
 
 
Witamy na stronie poświęconej projektowi zastąpienia azbestowych elementów budynków materiałami 
mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją, współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z krajowych środków budżetu 
Państwa. 
 

Tytuł projektu: „Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych w Zabrzu przy                       

ul. Broniewskiego 3, 5, 7 i 12 materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją.” 

 
Wartość całkowita projektu:  3 182 185,97 zł 
Kwota dofinansowania: 799 931,52 zł 

 
Nazwa beneficjenta: „Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa”. 

Więcej na temat projektu: 

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 
Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta” Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt złożony 
przez Spółdzielnię nosi nazwę „Zastąpienie azbestowych elementów budynków, zlokalizowanych                     

w Zabrzu przy ul. Broniewskiego 3, 5, 7 i 12 materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz                   

z ich utylizacją”. W konkursie udział wzięło 41 wniosków, złożonych przez beneficjentów z całego 
województwa śląskiego. W lutym 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę                        
o wybraniu projektu Spółdzielni do dofinansowania. Projekt Spółdzielni znalazł się wśród 10 projektów 
zakwalifikowanych do dofinansowania. Ze względu na dostępną w ramach konkursu alokację –                  
27 mln. zł, która okazała się niewystarczająca do dofinansowania wszystkich projektów, w związku 
z tym 29 wniosków zostało umieszczonych na liście rezerwowej.  

Link do strony województwa Śląskiego: http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2011/02/09/1297237480.pdf 

Warte podkreślenia jest miejsce, które nasza Spółdzielnia zajęła w konkursie. Spośród 41, nasz 
projekt zajął 6 miejsce.  

Celem projektu jest poprawa środowiskowych warunków zamieszkania w budynkach mieszkalnych 
zlokalizowanych przy ul. Broniewskiego 3, 5, 7 i 12 poprzez ich rewitalizację. Projekt polega                       
na demontażu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z 4 budynków mieszkalnych oraz ich 
zastąpienie elementami zdrowymi dla środowiska człowieka poprzez uzyskany efekt 
termomodernizacji budynków. 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 
 

http://www.rpo.slaskie.pl/

