszÈ byÊ zabezpieczone foliÈ polietylenowÈ o gruboĂci nie mniejszej niĝ 0,2 mm

86

BUDUJEMY DOM

11–12/2009

5 Pïyty cementowo-azbestowe sÈ

6 …i przekazywane niĝej na ziemiÚ

zdejmowane...

fot. T.K.J. Matuszewski

fot. Caro

<0,01 ŝm

Wymiana pokrycia azbestowego

dokïadnego oczyszczenia terenu robót i otoczenia z odpadów zawieracjÈcych azbest. Do czyszczenia powinien uĝywaÊ sprzÚtu filtracyjno-wentylacyjnego z wysoko skutecznym filtrem lub zbieraÊ odpady
azbestowe na mokro. Po zakoñczeniu robót wykonawca ma teĝ obowiÈzek zïoĝenia pisemnego oĂwiadczenia o prawidïowoĂci wykonania
prac i oczyszczeniu terenu z pyïu azbestowego z zachowaniem wïaĂciwych przepisów technicznych i sanitarnych.
Transport i utylizacja. UsuniÚte z dachu pïyty powinny byÊ umieszczone na palecie i dokïadnie owiniÚte foliÈ, aby na ĝadnym etapie transportu nie byï potrzebny zaïadunek i rozïadunek pojedynczych pïyt: folia chroni przed rozprzestrzenianiem siÚ pyïu w trakcie skïadowania
i transportu. Powinna to byÊ folia polietylenowa gruboĂci nie mniejszej
niĝ 0,2 mm. Musi byÊ zabezpieczona przed przypadkowym odwiniÚciem przez zgrzewanie lub oklejenie brzegów taĂmÈ klejÈcÈ. Do pakowania odpadów azbestowych nie wolno uĝywaÊ worków papierowych.
Pïyty cementowo-azbestowe mogÈ byÊ utylizowane jedynie na wyznaczonych skïadowiskach. Obecnie w Polsce nie jest ich duĝo, dlatego transport takich odpadów jest kosztowny. Na skïadowiskach przysypywane sÈ grubÈ warstwÈ gruntu, gdyĝ zawarty w nich azbest nie
jest promieniotwórczy ani trujÈcy – szkodliwy dla zdrowia jest jedynie pyï azbestowy.

Co zamiast pïyt
Dachy, z których usuniÚto pïyty azbestowo-cementowe, kryje siÚ róĝnymi pokryciami. JeĂli kÈt nachylenia dachu zawiera siÚ miÚdzy
30 a 60°, to dach moĝna pokryÊ dachówkÈ ceramicznÈ lub cementowÈ.
ZastÈpienie pïyt tym pokryciem wymaga sprawdzenia, czy istniejÈca konstrukcja wytrzyma wiÚksze obciÈĝenia. W takiej sprawie naleĝy
siÚ zwróciÊ do inĝyniera budowlanego z uprawnieniami projektowymi. Po usuniÚciu pïyt eternitowych dachy kryje siÚ równieĝ blachodachówkÈ lub blachÈ trapezowÈ. Moĝna teĝ zastosowaÊ faliste pïyty bitumiczne, które sÈ zbliĝone wyglÈdem do pïyt azbestowo-cementowych.
Wszystkie te materiaïy mocuje siÚ do ïat przybitych poprzecznie na
kontrïatach, a ich przekrój i rozstawienie zaleĝÈ od rodzaju materiaïu
pokryciowego. JeĂli wiÚěba dachowa jest w dobrym stanie, tj. krokwie
nie sÈ wyraěnie ugiÚte ani nie majÈ Ăladów korozji biologicznej, nowe
pokrycie moĝe mieÊ podobnÈ masÚ jak pïyty azbestowo-cementowe,
czyli ok. 15 kg/m2.
WiÚkszoĂÊ pokryÊ z pïyt azbestowo-cementowych na dachach domów mieszkalnych jest uïoĝona na deskowaniu pokrytym jednÈ warstwÈ papy. aty, do których byïy mocowane pïyty, sÈ zazwyczaj mocowane bezpoĂrednio do tego podkïadu i przed uïoĝeniem nowego
pokrycia powinny byÊ zdemontowane. Zostawione na poïaci, uniemoĝliwiaïyby bowiem swobodnÈ wentylacjÚ przestrzeni pod nowym pokryciem i zatrzymywaïy róĝne zanieczyszczenia, co mogïoby zaszkodziÊ trwaïoĂci dachu.
Wymiany wymaga równieĝ papa: po jej zdjÚciu moĝna bÚdzie
oceniÊ stan deskowania. JeĂliby znaleziono na nim objawy trwaïego zawilgocenia czy – co gorsza – ogniska pleĂni albo elementy zagrzybione, deskowanie teĝ trzeba wymieniÊ lub zastÈpiÊ poszyciem
z pïyt OSB.
Na nowe pokrycie podkïadowe nadajÈ siÚ papy termozgrzewalne podkïadowe na osnowie z wïókna poliestrowego lub szklanego. Przybija siÚ je gwoědziami do podïoĝa i zgrzewa na zakïadach.
Moĝna teĝ uĝyÊ dekarskiej papy podkïadowej z warstwÈ samowulkanizujÈcÈ siÚ na zakïadach, co uïatwia jej uïoĝenie.
Kolejny etap przygotowania remontowanego dachu pod nowe pokrycie to zamontowanie kontrïat, czyli listew o przekroju zbliĝo-

blachodachówka

kontrïata
papa

ïata

Nowe poszycie i pokrycie dachowe

nym do 3 × 5 cm. Ukïadane sÈ one wzdïuĝ przebiegu krokwi.
Kilkucentymetrowy odstÚp nowego pokrycia od starego poszycia
z desek umoĝliwia swobodnÈ wentylacjÚ oraz spïyw wody z ewentualnych przecieków w przestrzeni pod dowolnym pokryciem.
Z montaĝu kontrïat moĝna zrezygnowaÊ, jeĂli bezpoĂrednio na deskowaniu bÚdÈ ukïadane gonty bitumiczne. Podkïad pod nie musi byÊ
bardzo sztywny i równy. JeĂli tak nie jest, to przed uïoĝeniem papy
podkïadowej poïacie moĝna wyrównaÊ pïytÈ OSB gruboĂci 12–15 mm.
JeĂli po zdjÚciu pïyt azbestowo-cementowych nie bÚdzie poszycia
z desek, tylko pusta przestrzeñ miÚdzy krokwiami, to na krokwiach
naleĝy uïoĝyÊ foliÚ wstÚpnego krycia, a na niej kontrïaty i ïaty. Na tak
przygotowane poszycie moĝna ukïadaÊ dachówkÚ, blachodachówkÚ,
pïyty faliste itp.

REKLAMA

PIANKA
zamiast PAPY

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Dworcowa 15a
tel.: 032 214 45 80, www.dach.pl, e-mail: termopian@termopian.com.pl
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Dotacje
To czy gmina udziela wïaĂcicielom domów jednorodzinnych dotacji na demontaĝ i transport pokrycia z pïyt azbestowo-cementowych,
zaleĝy od uchwaï podjÚtych przez radÚ gminy. W jednej gminie dotacji
moĝe nie byÊ, w innej koszty zdjÚcia i wywozu szkodliwych materiaïów sÈ w caïoĂci refinansowane. WïaĂciciele domów jednorodzinnych
powinni wiÚc sprawdziÊ w urzÚdzie, czy uchwaïa rady gminy nie wprowadziïa korzystniejszych warunków zwiÈzanych z wymianÈ pokrycia
dachowego. JeĂli jest moĝliwoĂÊ uzyskania dotacji, to trzeba siÚ upewniÊ, czy speïnia siÚ wymagania okreĂlone w uchwale o dofinansowaniu
i jeĂli tak, to zïoĝyÊ wniosek w urzÚdzie gminy. A oto przykïady gmin,
starostw i miast, w których moĝna siÚ ubiegaÊ o dofinansowanie demontaĝu i wywozu pokryÊ azbestowo-cementowych.
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Dofinansowanie obejmuje koszty unieszkodliwiania wyrobów zawierajÈcych azbest, czyli koszty ich transportu i skïadowania. O dofinansowanie moĝe ubiegaÊ siÚ osoba fizyczna posiadajÈcÈ budynek na
terenie Powiatu Suskiego. Dofinansowanie jest w wysokoĂci 40% poniesionych kosztów, ale nie wiÚcej niĝ 1000 zï. Aby uzyskaÊ takie dofinansowanie, naleĝy zïoĝyÊ fakturÚ wystawionÈ przez przedsiÚbiorcÚ
majÈcego zezwolenie na wywóz odpadów azbestowych oraz wypeïniÊ wniosek. Zasady ubiegania siÚ o dofinansowanie oraz wzory dokumentów zawarte sÈ w procedurze WS-1 na stronie www.powiatsuski.pl. Od 2004 r. dofinansowano 460 osobom unieszkodliwianie 989
ton odpadów, na co przeznaczono 188 749 zï.
Gmina BÚdzin
Gmina finansuje w 100% koszty demontaĝu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, pochodzÈcych z pokryÊ dachowych
i elewacji budynków. O dofinansowanie mogÈ ubiegaÊ siÚ osoby fizyczne, nieprowadzÈce dziaïalnoĂci gospodarczej. Do wniosku doïÈcza siÚ: 1) decyzjÚ starosty o przystÈpieniu do likwidacji pokryÊ dachowych i elewacji zawierajÈcych azbest z budynków mieszkalnych
i gospodarczych; 2) dokument potwierdzajÈcy prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi lub gospodarczymi; 3) dokument z informacjÈ o wyrobach zawierajÈcych azbest i miejscu ich wykorzystania lub o wyrobach zawierajÈcych azbest, których wykorzystywanie
zostaïo zakoñczone.

INFO RYNEK

Gmina Brwinów
Gmina dofinansowuje wymianÚ lub likwidacjÚ pokryÊ dachowych i elewacji zawierajÈcych azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. MogÈ siÚ o to ubiegaÊ osoby fizyczne posiadajÈce tytuï prawny
do nieruchomoĂci znajdujÈcej siÚ na terenie gminy. Dofinansowanie
nie obejmuje przedsiÚbiorców. Dofinansowanie wynosi 8 zï/m2 za
50% powierzchni dachowej lub elewacji. Do wniosku naleĝy doïÈczyÊ:
1) kserokopiÚ dokumentu potwierdzajÈcego wïasnoĂÊ nieruchomoĂci;
2) zgodÚ wspóïwïaĂcicieli, jeĂli tytuï prawny do nieruchomoĂci ma kilka
osób; 3) kopiÚ zgïoszenia w Starostwie Powiatowym prac budowlanych
lub rozbiórki obiektu budowlanego; 4) kopiÚ umowy na wykonanie prac
zwiÈzanych z odbiorem odpadów zawierajÈcych azbest z firmÈ majÈcÈ
zezwolenie Starosty Pruszkowskiego na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie powiatu pruszkowskiego.
Gmina Miejska Pruszcz Gdañski
Dofinansowuje demontaĝ, pakowanie, transport i utylizacjÚ wyrobów
zawierajÈcych azbest. O dofinansowanie mogÈ siÚ ubiegaÊ m.in. osoby
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spóïdzielnie mieszkaniowe w zakresie nieruchomoĂci zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdañski. Moĝna uzyskaÊ 50% dofinansowania. Aby otrzymaÊ dofinansowanie, naleĝy zïoĝyÊ w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdañskim
wniosek z zaïÈcznikami: 1) tytuïem prawnym do nieruchomoĂci; 2) kserokopiÈ zgïoszenia robót rozbiórkowych.
UrzÈd Miasta w Strzegomiu
Dofinansowaniu podlegajÈ koszty rozebrania pokryÊ dachowych z pïyt
azbestowo-cementowych, koszty zabezpieczenia odpadów, transportu i skïadowania oraz odkurzania powierzchni z pyïu azbestowego.
Dofinansowanie przysïuguje m.in. osobom fizycznym majÈcym tytuï
prawny do obiektów budowlanych i wiat znajdujÈcych siÚ na terenie gminy Strzegom. WysokoĂÊ dofinansowania wynosi 80% udokumentowanych kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, ale
nie wiÚcej niĝ 2000 zï. Do wniosku, który skïada siÚ w UrzÚdzie Miejskim
w Strzegomiu, naleĝy doïÈczyÊ: 1) kopiÚ aktualnego dokumentu potwierdzajÈcego tytuï prawny do obiektu budowlanego (ewentualnie teĝ zgodÚ
wszystkich wspóïwïaĂcicieli obiektu na rozbiórkÚ) oraz 2) potwierdzenie zgïoszenia w Starostwie Powiatowym w ¥widnicy zamiaru usuniÚcia wyrobów zawierajÈcych azbest z budynku.

Ile kosztuje demontaĝ, transport i utylizacja dachowych pïyt
azbestowo-cementowych?

Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu CARO
zakres prac: demontaĝ pïyt azbestowo-cementowych z dachu, transport, utylizacja
wytworzonego odpadu
cena: 12,84 zï/m2 lub od 1,07–1,28 zï/kg
PrzedsiÚbiorstwo Inĝynieryjne AGRAF Rafaï Skórka
zakres prac: demontaĝ pïyt azbestowo-cementowych z dachu, zabezpieczenie
zaïadunek i przygotowanie odpadów zawierajÈcych azbest do transportu,
transport, zdeponowanie odpadów azbestowych, wypeïnianie wymogów formalnoadministracyjnych.
cena: 23,54–29,96 zï/m2

Ramid
zakres prac: wykonanie oceny stanu pïyt, zgïoszenie prac do odpowiednich urzÚdów;
demontaĝ pïyt azbestowo-cementowych, przygotowanie do transportu, wystawienie
oĂwiadczenia powykonawczego, transport i utylizacja
cena: 18,08/m2 (100–200 m2 pokrycia); 17,01/m2 (200–300 m2 pokrycia); 15,94/m2
(300–400 m2 pokrycia)
T.K.J. Matuszewski
zakres prac: demontaĝ pïyt azbestowo-cementowych z dachu, pakowanie, transport,
utylizacja
cena: 19,26 zï/m2 (Ăredni koszt dla demontaĝu dachu o pow. 120 m2)

ceny brutto (w tym 7% VAT); ceny dotyczÈ pïyt azbestowo-cementowych usuwanych z dachów domów mieszkalnych
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www.agraf-azbest.pl
www.azbest-caro.pl
www.ramid.eu
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T.K.J. MATUSZEWSKI

032 214 45 80
056 465 48 88

www.dach.pl
www.matuszewski.com.pl
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