
 

 

                                      Nagłowice, 07.10.2020 

 

Informacja dotycząca uzyskania efektu ekologicznego oraz uzyskanego dofinansowania 

 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  

na realizację zadania pn. Realizacja ”Programu  usuwania  azbestu oraz wyrobów zawierających 

azbest gminy Nagłowice  na  lata 2008-2032”. 

W dniu 05.10.2020 r. na terenie Gminy Nagłowice zostało zakończone zadanie związane z usuwaniem 

materiałów azbestowych przy udziale środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie.  

50% tj. 16 857,20 zł. kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Kielcach.   

50% tj. 16 857,20 zł.  kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr 5113/20 

zawartej w dniu 17.09.2020r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach a Gminą Nagłowice. W ramach zadania: przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające 

azbest składowane na 38 posesjach z terenu gminy Nagłowice. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 33 714,40 

zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 81,720 Mg, co stanowi około 5 448,00  m² zutylizowanego azbestu. 

Informujemy, że Urząd Gminy w Nagłowicach nadal przyjmuje wnioski od właścicieli posesji z terenu gminy, 

którzy są zainteresowani pozbyciem się wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości. Dofinansowanie 

obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. 

UWAGA! 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.                                                                                                                                                                                                                                                            

Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Nagłowice lub pokoju nr 15 przez cały rok, o kolejności 

realizacji będzie decydować data wpływu do Urzędu.  Wnioski nie zrealizowane w roku bieżącym będą załatwiane  

w latach następnych. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 413814567.  

Wyroby zawierające azbest są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Azbest  to ogół minerałów krzemianowych tworzących 

włókna. Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym  powietrzem, w niewielkim stopniu 

przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem zagrożenia, może być woda, do której azbest trafia z gleb  

zanieczyszczonych azbestem, ze ścieków, atmosfery i rur azbestowo- cementowych. Niebezpieczeństwo pojawia się wskutek 

rozpylania włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie wydobycia azbestu, w procesie produkcji, obróbki  

i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub na skutek ich korozji. 

  

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 

www.wfos.com.pl 

 

                             


