USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY BRODY
Określenie grup mineralnych mających postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1.
Nazwa „azbest” nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących
włókna.
Włókna i wyroby zawierające azbest odznaczają się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych i
biologicznych, przewodnictwo cieplne, mrozoodporność, ścieranie i wysoką temperaturę.
ETERNIT - nazwa handlowa, która z czasem stała się nazwą potoczną dla określenia materiałów budowlanych
azbestowo-cementowych

czas narażenia

Zagrożenie zdrowia zależne jest od rodzaju azbestu,
wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu
narażenia. Największym zagrożeniem są włókna azbestu
występujące w postaci trwałej w wdychanym
powietrzu. Wdychane do płuc włókna są pochłaniane
przez komórki układu odpornościowego, jednak ze
względu na swoją długość nie mieszczą się w komórce.
Włókna wystające z komórki powodują wyciek jej
zawartości i ewentualne wnikanie toksyn.
W ostateczności mogą prowadzić do obumierania
komórki w wyniku czego powstają zbliznowacenia lub
indukcja procesu nowotworowego

o wyroby budowlane azbestowo-cementowe (eternit)
o
o
o
o
o

wyroby termoizolacyjne;
wyroby ogniotrwałe;
wyroby uszczelniające;
wyroby cierne;

Rodzaj
azbestu

stężenie w
powietrzu

wielkość włókien

o
o
o
o

wyroby hydroizolacyjne;
wyroby elektroizolacyjne;
wyroby kwasoodporne;
wyroby izolacji akustycznej.

Osoby fizyczne, mające tytuł własności do nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Brody, na których znajdują
się wyroby zawierające azbest (z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności
gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) mogą otrzymać z Urzędu
Gminy Brody dofinansowanie (w pełnej wysokości) na pokrycie:

o kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie
wymiany pokryć dachowych lub
o kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany
pokryć dachowych.
Nabór jest ogłaszany corocznie w miesiącach styczeń-marzec.
Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w Urzędzie Gminy Brody lub na stronie
internetowej www.bip.brody.pl w zakładce Informacje o środowisku/Azbest

