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W odpowiedzi na Pana zapytanie zadane na XIII sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 

29 października 2015 r. informuję, że obecnie wsparcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających 

azbest udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W tym celu 

Fundusz uruchomił program pn.„ Program priorytetowy dla osób fizycznych dotyczący przedsięwzięć 

w zakresie ochrony ziemi - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych 

przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w latach 

2015-2016 ". Jest on skierowany dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością 

eosnodarcza oraz rolników będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości 

położonych na terenie województwa łódzkiego, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest. 

Program obejmuje zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków 

mieszkalnych i gospodarczych takich jak np. stodoły, obory, wiaty, szopy, garaże, altany oraz 

usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków i zgromadzonych na 

posesji wnioskodawcy. Koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 1.000,00 zł za 1 Mg 

kompleksowej usługi polegającej na usunięciu z posesji wyrobów zawierających azbest i ich 

unieszkodliwieniu. Dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych zadania. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby fizyczne.php 

w tabeli pn. program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest' lub 

pod telefonami: (42) 663-41-85, 663-41-86, 663-41-87, 663-41-88, 663-41-80. Koszty wykonania 

nowego pokrycia dachowego zaliczane są do kosztów niekwalifikowanych. 
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Odnosząc się do zadanych pytań wyjaśniam, iż w projekcie budżetu na 2016 r. zostały 

przewidziane środki finansowe na likwidację dzikich wysypisk zawierających odpady azbestowe oraz 

na przeprowadzenie edukacji ekologicznej. 

Do Urzędu Miasta Zgierza zgłasza się niewielu mieszkańców Zgierza zainteresowanych 

pozyskaniem wsparcia na wymianę pokryć dachowych. Wszyscy informowani są 

o możliwościach jakie oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi. Wobec faktu, iż WFOŚiGW nie ma obowiązku przekazywania informacji o udzielonym 

wsparciu i brak jest informacji od mieszkańców o usunięciu z nieruchomości wyrobów zawierających 

azbest tut. Urząd nie dysponuje danymi o ilościach wymienionych pokryć dachowych na terenie 

Gminy Miasto Zgierz. Z przeprowadzonej w 2010 r. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

wynika, że na terenie Zgierza występuje ok. 4591,95 Mg takich wyrobów. Pragnę wyjaśnić, iż Urząd 

Miasta Zgierza informuje mieszkańców miasta o konieczności złożenia „Informacji o wyrobach 

zawierających azbest " przez osoby wykorzystujące azbest lub wyroby azbestowe ( wynikającej 

z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 

w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 

wyroby zawierające azbest ( Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31 ze zm. )). Na przestrzeni ostatnich lat 

informację taką złożyła 1 osoba. 
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