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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/087 – Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

Okres objęty kontrolą Lata 2009-2015 (I półrocze). Badaniami kontrolnymi objęte były również działania mające 

miejsce przed dniem 1 stycznia 2009 r., w sytuacji gdy miały bezpośredni wpływ na sprawy 

będące przedmiotem kontroli. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Karol Pokora, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 93121 z dnia  

13 kwietnia 2015 r. [dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 

kontrolowana 

Urząd Miejski w Jędrzejowie (dalej: Urząd), ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 

Burmistrzem Jędrzejowa (dalej: Burmistrz) od 13 grudnia 2010 r. jest Marcin Piszczek. 

Poprzednio, od 7 sierpnia 2005 r. do 12 grudnia 2010 r., Burmistrzem był Marek Wolski. 

[dowód: akta kontroli str. 3-5, 890] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 

realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 oraz Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Jędrzejów na lata 2008-2032 

(dalej: Program na lata 2008-2032).  

Ocenę tę uzasadnia: 

 nieokreślenie w regulaminie organizacyjnym Urzędu, a także w zakresach obowiązków 
dwóch pracowników Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami i naczelnika tego 
Wydziału zadań związanych z usuwaniem azbestu; 

 niepodjęcie działań mających na celu rzetelne zweryfikowanie wyników 
przeprowadzonej w 2008 r. przez firmę zewnętrzną inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie gminy Jędrzejów (dalej: Gmina); 

 brak realizacji niektórych zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowym 
Programu na lata 2008-2032; 

 nierzetelne sporządzenie trzech przekazanych marszałkowi województwa 
świętokrzyskiego informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska dotyczących lat 2009-2011; 

 niedokonywanie w każdym roku okresu objętego kontrolą inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest w dwóch obiektach będących własnością Gminy, poprzez 
sporządzenie spisu z natury i w związku z tym nieprzekazywanie marszałkowi 
województwa świętokrzyskiego Informacji o wyrobach zawierających azbest; 

Powyższe nieprawidłowości oraz wskazane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego 

przyczyny ich powstania świadczą o braku odpowiedniego podejścia do kwestii związanych 

z usuwaniem azbestu oraz nierzetelnym wykonywaniu obowiązków w tym zakresie. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009-2032 

1.1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu określone zostały zadania Wydziału Rolnictwa  

i Gospodarki Gruntami w zakresie gospodarki odpadami, polegające m.in. na organizacji  

i zarządzaniu systemem gospodarowania odpadami oraz przygotowywaniu sprawozdań 

związanych z działalnością w zakresie gospodarowania odpadami. 

Zadania z zakresu gospodarowania odpadami przydzielone zostały dwóm pracownikom 

Wydziału, którzy, zgodnie z zakresami obowiązków, zobowiązani byli do wykonywania 

jeszcze innych czynności, m.in. z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.  

W regulaminie organizacyjnym Urzędu oraz w zakresach ww. pracowników, a także 

naczelnika tego Wydziału nie określono zadań związanych z usuwaniem azbestu.  

Ww. osoby faktycznie zajmowały się realizacją zadań związanych z usuwaniem azbestu. 

[dowód: akta kontroli str. 6-21] 

Rada Miejska w Jędrzejowie uchwałą z 26 sierpnia 2004 r. przyjęła Plan gospodarki 

odpadami dla Gminy na lata 2004-2011. W jego treści zawarte były m.in. zapisy dotyczące 

problematyki związanej z usuwaniem azbestu. Jako cele gospodarki odpadami wskazano  

w nim m.in. przeprowadzenie na terenie Gminy inwentaryzacji wyrobów zawierających 

azbest oraz opracowanie programu usuwania tych wyrobów. [dowód: akta kontroli str. 22-

29] 

Związek Międzygminny „Ekologia” w Jędrzejowie zawarł 28 stycznia 2008 r. umowę  

z „ABRYS” Sp. z o.o. w Poznaniu na opracowanie programu usuwania azbestu oraz 

wyrobów zawierających azbest z terenu ośmiu gmin: Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Oksa, 

Słupia Jędrzejowska, Sobków, Sędziszów i Wodzisław na lata 2008-2032 oraz 

przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu ww. gmin. 

Stosownie do postanowień umowy, ww. spółka powinna wykonać przedmiot umowy do  

30 września 2008 r. za wynagrodzeniem 29.880 zł. 

Zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest stanowiące pokrycia dachowe budynków 

należących do osób fizycznych i prawnych, położonych na terenie Gminy, poprzez 

sporządzenie spisu z natury. W trakcie inwentaryzacji pracownicy firmy zewnętrznej 

wypełniali druki stanowiące załącznik nr 2 do ówcześnie obowiązującego rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania  

i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest2. Dane 

w nich zawarte dotyczyły m.in. adresu nieruchomości, rodzaju wyrobu zawierającego azbest 

oraz jego ilości. Zinwentaryzowano 4.574.603 kg płyt azbestowo-cementowych na dachach 

budynków mieszkalnych i gospodarczych. W wynikach inwentaryzacji nie uwzględniono  

28 posesji3, na których występowały obiekty pokryte płytami azbestowo-cementowymi. 

Rada Miejska w Jędrzejowie uchwałą z 29 kwietnia 2009 r. przyjęła do realizacji Program na 

lata 2008-2032. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi. Ww. program był zgodny  

z szablonem gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest opracowanego 

na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w 2006 r., tj. określono w nim m.in. następujące 

elementy: wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, 

harmonogram działań, działania edukacyjne i informacyjne, system usuwania wyrobów 

zawierających azbest oraz sposób finansowania usuwania ww. wyrobów. [dowód: akta 

kontroli str. 37-63, 574-575, 579] 

                                                      
2 Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ze zm. 
3 Szesnaście w Jędrzejowie, osiem w Mnichowie, dwie w Piaskach, jedną w Borkach oraz jedną  
w msc. Lasków. 
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Gmina zawarła 17 stycznia 2014 r. umowę z Greenlynx w Tarnobrzegu (dalej: Wykonawca) 

na przygotowanie wniosku o przekazanie dotacji na aktualizację Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla miasta i Gminy w ramach konkursu na realizację  

w 2014 r. zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-

2032, zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Zgodnie z umową Wykonawca 

powinien, oprócz przygotowania stosownego wniosku, przeprowadzić aktualizację 

inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy, wprowadzić dane  

z inwentaryzacji do bazy azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl) oraz opracować 

aktualizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy 

Jędrzejów. [dowód: akta kontroli str. 65-145] 

Burmistrz Marcin Piszczek wyjaśnił: Ponowna inwentaryzacja została zlecona ze względu 

na znaczny upływ czasu od dnia poprzedniej inwentaryzacji oraz powzięte wątpliwości co 

do rzetelności inwentaryzacji z 2008 r. [dowód: akta kontroli str. 880-881] 

Przygotowany przez Wykonawcę wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję 

konkursową, co skutkowało zawarciem 29 maja 2014 r. porozumienia pomiędzy Ministrem 

Gospodarki a Gminą. Stosownie do jego postanowień, przekazano Gminie dotację celową 

w wysokości 19.200 zł na realizację zadnia Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy. 

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy miała na celu 

zweryfikowanie wyników poprzedniego spisu poprzez: ponowne obliczenia powierzchni 

dachów, na których znajdował się azbest, oszacowanie ilości azbestu magazynowanego na 

posesjach mieszkańców oraz określenie aktualnego stopnia pilności usunięcia tych 

wyrobów. W trakcie inwentaryzacji, przeprowadzonej poprzez sporządzenie spisu z natury, 

pracownicy firmy zewnętrznej wypełniali formularze, w których podawano informacje 

dotyczące adresu nieruchomości, numeru ewidencyjnego działki, rodzaju wyrobu 

zawierającego azbest, jego ilości oraz stopnia pilności usunięcia. 

Podczas inwentaryzacji zidentyfikowano płyty azbestowo-cementowe o całkowitej masie 

7.704.733 kg. Nie stwierdzono występowania innego rodzaju wyrobów zawierających 

azbest. 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynikało m.in. że najwięcej wyrobów azbestowych 

znajdowało się na budynkach gospodarczych (5.502.618 kg), co stanowiło 71% wszystkich 

budynków pokrytych azbestem na terenie gminy. 

Dane z przeprowadzonej inwentaryzacji zostały wprowadzone do bazy azbestowej4. 
Przy użyciu odpowiednich programów przeznaczonych do analizy przestrzennej (GIS), 
utworzono warstwę obrysów obiektów umożliwiającą eksport wyników inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest do formatu *shp i *pdf. Warstwa taka obrazuje 
rozmieszczenie obiektów na terenie Gminy, a przypisane do każdego obiektu dane takie 
jak: numer obrębu ewidencyjnego, numer działki ewidencyjnej, ilość wyrobów zawierających 
azbest, pozwalają na dokładne ich scharakteryzowanie. Wykonawca z tytułu realizacji 
umowy zawartej 17 stycznia 2014 r. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 24.000 zł  
(z czego 19.200 zł wyniosła dotacja z Ministerstwa Gospodarki, a 4.800 zł środki własne 
Gminy). 
Rada Miejska w Jędrzejowie uchwałą z 30 grudnia 2014 r. przyjęła do realizacji Program 
usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i Gminy na lata 2014-2032 (dalej: 
Program na lata 2014-2032). Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi. Ww. program 
był zgodny z szablonem gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
opracowanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w 2006 r., tj. określono w nim m.in. 
następujące elementy: wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest, harmonogram działań, działania edukacyjne i informacyjne, system usuwania 
wyrobów zawierających azbest, sposób finansowania usuwania ww. wyrobów. [dowód: akta 
kontroli str. 65-145] 

                                                      
4 Od 2009 r. Urząd posiadał dostęp do narzędzia informatycznego administrowanego przez Ministra 
Gospodarki na stronie internetowej www.baza.azbestowa.gov.pl.  
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Wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji nie ujawniły nieruchomości niezamieszkałych,  

w których znajdowały się wyroby zawierające azbest. [dowód: akta kontroli str. 581] 

Na terenie Gminy nie ujawniono nielegalnych wysypisk, na których znajdowały się odpady 

azbestowe. [dowód: akta kontroli str. 64] 

Odpowiadając na pytanie, jakie działania podejmowano dla uniemożliwienia powstawania 

„dzikich wysypisk”, Burmistrz Marcin Piszczek podał m.in.: (…) Prowadzone działania 

informacyjno-edukacyjne oraz pomoc gminy w usuwaniu wyrobów azbestowych dla 

mieszkańców gminy przyczyniły się do wysokiej świadomości społeczeństwa i zapobiegły 

prowadzeniu takich praktyk. [dowód: akta kontroli str. 622] 

1.2. W okresie objętym kontrolą osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy, niebędące 

przedsiębiorcami, nie przedkładały corocznie Burmistrzowi Informacji o wyrobach 

zawierających azbest. Urząd nie podejmował żadnych działań w celu uzyskania  

ww. informacji od tych osób. [dowód: akta kontroli str. 576, 580] 

Obowiązek przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ww. informacji 

wynikał w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 25 stycznia 2011 r. z § 7 ust. 1, 4 i 5 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 

2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany 

azbest, a od 26 stycznia 2011 r. wynikał z § 10 ust. 1-3 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 azbest5. 

Marcin Piszczek wyjaśnił, że Urząd nie podejmował działań w celu uzyskania ww. informacji 

od tych osób z uwagi na zbyt szeroki krąg podmiotów zobowiązanych do składania tych 

informacji. [dowód: akta kontroli str. 583, 808] 

1.3. Zawarty w Programie na lata 2008-2032 harmonogram rzeczowy przewidywał 

realizację następujących zadań: 

 szczegółową inwentaryzację azbestu i wyrobów zawierających azbest poprzez 
wypełnienie przez właścicieli/zarządców obiektów budowlanych arkuszy oceny stanu  
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (termin 
realizacji – 2009 r.); 

 coroczne sprawozdanie z realizacji Programu oraz jego przekazywanie Radzie 
Miejskiej w Jędrzejowie oraz marszałkowi województwa świętokrzyskiego; 

 sukcesywne dokonywanie przeglądu technicznego obiektów na terenie Gminy; 

 ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożeń pyłem azbestu; 

 wystąpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzenie monitoringu zagrożonych 
rejonów; 

 usuwanie wyrobów zawierających azbest; 

 pomoc w finansowaniu przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów 
azbestowych. [dowód: akta kontroli str. 63] 

W 2009 r. nie przeprowadzono szczegółowej inwentaryzacji azbestu i wyrobów 
zawierających azbest poprzez wypełnienie przez właścicieli/zarządców obiektów 
budowlanych arkuszy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest. 
Nie sporządzano i nie przekazywano rocznych sprawozdań z realizacji ww. Programu za 
lata 2009-2013 Radzie Miejskiej w Jędrzejowie oraz marszałkowi województwa 
świętokrzyskiego. 
W latach 2009-2014: 

 nie dokonywano sukcesywnych przeglądów technicznych obiektów na terenie Gminy; 

 nie ustalono rejonów spodziewanego wzrostu zagrożeń pyłem azbestu; 

                                                      
5 Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31. 
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 nie występowano do odpowiednich jednostek o przeprowadzenie monitoringu 
zagrożonych rejonów. [dowód: akta kontroli str. 575-576, 579-580]. 

W 2009 r. i w latach 2011-2014 usuwano wyroby zawierające azbest z terenu Gminy oraz 

finansowano przedsięwzięcia związane z usuwaniem tych wyrobów. 

Burmistrz zarządzeniem z 4 maja 2009 r. przyjął Regulamin dofinansowania dla osób 

fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 

terenie miasta i gminy Jędrzejów. Zgodnie z jego postanowieniami o jednorazowe 

dofinansowanie, poprzez złożenie stosownego wniosku, ubiegać się mogły osoby fizyczne, 

które posiadały tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy  

i poniosły koszty związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem materiałów 

zawierających azbest. Ustalono, iż wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów 

usunięcia tych materiałów. Kwota ta obejmowała również koszty transportu i złożenia tych 

odpadów na składowisku odpadów. Warunkiem uzyskania dofinansowania było m.in. 

przeprowadzenie demontażu płyt azbestowo-cementowych przez przedsiębiorcę 

legitymującego się decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

zawierającymi azbest, wydaną przez starostę powiatu jędrzejowskiego. Ogłoszenie  

o naborze wniosków zostało zamieszczone m.in. na stronie internetowej Urzędu oraz  

w „Gazecie Jędrzejowskiej”. 

Usunięto i unieszkodliwiono 38,923 Mg wyrobów zawierających azbest z 18 nieruchomości. 

Pracownicy Urzędu przeprowadzili kontrole prawidłowości wykonania prac na terenie tych 

nieruchomości. 

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 38.283,91 zł, przy czym Gmina dofinansowała 

80% jego wartości, tj. 30.539,27 zł. [dowód: akta kontroli str. 569-629] 

W 2010 r. nie usuwano wyrobów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie 

Gminy. [dowód: akta kontroli str. 64] 

Burmistrz Marcin Piszczek wyjaśnił m.in.: W 2010 r. Gmina planowała wykonywać zadanie 

usuwania azbestu poprzez dotowanie osób fizycznych, jednakże Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Kielcach uchwałą z 26 maja 2010 r. stwierdziła nieważność uchwały Rady 

Miejskiej w Jędrzejowie z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla 

osób fizycznych ze środków budżetu Gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub 

naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na podstawie której zadanie miało być 

realizowane, z powodu braku podstawy prawnej do jej podjęcia. (…) [dowód: akta kontroli 

str. 572] 

Burmistrz ogłosił 3 stycznia 2011 r. nabór wniosków na dofinansowanie w 2011 r. transportu 

i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest6. W ogłoszeniu podano m.in., iż 

dofinansowanie obejmuje 100% kosztów transportu i unieszkodliwiania tych odpadów 

pochodzących z demontażu płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycie dachowe 

budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy. Demontaż 

pokrycia dachowego zawierającego azbest winien sfinansować w całości właściciel 

nieruchomości. 

Gmina zawarła 22 marca 2011 r. umowę z „EURO-GAZ” Sp.j. w Zgórsku (dalej: „EURO-

GAZ”) na wykonanie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest  

z 50 nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy. 

W wyniku stosownych prac zrealizowanych na 42 nieruchomościach7 usunięto 95,01 Mg 

wyrobów zawierających azbest. Pracownicy Urzędu przeprowadzili kontrole prawidłowości 

wykonania usługi na terenie siedmiu nieruchomości. 

                                                      
6 Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone m.in. na stronie internetowej Urzędu oraz  
w „Gazecie Jędrzejowskiej”. W wyniku naboru do Urzędu wpłynęło 50 wniosków, wszystkie zostały 
rozpatrzone pozytywnie. 

7 Ośmiu właścicieli nieruchomości zrezygnowało z usługi. 
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Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 29.757,13 zł. [dowód: akta kontroli str. 182-

238, 501, 597-605] 

Burmistrz zarządzeniem z 29 grudnia 2011 r. przyjął Regulamin świadczenia przez Gminę 

usługi demontażu, załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć 

dachowych obiektów budowalnych stanowiących własność osób fizycznych. Stosownie do 

jego postanowień usługa ta polegała na sfinansowaniu przez Gminę prac związanych  

z demontażem płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycie dachowe budynków 

mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na jej terenie, ich transportem i utylizacją. 

Warunkiem skorzystania z usługi było złożenie przez właściciela nieruchomości stosownego 

wniosku8. 

Gmina zawarła 28 marca 2012 r. umowę z „EURO-GAZ” na wykonanie demontażu, 

transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 29 nieruchomości 

zlokalizowanych na jej terenie. 

Gmina zawarła 6 czerwca 2012 r. umowę dotacji z WFOŚiGW z udziałem środków 

udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: 

NFOŚiGW) na dofinansowanie zadania pn. Realizacja Programu na lata 2008-2032. 

Zgodnie z jej postanowieniami udzielono Gminie dotacji w kwocie 23.172,59 zł9. 

W wyniku stosownych prac zrealizowanych na 27 nieruchomościach10 usunięto 58,44 Mg 

wyrobów zawierających azbest. Pracownicy Urzędu przeprowadzili kontrole wykonania 

usługi na terenie ośmiu nieruchomości. 

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 27.261,88 zł, przy czym Gmina wydatkowała 

na ten cel środki własne w kwocie 4.089,29 zł. [dowód: akta kontroli str. 239-328, 502, 657] 

Burmistrz zarządzeniem z 27 grudnia 2012 r. przyjął Regulamin świadczenia przez Gminę 

usługi demontażu, załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć 

dachowych obiektów budowalnych stanowiących własność osób fizycznych11. 

Gmina zawarła 8 kwietnia 2013 r. umowę z „EURO-GAZ” na wykonanie demontażu, 

transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 34 nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie Gminy. 

Gmina zawarła 26 czerwca 2013 r. umowę dotacji z WFOŚiGW z udziałem środków 

udostępnionych przez NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Realizacja Programu na 

lata 2008-2030. Zgodnie z jej postanowieniami udzielono Gminie dotacji w kwocie 

31.631,99 zł12. 

W wyniku stosownych prac zrealizowanych na 29 nieruchomościach13 usunięto 60,88 Mg 

wyrobów zawierających azbest. Pracownicy Urzędu przeprowadzili kontrole wykonania 

usługi na terenie ośmiu nieruchomości. 

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 37.214,10 zł, przy czym Gmina wydatkowała 

na ten cel środki własne w kwocie 5.582,11 zł. [dowód: akta kontroli str. 329-414, 504-508] 

                                                      
8 Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone m.in. na stronie internetowej Urzędu oraz  
w „Gazecie Jędrzejowskiej”. W wyniku naboru do Urzędu wpłynęło 29 wniosków, wszystkie zostały 
rozpatrzone pozytywnie. 

9 Na kwotę dotacji składały się środki WFOŚiGW – 9.541,65 zł (35% kosztów kwalifikowanych 
zadania) oraz środki NFOŚiGW – 13.630,94 zł (50% kosztów kwalifikowanych zadania). 

10 Dwoje właścicieli nieruchomości zrezygnowało z usługi. 

11 Stosownie do jego postanowień usługa ta polegała na sfinansowaniu przez Gminę prac 
związanych z demontażem płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycie dachowe budynków 
mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na jej terenie, ich transportem i utylizacją. 
Warunkiem skorzystania z usługi było złożenie przez właściciela nieruchomości stosownego wniosku. 
Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone m.in. na stronie internetowej Urzędu oraz  
w Gazecie Jędrzejowskiej”. W wyniku naboru do Urzędu wpłynęły 34 wnioski, wszystkie zostały 
rozpatrzone pozytywnie. 

12 Na kwotę dotacji składały się środki WFOŚiGW – 13.024,94 zł (35% kosztów kwalifikowanych 
zadania) oraz środki NFOŚiGW – 18.607,05 zł (50% kosztów kwalifikowanych zadania). 

13 Pięciu właścicieli nieruchomości zrezygnowało z usługi. 
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Burmistrz zarządzeniem z 10 grudnia 2013 r. przyjął Regulamin świadczenia przez Gminę 

usługi demontażu, załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć 

dachowych obiektów budowalnych stanowiących własność osób fizycznych14. 

Gmina zawarła 2 kwietnia 2014 r. umowę z „EURO-GAZ” na wykonanie demontażu, 

transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 43 nieruchomości 

zlokalizowanych na jej terenie. 

Gmina zawarła 26 czerwca 2014 r. umowę dotacji z WFOŚiGW z udziałem środków 

udostępnionych przez NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Realizacja Programu. 

Zgodnie z jej postanowieniami udzielono gminie dotacji w kwocie 43.441,60 zł15. 

W wyniku stosownych prac zrealizowanych na 38 nieruchomościach16 usunięto 70,31 Mg 

wyrobów zawierających azbest. Pracownicy Urzędu przeprowadzili kontrole wykonania 

usługi na terenie 10 nieruchomości. 

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 51.107,76 zł, przy czym Gmina wydatkowała 

na ten cel środki własne w kwocie 7.666,16 zł. [dowód: akta kontroli str. 509-538] 

Przy udzielaniu zamówień publicznych w latach 2011-2014 na opisane powyżej usługi 

stosowano procedurę określoną w Regulaminie udzielania zamówień publicznych  

o wartości szacunkowej do 14.000 euro przez gminę Jędrzejów. [dowód: akta kontroli  

str. 182-238, 329-414, 504-538, 597-605] 

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia  

2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest17 „EURO-GAZ” przedkładała Gminie w latach 2011-2014 

pisemne oświadczenia o prawidłowości wykonania prac. Składała również karty 

przekazania odpadów (odpady były wywożone na składowisko odpadów niebezpiecznych  

w Dobrowie w gminie Tuczępy). [dowód: akta kontroli str.293-305, 368-375, 385-386, 391, 

400-401, 419-424] 

Jak stanowi § 6 ust. 4 ww. rozporządzenia wykonawca prac polegających na 

zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia 

budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do 

zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru 

budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu 

państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 

„EURO-GAZ” nie informował w latach 2009 – 2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Jędrzejowie (dalej: PINB), Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Jędrzejowie (dalej: PPIS) oraz Okręgowego Inspektoratu Państwowej 

Inspekcji Pracy w Kielcach (dalej: OIP) o zamiarze przeprowadzenia tych prac na terenie 

Gminy. [dowód: akta kontroli str. 851-876, 888-889]  

W wyniku działań zainicjowanych przez Gminę w latach 2009-2014 z jej terenu usunięto 

323,57 Mg odpadów azbestowych, co stanowiło zaledwie 4,3% zinwentaryzowanej ilości 

wyrobów zawierających azbest, wg stanu na koniec 2014 r. [dowód: akta kontroli str. 589]  

Zawarty w Programie na lata 2014-2032 harmonogram realizacji został podzielony na dwa 

etapy, dla których wyznaczono cele związane z planowanymi zadaniami na najbliższe lata, 

                                                      
14 Stosownie do jego postanowień usługa ta polegała na sfinansowaniu przez Gminę prac 
związanych z demontażem płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycie dachowe budynków 
mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy, ich transportem i utylizacją. 
Warunkiem skorzystania z usługi było złożenie przez właściciela nieruchomości stosownego wniosku. 
Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone m.in. na stronie internetowej Urzędu oraz  
w „Gazecie Jędrzejowskiej”. W wyniku naboru do Urzędu wpłynęły 43 wnioski, wszystkie zostały 
rozpatrzone pozytywnie. 

15 Na kwotę dotacji składały się środki WFOŚiGW – 19.545,41 zł (35% kosztów kwalifikowanych 
zadania) oraz środki NFOŚiGW – 27.924,59 zł (50% kosztów kwalifikowanych zadania). 

16 Pięciu właścicieli nieruchomości zrezygnowało z usługi. 

17 Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm. 
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tzw. cele krótkookresowe oraz zadania z perspektywą na kolejne lata, aż do końca 

Programu, tzw. cele długookresowe: 

 etap I 2014-2019 (cele krótkookresowe) – intensyfikacja podjętych działań związanych 
z usuwaniem azbestu i pozyskiwaniem funduszy na ten cel; 

 etap II 2020-2032 (cele długookresowe) – podtrzymanie dotychczasowych kierunków 
działań, ich okresowy monitoring i ewentualna aktualizacja. 

Jako cele krótkookresowe wskazano: 

 zaktualizowanie bazy danych wyrobów zawierających azbest (termin realizacji 
2014 r.); 

 wykonanie mapy obiektów zawierających azbest w postaci warstwy shp (2014 r.); 

 pozyskiwanie funduszy na realizację Programu (2014-2019 r.); 

 usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy (2014-2019 r.); 

 monitorowanie realizacji pierwszego etapu Programu i coroczne raportowanie – 
przedstawienie wyników Radzie Miasta (2014-2019 r.); 

 ponowna aktualizacja inwentaryzacji i Programu po pięciu latach (2019 r.). 
Jako cele długookresowe wskazano m.in.  

 monitorowanie i stała aktualizacja danych w bazie azbestowej (2020-2032 r.); 

 aktualizacja Programu w przypadku znaczących zmian w legislacji, finansowaniu lub 
zasadach realizacji (2020-2032 r.). [dowód: akta kontroli str. 100, 115-117] 

W 2014 r. zaktualizowano bazę danych wyrobów zawierających azbest oraz wykonano 

mapy obiektów zawierających te wyroby. 

Burmistrz zarządzeniem z 31 grudnia 2014 r. przyjął Regulamin świadczenia przez Gminę 

usługi demontażu, załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć 

dachowych obiektów budowalnych stanowiących własność osób fizycznych18. 

Gmina zawarła 30 marca 2015 r. umowę z „EURO-GAZ”.19 na wykonanie demontażu, 

transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 46 nieruchomości 

zlokalizowanych na jej terenie. 

Ww. spółka poinformowała w 2015 r. PINB oraz PPIS o zamiarze przeprowadzenia prac, 

polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest w Gminie. 

Nie przekazała stosownej informacji OIP. 

Gmina złożyła 12 maja 2015 r. w WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zadania pn. 

Realizacja Programu na lata 2014-2032. [dowód: akta kontroli str. 445-469, 493-500, 606-

614, 851-876, 888-889] 

1.4. W trzech przekazanych marszałkowi województwa świętokrzyskiego informacjach  

o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska20 

dotyczących 2009 r., 2010 r. i 2011 r. nie uwzględniono 20 nieruchomości21, na których 

występowały wyroby zawierające azbest. [dowód: akta kontroli str. 658-804] 

                                                      
18 Stosownie do jego postanowień usługa ta polegała na sfinansowaniu przez Gminę prac 
związanych z demontażem płyt azbestowo-cementowych stanowiące pokrycie dachowe budynków 
mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na jej terenie, ich transportem i utylizacją. 
Warunkiem skorzystania z usługi było złożenie przez właściciela nieruchomości stosownego wniosku. 
Ogłoszenie o naborze wniosków zostało zamieszczone m.in. na stronie internetowej Urzędu oraz 
w „Gazecie Jędrzejowskiej”. W wyniku naboru do Urzędu wpłynęło 46 wniosków, wszystkie zostały 
rozpatrzone pozytywnie. 

19 Przy udzielaniu zamówienia publicznego na wykonanie ww. usługi stosowano procedurę określoną 
w Regulaminie udzielania przez gminę Jędrzejów zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

20 Obowiązek przekazywania tych informacji wynika z § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji  
o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124,  
poz. 1033 ze zm.) – burmistrz przedkłada informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
takich substancji do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, wg stanu na 31 grudnia. 

21 Jedenastu w Jędrzejowie, sześciu w Mnichowie, dwóch w Piaskach oraz jednej w Borkach. 



 

9 

1.5. W badanym okresie Burmistrz nie uzyskał informacji o możliwości negatywnego 

oddziaływania na środowisko w przypadku występowania uszkodzonych wyrobów 

azbestowych. [dowód: akta kontroli str. 583, 587] 

1.6. W budżecie Gminy zapewniono środki finansowe na realizację zadań objętych kontrolą: 
w 2009 r. – 35.000 zł, a w latach 2010-2015 po 50.000 zł. 
Na realizację tych zadań Gmina poniosła wydatki w następujących kwotach: 

 2009 r. – 30.539,27 zł; 

 2010 r. – nie wydatkowano środków; 

 2011 r. – 29.757,13 zł; 

 2012 r. – 27.261,88 zł (z tego środki własne Gminy w kwocie 4.089,29 zł); 

 2013 r. – 37.214,10 zł (5.582,11 zł); 

 2014 r. – 51.107,76 zł (7.666,16 zł). [dowód: akta kontroli str. 540-570] 

Burmistrz Marcin Piszczek wyjaśnił m.in.: Środki finansowe przeznaczone na usuwanie 

azbestu nie zostały wykorzystane w całości w 2009 r. oraz w latach 2011-2014, gdyż liczba 

chętnych mieszkańców Gminy na wykonanie usługi była mniejsza niż zabezpieczone środki. 

Ponadto Gmina w latach 2012-2014 otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie 

wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na fakt, iż do momentu zakwalifikowania wniosku  

i podpisania umowy nie było wiadomo, czy takowe dofinansowanie Gmina otrzyma,  

w budżecie zabezpieczano środki własne na całość zadania. (…) [dowód: akta kontroli  

str. 841] 

1.7. Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 do zadań 

samorządu gminnego należało m.in.: 

 inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

 współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 

rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 

 współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu, 

 współpraca z organami kontrolnymi (inspekcją sanitarną, inspekcją pracy, inspekcją 

nadzoru budowlanego i inspekcją ochrony środowiska) 

Urząd podjął działania mające na celu inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie 

obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, poprzez 

udostępnianie ulotek i broszur (opracowanych i wydrukowanych przez Federację Zielonych 

„GAJA” oraz Ministerstwo Gospodarki) dotyczących tej problematyki. Podczas spotkań 

organizowanych w świetlicach wiejskich poruszane były sprawy dotyczące szkodliwości 

azbestu i konieczności jego usuwania z posesji. Zamieszczano w lokalnej prasie, na 

tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowościach z terenu Gminy oraz w BIP informacje  

o możliwości składania przez jej mieszkańców wniosków o sfinansowanie przez Gminę prac 

polegających na demontażu i usuwaniu materiałów zawierających azbest. Zamieszczano 

również w BIP informacje o firmach uprawnionych na terenie Gminy do wykonywania prac 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających tę niebezpieczną substancję. Urząd 

zorganizował wspólnie z Federacją Zielonych „GAJA” w dniu 25 września 2014 r. 

seminarium „Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających 

azbest – możliwości i koszty”, które było skierowane m.in. do mieszkańców Gminy. Nie 

współpracowano z organami kontrolnymi. [dowód: akta kontroli str. 810-844] 

Burmistrz wyjaśnił m.in.: Do Urzędu nie docierały sygnały o zagrożeniu dla środowiska 

poprzez niewłaściwe przechowywanie bądź usuwanie wyrobów azbestowych. W związku  

z powyższym nie było potrzeby współpracy z organami kontrolnymi takimi jak inspekcja 

sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego i inspekcja ochrony środowiska. 

[dowód: akta kontroli str. 584] 

1.8. Odpowiadając na pytanie, jakie problemy w zakresie realizacji krajowego Programu 

zostały zidentyfikowane, Marcin Piszczek podał m.in.: (…) Problemy, które można 

zauważyć realizując Program to: niska świadomość ludzi, szczególnie starszych dotycząca 
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szkodliwości azbestu; zbyt mała ilość informacji w mediach ogólnopolskich (prasa, radio 

telewizja) na temat szkodliwości azbestu oraz okresu, w którym musi zostać usunięty  

z terenu Polski; duże koszty zakupu przez właściciela nieruchomości nowego pokrycia 

dachowego wraz z jego montażem na obiektach, z których usuwany jest azbest, a tym 

samym „opór” przed wykonaniem takich prac i brak możliwości ich sfinansowania ze 

środków publicznych. W celu przyspieszenia procesu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu RP należałoby rozważyć możliwość udzielania wsparcia finansowego dla 

osób posiadających azbest w postaci np. choćby częściowego dofinansowania zakupu 

nowego pokrycia dachowego. (…) Realizując Program należy zwrócić uwagę na istotną 

rzecz, która mogłaby usprawnić oczyszczanie kraju z azbestu. W chwili obecnej prace 

polegające na demontażu i transporcie wyrobów zawierających azbest może wykonywać 

podmiot posiadający stosowne uprawnienia. Ma to na celu maksymalne zabezpieczenie 

otoczenia przed negatywnym wpływem pyłu azbestowego, które mogłoby nastąpić podczas 

nieprofesjonalnego demontażu pokryć azbestowych. Niemniej jednak wielu ludzi z przyczyn 

czysto technicznych podczas wymiany dachu samodzielnie albo poprzez firmę montującą 

dachy zdejmuje azbest. Wynik badań sugeruje, że takie prace prowadzone jednorazowo nie 

stanowią istotnego zagrożenia dla otoczenia. Tym samym można rozważyć, czy nie byłoby 

właściwym, zmienić przepisy w taki sposób, aby firmy ogólnobudowlane mogły demontować 

wyroby azbestowe i przewozić je na uprawnione składowisko bez uzyskiwania stosownych 

pozwoleń. Jedynym warunkiem byłoby odbycie szkolenia przez np. właściciela firmy, 

kierownika budowy itp. jak należy prowadzić tego rodzaju prace. Usprawniłoby to w wielu 

przypadkach prace (…). Jednocześnie w dalszym ciągu demontaż pokrycia azbestowego 

przez osobę fizyczną nieposiadającą stosownego szkolenia powinien być zabroniony. 

[dowód: akta kontroli str. 571-572] 

1.9. Najwyższa Izba Kontroli nie przeprowadzała w latach ubiegłych w Urzędzie kontroli 

dotyczących problematyki azbestowej. [dowód: akta kontroli str. 806] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości: 

1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu, a także w zakresach obowiązków dwóch 

pracowników Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami i naczelnika tego Wydziału 

nie określono zadań związanych z usuwaniem azbestu, co mogło przyczynić się do 

powstania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości. Burmistrz Marcin 

Piszczek wyjaśnił, iż brak stosownych zapisów był wynikiem przeoczenia. [dowód: akta 

kontroli str. 807, 890] 

Z komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów 

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych22 wynika w szczególności, że 

zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności m.in. poszczególnych komórek 

organizacyjnych jednostki winien być określony w formie pisemnej w sposób 

przejrzysty i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 

powinien być określony dla każdego pracownika (standard A, pkt 3). 

2. W wynikach inwentaryzacji przeprowadzonej w 2008 r. przez firmę zewnętrzną nie 

uwzględniono 28 posesji, na których występowały wyroby zawierające azbest. Urząd 

nie podjął działań mających na celu rzetelne zweryfikowanie jej wyników. Skutkowało 

to tym, iż Urząd do czasu przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014 r. nie posiadał 

pełnej i rzetelnej wiedzy o ilości, rodzaju, stanie wyrobów zawierających azbest oraz 

miejscach ich występowania na terenie Gminy. [dowód: akta kontroli str. 574-575, 579] 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Marek Wolski, były Burmistrz, który wyjaśnił, 

że weryfikacja wyników inwentaryzacji została przeprowadzona w sposób wyrywkowy, 

gdyż uznano, iż pełna weryfikacja jest niemożliwa. [dowód: akta kontroli str. 807] 

                                                      
22 Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84. 
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3. W latach 2009-2014 nie realizowano niektórych zadań przewidzianych  

w harmonogramie rzeczowym Programu na lata 2008-2032, tj.: 

– w 2009 r. nie przeprowadzono szczegółowej inwentaryzacji azbestu i wyrobów 

zawierających azbest poprzez wypełnienie przez właścicieli/zarządców obiektów 

budowlanych arkuszy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest; 

– nie sporządzano i nie przekazywano rocznych sprawozdań z realizacji Programu 

za lata 2009-2013 Radzie Miejskiej w Jędrzejowie oraz marszałkowi województwa 

świętokrzyskiego; 

– nie dokonywano sukcesywnych przeglądów technicznych obiektów na terenie 

miasta i Gminy; 

– nie ustalono rejonów spodziewanego wzrostu zagrożeń pyłem azbestu; 

– nie występowano do odpowiednich jednostek o przeprowadzenie monitoringu 

zagrożonych rejonów. [dowód: akta kontroli str. 575-576, 579-580]  

Odpowiedzialność za powyższe ponosi były Burmistrz Marek Wolski (brak realizacji 

zadań w okresie od 29 kwietnia 2009 r. do 12 grudnia 2010 r.) oraz Burmistrz Marcin 

Piszczek (brak realizacji zadań w okresie od 13 grudnia 2010 r. do 29 grudnia 2014 r.). 

Marek Wolski wyjaśnił, że brak realizacji wybranych zadań wynikał ze spiętrzenia prac 

w Urzędzie. Marcin Piszczek wyjaśnił, że wynikało to z ograniczeń kadrowych i dużej 

liczby spraw realizowanych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. [dowód: 

akta kontroli str. 583, 808] 

4. Trzy przekazane marszałkowi województwa świętokrzyskiego informacje  

o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 

dotyczące lat 2009-2011 zostały sporządzone nierzetelnie, tj. nie uwzględniono w nich 

20 nieruchomości, na których występował azbest. [dowód: akta kontroli str. 658-804] 

Odpowiedzialność za nierzetelne sporządzenie informacji za 2009 r. ponosi Agnieszka 

Chudzik, inspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Wojciech 

Abramowicz, naczelnik Wydziału oraz – z tytułu nadzoru – Marek Wolski, ówczesny 

Burmistrz. Odpowiedzialność za nierzetelne sporządzenie informacji za 2010 i 2011 r. 

ponosi Agnieszka Chudzik, Wojciech Abramowicz oraz z – tytułu nadzoru – Burmistrz 

Marcin Piszczek. Agnieszka Chudzik wyjaśniła, że nieprawidłowości te wynikały  

z przeoczenia, tę samą przyczynę wskazali Wojciech Abramowicz, Marek Wolski oraz 

Marcin Piszczek. [dowód: akta kontroli str. 805, 808, 843]  

1. W związku z tym, że Informacje o wyrobach zawierających azbest są niezbędne do 
określenia rzeczywistej ilości, rodzaju i stanu wyrobów zawierających azbest oraz 
miejsca ich występowania na terenie Gminy, a wiedza ta jest potrzeba do 
monitorowania i oceny realizacji Gminnego Programu oraz konieczna, by Burmistrz 
mógł wywiązać z obowiązku przekazania ich do bazy azbestowej dostępnej pod 
adresem internetowym www.bazaazbestowa.gov.pl, zasadnym staje się podjęcie 
skutecznych działań mających na celu pozyskanie co roku od osób fizycznych 
niebędących przedsiębiorcami Informacji o wyrobach zawierających azbest. 

2. W latach 2009-2014 z terenu Gminy usunięto 323,57 Mg odpadów azbestowych, co 
stanowiło zaledwie 4,3% zinwentaryzowanej ilości wyrobów zawierających azbest,  
wg stanu na koniec 2014 r. Przy dotychczasowym tempie usuwania wyrobów 
zawierających azbest, zostaną one usunięte z terenu Gminy w całości dopiero za 
ponad 100 lat. 

3. Niewielka ilość wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu Gminy w ww. 
okresie, zdaniem NIK, może świadczyć o tym, że prowadzona przez Urząd działalność 
promocyjno-informacyjna w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem azbestu 
oraz zagrożeń powodowanych przez azbest była niewystarczająca. 

4. W związku z tym, iż „EURO-GAZ” nie dokonywał w latach 2011-2014 zgłoszenia 
zamiaru wykonania prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest 
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PINB, PINS oraz OIP, uzasadnione jest podjęcie przez Gminę współpracy  
z ww. organami (co najmniej w powyższym zakresie). 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 

obszarze. 

2. Działania właściciela nieruchomości w zakresie 
posiadanych wyrobów zawierających azbest  

Gmina była właścicielem dwóch nieruchomości, na których występowały wyroby 

zawierające azbest. Pracownicy Urzędu przeprowadzili w 2012 r. kontrole stanu tych 

wyrobów, dokonując ich oceny określającej stopień pilności: 

 budynek dawnej zlewni mleka w Jasionnie (wiata pokryta płytami falistymi azbestowo-
cementowymi o powierzchni 40 m²) – ocena punktowa 55 – stopień pilności III (kolejna 
ocena winna być przeprowadzona w terminie do pięciu lat – 2017 r.); 

 garaż w Zagajach (płyty faliste azbestowo-cementowe o powierzchni 20 m²) – ocena 
punktowa 55 – stopień pilności III (kolejna ocena winna być przeprowadzona  
w terminie do pięciu lat – 2017 r.). 

W każdym roku okresu objętego kontrolą pracownicy Urzędu nie dokonywali inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest w ww. obiektach, jak również nie przekazywali marszałkowi 
województwa świętokrzyskiego Informacji o wyrobach zawierających azbest. [dowód: akta 
kontroli str. 478-479, 482-483, 615-621] 

Nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych płyt falistych azbestowo-cementowych 
stanowiących pokrycia dachowe na ww. obiektach. [dowód: akta kontroli str. 615-621] 

Gmina nie władała instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest, drogami 

utwardzonymi odpadami zawierającymi azbest oraz rurami azbestowo-cementowymi. 

[dowód: akta kontroli str. 622-623] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następującą nieprawidłowość: 

W każdym roku okresu objętego kontrolą pracownicy Urzędu nie dokonywali inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest w dwóch obiektach będących własnością Gminy poprzez 

sporządzenie spisu z natury i w związku z tym nie przekazywali marszałkowi województwa 

świętokrzyskiego Informacji o wyrobach zawierających azbest. W okresie od 1 stycznia 

2009 r. do 25 stycznia 2011 r. obowiązek ten wynikał z § 7 ust. 1, ust. 3, 4 i 6 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 

2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany 

azbest, a od 26 stycznia 2011 r. wynikał z § 10 ust. 1 i 2 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. [dowód: akta 

kontroli str. 577, 580-581] 

Odpowiedzialność za nieprzeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest  

w dwóch obiektach będących własnością gminy w latach 2009-2010 i nieprzekazanie 

marszałkowi województwa świętokrzyskiego Informacji o wyrobach zawierających azbest 

ponosi Wojciech Abramowicz, naczelnik Wydziału oraz – z tytułu nadzoru – Marek Wolski, 

ówczesny Burmistrz. Odpowiedzialność za nieprzeprowadzenie inwentaryzacji tych 

wyrobów w latach 2011-2015 i nieprzekazanie marszałkowi województwa świętokrzyskiego 

stosownych informacji ponosi Wojciech Abramowicz oraz – z tytułu nadzoru – Burmistrz 

Marcin Piszczek. Wojciech Abramowicz wyjaśnił, że nieprawidłowości te wynikały  

z przeoczenia, tę samą przyczynę wskazali Marek Wolski oraz Marcin Piszczek. [dowód: 

akta kontroli str. 583, 808, 843] 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 

działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 

Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli23, wnioskuje o: 

1. Określnie w regulaminie organizacyjnym Urzędu, a także w zakresach obowiązków 

pracowników Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zadań związanych  

z usuwaniem azbestu. 

2. Dokonywanie corocznie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących 

się na dwóch obiektach będących własnością Gminy, poprzez sporządzenie spisu  

z natury i przekazywanie marszałkowi województwa świętokrzyskiego Informacji  

o wyrobach zawierających azbest do czasu ich całkowitego usunięcia. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 

zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 

21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  

w Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,  

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 

niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 

informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 

zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Kielce, dnia           czerwca 2015 r. 

 

  
Najwyższa Izba Kontroli 

 

   

Delegatura w Kielcach 
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23 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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