
 
 

 
 

   
 
LKI.410.005.04.2015 

P/15/087 

 
 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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). Kontrola obejmowała również działania i zdarzenia powstałe 
przed 1 stycznia 2009 r. oraz do zakończenia kontroli, w sytuacji gdy miały one bezpośredni 
wpływ na sprawy będące przedmiotem kontroli. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Agnieszka Olejarz, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 93124 z dnia 14 kwietnia 
2015 r.  (dowód: akta kontroli str. 1, 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn (dalej: Urząd), ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Od 6 lipca 1994 r. do 30 listopada 2014 r. Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn był 
Stanisław Marek Krak (dalej: były Burmistrz). Od 1 grudnia 2014 r. jest nim Dariusz Skiba 
(dalej: Burmistrz). (dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 wykonywanie przez gminę Bodzentyn zadań  
w zakresie realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 oraz 
gminnego Programu usuwania azbestu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 
na lata 2008-20322. 

Negatywną ocenę uzasadnia: 
− niewskazanie zadań związanych z usuwaniem azbestu w zakresie czynności osoby, 

której powierzono ich realizację; 
− niepodejmowanie od 2009 r. żadnych działań w celu uzyskania pełnej i rzetelnej wiedzy 

na temat ilości, rodzaju, stanu i miejsca występowania na terenie gminy Bodzentyn 
wyrobów zawierających azbest; 

− nierealizowanie w pełni zadań określonych w harmonogramie realizacji Programu 
usuwania azbestu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na lata 2008-
2032; 

− niewywiązywanie się z obowiązku wprowadzania informacji dotyczących wyrobów 
zawierających azbest do bazy azbestowej znajdującej się pod adresem 
www.bazaazbestowa.gov.pl; 

− nieprzedłożenie marszałkowi województwa świętokrzyskiego Informacji o rodzaju, ilości 
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska według stanu na 31 grudnia 2009 i 2011 r.; 

− nieegzekwowanie od osób fizycznych ubiegających się o udzielenie dofinansowania na 
realizację przedsięwzięcia związanego z utylizacją odpadów azbestowych wszystkich 
wymaganych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu udzielania 
pomocy finansowej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów 
powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowalnych zlokalizowanych na terenie 
gminy Bodzentyn; 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
2 Uchwalony przez Radę Miejską w Bodzentynie w dniu 18 września 2008 r. 
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− nieprzeprowadzanie przez gminę Bodzentyn, jako właściciela, inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest, instalacji lub urządzeń zawierających azbest, dróg utwardzonych 
odpadami zawierającymi azbest, rur azbestowo-cementowych oraz usuniętych 
wyrobów zawierających azbest, niesporządzanie Informacji o wyrobach zawierających 
azbest i w związku z tym nieprzedkładanie ich corocznie marszałkowi województwa 
świętokrzyskiego; 

− niedokonywanie okresowych kontroli stanu wyrobów zawierających azbest  
i w konsekwencji niesporządzanie ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 
takich wyrobów; 

− niezabezpieczenie wyrobów zawierających azbest znajdujących w obiektach 
położonych na nieruchomościach będących własnością gminy Bodzentyn, w celu 
bezpiecznego ich użytkowania. 

Powyższe nieprawidłowości oraz wskazane w dalszej części wystąpienia przyczyny ich 
występowania świadczą o braku odpowiedniego podejścia do kwestii związanych  
z usuwaniem azbestu oraz nierzetelnym wykonywaniu obowiązków w tym zakresie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bodzentyn została 
ustalona w drodze inwentaryzacji przez ALBEKO S.C. w Opolu. Inwentaryzacja obejmowała 
systematyczny przegląd całego terenu gminy, polegający na lokalizacji wszystkich obiektów 
zawierających azbest należących do osób fizycznych. Dokonał jej pracownik ww. spółki, 
praktycznie przechodząc każdą ulicą, zaglądając na każde podwórko. Wyniki 
inwentaryzacji, ustalone na dzień 31 maja 2008 r., przedstawiono w ujęciu tabelarycznym  
w Informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska3 (dalej: Informacja), z uwzględnieniem 
danych adresowych obiektów występowania azbestu, powierzchni wyrobu zawierającego 
azbest (w m2), jego ciężaru (w Mg) i rodzaju, przybliżonego kosztu i terminu utylizacji (dla 
wszystkich obiektów, jako przewidywany termin wskazano lata 2008-2032). W powyższej 
Informacji nie zamieszczono numerów działek i obrębów ewidencyjnych oraz danych na 
temat stanu wyrobów zawierających azbest (z oferty ww. spółki wynika, że dane o stanie 
tych wyrobów powinny być w niej uwzględnione4). Z wyjaśnień byłego Burmistrza wynika, że 
inwentaryzacja nie służyła do określenia stanu, w jakim znajdują się wyroby zawierające 
azbest, tylko do określenia ich ilości. (dowód: akta kontroli str. 4-67, 90, 113) 

Według danych zawartych w Informacji, w 2008 r. na terenie gminy Bodzentyn5 znajdowało 
się 450.240 m2 wyrobów zawierających azbest, z tego 421.260 m2 płyt falistych azbestowo-
cementowych i 28.980 m2 płyt karo azbestowo-cementowych. (dowód: akta kontroli str. 11, 
47-49) 

Wyniki inwentaryzacji ujawniły, iż na terenie gminy Bodzentyn znajdowało się pięć 
opuszczonych budynków mieszkalnych, w których były wyroby zawierające azbest.  
W stosunku do tych nieruchomości nie podejmowano żadnych działań, gdyż – jak wyjaśnił 
były Burmistrz – nie stwarzały one szczególnego zagrożenia dla środowiska. (dowód: akta 
kontroli str. 11, 90, 91, 104) 

Urząd nie podejmował innych działań mających na celu ujawnienie wyrobów zawierających 
azbest. (dowód: akta kontroli str. 90, 103, 104) 

Na terenie gminy Bodzentyn nie zostały ujawnione nielegalne wysypiska, na których 
znajdowały się odpady azbestowe. Burmistrz wyjaśnił: Pracownik zajmujący się sprawami 
utylizacji azbestu z terenu gminy zajmuje się m.in. wydawaniem decyzji na wycięcie drzew, 
                                                      
3 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. 
4 Umowa nie precyzowała takiego wymogu. 
5 Głównie na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. 
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skargami mieszkańców z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. 
Wypełnianie tych obowiązków jest związane z częstą pracą w terenie. W przypadku 
wykrycia jakichkolwiek „dzikich wysypisk” są one likwidowane w celu uniknięcia ich 
powiększenia. W 2010 r. i 2012 r., z dwóch miejsc wskazanych przez mieszkańców gminy 
Bodzentyn usunięto nielegalnie znajdujące się tam odpady komunalne. (dowód: akta 
kontroli str. 91, 98, 104, 113, 418-424) 

Gmina Bodzentyn posiada Program usuwania azbestu i unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest na lata 2008-2032 (dalej: Gminny Program ), uchwalony przez Radę 
Miejską w Bodzentynie w dniu 18 września 2008 r.6 Program ten zawiera m.in.: 
− charakterystykę wyrobów zawierających azbest i informacje na temat szkodliwości 

azbestu dla zdrowia człowieka; 
− informacje na temat szacunkowej ilości (w m2) i ciężaru (w Mg)7 wyrobów 

zawierających azbest w poszczególnych miejscowościach z terenu gminy Bodzentyn; 
− harmonogram realizacji Gminnego Programu. W harmonogramie tym wyszczególniono 

następujące zadania związane z likwidacją odpadów zawierających azbest8:  
o opracowanie Gminnego Programu, powołanie koordynatora ds. Gminnego 

Programu (2008 r.), 
o działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców  

i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest,  
tj. przygotowanie ulotek informacyjnych o szkodliwości azbestu i obowiązkach 
związanych koniecznością jego usuwania, przygotowanie stałej informacji, na 
stronach internetowych, poświęconej tematyce azbestu, okresowe publikacje  
w prasie lokalnej dotyczące tej tematyki (przypuszczalny okres realizacji – lata 
2008-2032), 

o wypracowanie scenariusza likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz 
zasad jego dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej (lata 2008-2009), 

o coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest oraz  
o ilości i miejscu zlikwidowania odpadów zawierających azbest (lata 2008-
2032), 

o monitoring i ocena realizacji Gminnego Programu (co dwa lata), 
o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, ogłoszenie przetargów na przewoźnika  

i wyłonienie wykonawców zadania, zawieranie kontraktów (lata 2008-2032), 
o założenie i prowadzenie rejestru wniosków i ich realizacja zgodnie  

z zachowaniem pilności stanu wyrobów zawierających azbest (lata 2008-2032), 
o demontaż, odbiór, transport, utylizacja odpadów zawierających azbest  

z nieruchomości osób fizycznych, jednostek budżetowych, zakładowych  
i innych (lata 2008-2032), 

o przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdania z przebiegu realizacji Gminnego 
Programu (co 2 lata); 

− procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami lub 
urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest, procedury 
obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest, procedurę obowiązującą prowadzących działalność w zakresie transportu 
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, procedurę obowiązującą 
zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest; 

− opis możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania związane  
z usuwaniem azbestu z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz składowaniem 
odpadów zawierających azbest, 

− wzory dokumentów np. oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest, informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystania, informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie 
zostało zakończone. 

                                                      
6 Uchwałą Nr VII/41/2008. 
7 W Gminnym Programie nie podano jaki zastosowano przelicznik. 
8 Odpowiedzialnym za realizację tych zadań był Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn. 
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W Gminnym Programie nie określono mierników rezultatu działalności prowadzonej przez 
Urząd w celu usunięcia azbestu z terenu gminy Bodzentyn, ponieważ – jak wyjaśnił były 
Burmistrz – trudno było określić liczbę wniosków jaką złożą mieszkańcy w sprawie usunięcia 
wyrobów zawierających azbest. (dowód: akta kontroli str. 12-67, 90, 103) 

Zgodnie ze wzorem Gminnego planu usuwania wyrobów zawierających azbest, 
opracowanym na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, w celu monitorowania i oceny 
wdrożenia planu usuwania wyrobów zawierających azbest, istotne jest przyjęcie 
odpowiednich wskaźników monitorowania, wskaźników wdrożenia, wskaźników 
efektywności oraz mierników oceny realizacji gminnego planu (programu) usuwania 
wyrobów zawierających azbest.  

Koszt opracowania Gminnego Programu wraz z inwentaryzacją wyniósł 10.980 zł i został  
w całości pokryty ze środków z budżetu gminy. (dowód: akta kontroli str. 10) 

Gminny Program nie został opracowany z należytą starannością. Świadczą o tym m.in.: 
− dwa sprzeczne ze sobą zapisy, jeden mówiący, że na terenie gminy Bodzentyn nie było 

rurociągów zawierających azbest – cała sieć wodociągowa została zmodernizowana, 
drugi, że niniejszy program nie będzie dotyczył rur azbestowo-cementowych 
występujących w instalacjach ziemnych, zastępowanie tych rur wyrobami 
bezazbestowymi następować będzie sukcesywnie w ramach np. modernizacji sieci 
wodociągowej; 

− niespójne ze sobą daty ustalenia ilości wyrobów zawierających azbest (w punkcie 6 
Gminnego Programu widnieje data 29 luty 2008 r., natomiast w punkcie 9 – 31 maja 
2008 r.). 

W związku z powyższym nie można stwierdzić, czy zapis mówiący o tym, że w obiektach 
administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe nie występowały wyroby zawierające 
azbest9, jest wiarygodny. (dowód: akta kontroli str. 12-67) 

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, ustanowionym 
uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.10, do obowiązków samorządu 
gminnego należy przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest.  

Gminny Program, w którym przywołano akty prawne regulujące zasady postępowania  
z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, nie był aktualizowany, również w związku ze 
zmianą przepisów prawnych11. Z wyjaśnień Burmistrza wynika, że nie było potrzeby 
aktualizowania Gminnego Programu, nawet ze względu na zmiany w przepisach, bowiem 
nie wpływały one bezpośrednio na działania gminy związane z usuwaniem azbestu. Były 
Burmistrz wyjaśnił, że Gminny Program nie był aktualizowany, ponieważ nie wystąpiły 
szczególne okoliczności powodujące konieczność dokonania takich zmian. (dowód: akta 
kontroli str. 12-67, 90, 103) 

Gminny Program został opublikowany na stronie BIP Urzędu12. (dowód: akta kontroli  
str. 148, 149) 

W latach 2009-2015 (do 20 kwietnia) do Urzędu nie wpłynęła od osób fizycznych 
niebędących przedsiębiorcami, jako właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców 
budynków, budowli, instalacji lub urządzeń technicznych oraz terenów, gdzie znajdują się 

                                                      
9 Ustalenia te zostały dokonane przez ALBEKO S.C. w trakcie rozmów z przedstawicielami 
spółdzielni mieszkaniowej. 
10 Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. zmieniono brzmienie załącznika do 
uchwały Nr 122/2009. 
11 M.in. z dniem 23 stycznia 2013 r. utraciła moc ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) i weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zastąpiono z dniem  
1 stycznia 2015 r. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).   
12 Pod adresem internetowym www.bodzentyn.bip.jur.pl/artykuly/2366. 



 

6 

wyroby zawierające azbest żadna Informacja o wyrobach zawierających azbest. 
(dowód: akta kontroli str. 125) 

Od 26 stycznia 2011 r., zgodnie 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 azbest13 (dalej: rozporządzenie  
z 13 grudnia 2010 r.), wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające 
azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz 
usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury. 
Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w Informacji  
o wyrobach zawierających azbest stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia. Osoba 
fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada corocznie tę informację odpowiednio wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 25 stycznia 2011 r. obowiązek przeprowadzenia 
inwentaryzacji  zastosowanych wyrobów zawierających azbest i przedłożenia burmistrzowi 
informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania wynikał z § 7 ust. 
1, 3-5 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 azbest14 (dalej: rozporządzenie z 23 października 2003 r.) 

Obowiązek przeprowadzania przez właściciela lub zarządcę budynku, budowli, instalacji lub 
urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające 
azbest inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest oraz corocznego 
sporządzania i przedkładania burmistrzowi Informacji o wyrobach zawierających azbest  
i miejscu ich wykorzystania15 określony został również w Gminnym Programie. (dowód: akta 
kontroli str. 12-67) 

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska16, 
osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają burmistrzowi informacje o rodzaju, 
ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska w formie uproszczonej. Z treści art. 346 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż kto, 
wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska narusza 
obowiązek określony w art. 162 ust. 4 podlega karze grzywny. 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn nie podejmował żadnych działań w celu 
spowodowania, by osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące wyroby 
zawierające azbest przeprowadzały inwentaryzację tych wyrobów i przedkładały 
burmistrzowi stosowne informacje o wyrobach zawierających azbest. Przyczyną 
niepodejmowania żadnych działań w stosunku do osób niewywiązujących się z ww. 
obowiązków był – jak wyjaśnił były Burmistrz – brak argumentów, zwłaszcza finansowych. 
Były Burmistrz wyjaśnił również, że na podstawie inwentaryzacji i protokołów odbioru 
wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest można było określić o 
ile zmniejszyła się ilość tych wyrobów i ile jeszcze pozostało ich do utylizacji. (dowód: akta 
kontroli str. 91, 98) 

Z wyjaśnień Burmistrza wynika, że nie egzekwowano od mieszkańców gminy Bodzentyn 
informacji o wyrobach zawierających azbest, ponieważ nie zostało wydane takie polecenie. 
(dowód: akta kontroli str. 108) 

W okresie objętym kontrolą zadanie polegające na prowadzeniu działalności informacyjnej  
i edukacyjnej realizowano poprzez: 
− umieszczenie Gminnego Programu na stronie internetowej BIP Urzędu; 
− zamieszczenie w Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Bodzentyn Echa Łysogór 

dwóch krótkich informacji tj.: w I kwartale 2009 r. o możliwości dofinansowania 

                                                      
13 Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31. 
14 Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876 ze zm. 
15 Zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Gminnego Programu. 
16 Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. 
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usuwania azbestu ze środków pozyskanych z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w grudniu 2013 r. z realizacji programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bodzentyn w 2013 r.;  

− jak wynika z wyjaśnień byłego i obecnego Burmistrza oraz oświadczeń trzech 
sołtysów17 sprawujących tę funkcję przez cały okres objęty kontrolą – 
rozpowszechnianie ulotek informacyjnych i broszur wśród mieszkańców poprzez 
sołtysów i radnych, na sołeckich tablicach informacyjnych oraz w punkcie 
informacyjnym Urzędu. W dokumentacji Urzędu dotyczącej prowadzonej działalności 
informacyjnej znajdowały się dwie ulotki informacyjne opracowane na zlecenie Ministra 
Gospodarki, tj. Azbest w twoim domu, czym grozi i jak się go pozbyć – informacje dla 
osób fizycznych18 (ok. 1.000 szt.) i Usuń azbest ze swojego gospodarstwa  
(ok. 100 szt.), oraz dwie publikacje przygotowane przez Federację Zielonych Gaja, tj. 
Co z tym azbestem? – poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości19  
(ok. 1.500 egz.) i Realizacja „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032” w praktyce – raport20 (ok. 50 szt., które – jak oświadczył Robert Dąbek, inspektor 
ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – z uwagi na ograniczoną ilość 
rozdano sołtysom i radnym, pozostałe egzemplarze wyłożono w punkcie informacyjnym 
Urzędu). (dowód: akta kontroli str. 91, 98, 108, 134-149) 

Według Informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska sporządzonej przez 
ALBEKO S.C. w Opolu, w 2008 r. na terenie gminy Bodzentyn, na obiektach należących do 
osób fizycznych występowało 6.432 Mg wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-
cementowych falistych i karo). 
Z oszacowania dokonanego przez kontrolera NIK w oparciu o powyższą Informację oraz  
o karty przekazania odpadu, protokoły odbioru i wnioski mieszkańców gminy Bodzentyn  
o usunięcie wyrobów zawierających azbest wynika, że na początek 2009 r. na terenie gminy 
Bodzentyn, wyrobów zawierających azbest byłoby 6.459,45 Mg. Po uwzględnieniu ilości 
usuniętych z terenu gminy Bodzentyn21 wyrobów zawierających azbest, tj. w 2009 r. –  
8,01 Mg (tj. 0,12% ogólnej ilości), w 2010 r. – 18,02 Mg (tj. 0,28%), w 2011 r. – 11,77 Mg (tj. 
0,18%) i w 2013 r. – 38,56 Mg (tj. 0,60%), w dalszym użytkowaniu pozostawałoby na 
koniec: 2009 r. – 6.451,44 Mg tych wyrobów, 2010 r. – 6.433,42 Mg, 2011 i 2012 r. – 
6.421,65 Mg, 2013 i 2014 r. – 6.383,09 Mg. W 2012 r. i 2014 r. nie usuwano z terenu gminy 
Bodzentyn, za jej pośrednictwem, żadnych wyrobów zawierających azbest. (dowód: akta 
kontroli str. 11, 126-128) 

Urząd posiada dostęp do narzędzia informatycznego administrowanego przez Ministra 
Gospodarki na stronie internetowej www.bazaazbestowa.gov.pl. Login i hasło dostępu do 
bazy zamieszczonej pod tym adresem otrzymano 21 października 2008 r. Od tego dnia do 
23 maja 2015 r. inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej nie podjął próby 
zalogowania się do tej bazy. Pierwszy raz zalogował się do niej w trakcie kontroli  
w obecności kontrolera NIK. Ww. pracownik wyjaśnił, iż na skutek awarii komputera dostęp 
do maila zawierającego login i hasło został utracony i dopiero podczas kontroli odzyskano 
jego treść. (dowód: akta kontroli str. 129-133, 183) 

W 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przedłożył Marszałkowi Województwa 
Świętokrzyskiego, w formie pisemnej, Informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska według stanu na dzień  
31 grudnia 2010 r. (dowód: akta kontroli str. 169-174) 

                                                      
17 Sołectw: Wola Szczygiełkowa, Śniadka i Celiny. 
18 Przygotowana w 2008 r. w ramach realizacji zadań wynikających z Programu usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski.  
19 Publikacja wydana w 2013 r. na potrzeby Kampanii antyazbestowej. 
20 Publikacja wydana w 2010 r. w ramach zadania Propagowanie wiedzy na temat realizacji 
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” współfinansowanego przez 
Ministerstwo Gospodarki RP. 
21 Za pośrednictwem gminy Bodzentyn. 
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W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn nie powziął wiadomości  
o możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko w przypadku występowania 
uszkodzonych wyrobów azbestowych. (dowód: akta kontroli str. 91, 109) 

W 2009 r. do Urzędu wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie wykonania prac związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, w 2010 r. – siedem, 
w 2011 r. i w 2012 r. – po dziewięć, w 2013 r. – 13, w 2014 r. – 20 i w 2015 r. (do 18 maja) – 
osiem. Spośród ww. wniosków zrealizowano: cztery w 2009 r., siedem w 2010 r. (w tym 
jeden z 2009 r.), osiem w 2011 r., 21 w 2013 r. (w tym dziewięć z 2012 r.). Pozostałych 
wniosków z lat 2009-2011 nie zrealizowano z powodu rezygnacji wnioskodawcy  
z dofinansowania. Do zrealizowania na dzień 18 maja 2015 r. pozostaje 29 wniosków,  
w tym jeden z 2013 r. i 20 z 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 175-179) 

W 2012 i 2014 r. gmina Bodzentyn, pomimo wpływu wniosków o dofinansowanie wykonania 
prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 
(odpowiednio 9 i 20), nie zapewniła wywozu odpadów powstałych w wyniku usunięcia tych 
wyrobów na składowisko. Były Burmistrz wyjaśnił: Przypuszczam, że pracownik z uwagi na 
małą liczbę wniosków nie zorganizował odbioru tych wyrobów. Z wyjaśnień inspektora  
ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej wynika, że w początkowych latach 
obowiązywania Gminnego Programu w ciągu roku wpływało niewiele wniosków  
o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest i dlatego kierownictwo Urzędu 
postanowiło, że akcja utylizacji tych wyrobów będzie realizowana co dwa lata, w celu 
zebrania większej liczby wniosków. (dowód: akta kontroli str. 99, 175-179, 183) 

W 2009 r., w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem było zdjęcie  
i utylizacja płyt eternitowych, na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych22 wszczęto postępowanie w trybie zapytania o cenę. Ze względu na 
fakt, że do Urzędu wpłynęła tylko jedna oferta, postępowanie unieważniono. Z wykonawcą, 
który złożył ofertę w powyższym postępowaniu (tj. z Przedsiębiorstwem Handlowo-
Usługowym „SKALPOL II” z siedzibą w Kielcach) w dniu 29 lipca 2009 r. zawarto umowę na 
demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia 
dachowe. Z tym samym przedsiębiorstwem, na ten sam rodzaj usługi podpisano również 
umowę w dniu 29 października 2010 r. W 2011 r. demontaż, transport i utylizację wyrobów 
zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe zlecono, na podstawie umowy  
z 24 października 2011 r., Firmie Usługowej „HEN-POL” z siedzibą w Woli Jachowej, która 
jako jeden z dwóch oferentów zaproponowała niższą cenę. Umową z 5 września 2013 r., 
ww. firmie (z tych samych powodów) powierzono realizację zadania polegającego na 
odbiorze zeskładowanych na posesjach płyt azbestowo-cementowych, transporcie 
powstałych odpadów i unieszkodliwieniu ich na składowisku. Umowę tę, w dniu 30 września 
2013 r. rozwiązano za porozumieniem stron i tego samego dnia podpisano nową umowę, 
różniącą się od poprzedniej wysokością stawki ryczałtowej za odebranie i transport 1 m2 
pokrycia dachowego zawierającego azbest (z 9,5 zł/m2 zmniejszono na 6,7 zł/m2), 
wysokością wynagrodzenia wykonawcy oraz ilością płyt dachowych (z 3.251 m2 zwiększono 
na 3.442 m2). Przyczyną rozwiązania ww. umowy – jak wyjaśnił inspektor ds. ochrony 
środowiska i gospodarki komunalnej – była zawyżona ceny usługi w stosunku do innych 
gmin23. (dowód: akta kontroli str. 185-361) 

W związku z tym, że wartość zamówienia w danym roku nie przekraczała wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, do powyższych zamówień nie stosowano 
ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy. Wynagrodzenie ww. 
wykonawców za wykonanie zleconych im usług wyniosło: 5.057,70 zł w 2009 r.,  
11.316,32 zł w 2010 r., 14.445 zł w 2011 r. i 23.047,63 zł w 2013 r. Do jego wyliczenia 
przyjęto następujące ceny jednostkowe (brutto): za rozbiórkę 1 m2 pokrycia dachowego 
zawierającego azbest, jego usuniecie, transport i złożenie na składowisku odpadów: 7,33 zł 
w 2009 r., 8,56 zł w 2010 r. i 13,50 zł w 2011 r., a za odebranie 1 m2 ww. pokrycia, jego 

                                                      
22 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
23 Informację tę uzyskano od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach. 
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transport i złożenie na składowisku odpadów: 6,70 zł w 2013 r.  (dowód: akta kontroli  
str. 185-361, 390-397) 

Gmina Bodzentyn nie wymagała od PHU „SKALPOL II” i Firmy Usługowej „HEN-POL” planu 
prac usuwania wyrobów oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o których mowa  
w § 6 ust. 1 pkt 3 i § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest24. W latach 2009-2011 i 2013 r. ww. 
wykonawcy złożyli do Urzędu kserokopie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania 
odpadami niebezpiecznymi, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, karty 
przekazania odpadów na składowisko, karty odebrania odpadów od osoby fizycznej, 
protokoły odbioru potwierdzające usunięcie wyrobów zawierających azbest, w których 
znajdowało się oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających 
azbest zostały wykonane z zastosowaniem właściwych przepisów technicznych  
i sanitarnych, a teren został prawidłowo zabezpieczony25, protokoły odbioru końcowego 
wykonanych prac26. Ponadto Firma Usługowa „HEN-POL” w 2011 i 2013 r. złożyła, w formie 
odrębnego dokumentu, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz  
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 
technicznych i sanitarnych. (dowód: akta kontroli str. 99, 185-361, 412, 413) 

Z informacji uzyskanych od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach 
wynika, że PHU „SKALPOL” II i Firma Usługowa „HEN-POL” nie zgłosiły zamiaru 
przeprowadzenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 
zawierających azbest z położonych na terenie gminy Bodzentyn miejsc i obiektów27. 
Obowiązek dokonania takiego zgłoszenia wynikał z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest oraz z § 5 ust. 6 umowy zawartej pomiędzy gminą Bodzentyn a wykonawcą tych 
prac. Ww. wykonawcy nie dokonali również zgłoszenia do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach, do czego 
obligował ich ww. przepis rozporządzenia. Gmina nie weryfikowała, czy wykonawca 
wywiązał się z ww. obowiązku. (dowód: akta kontroli str. 493-499) 

Z wyjaśnień inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynika, że w umowach 
z ww. wykonawcami nie ma zapisów nakazujących zamawiającemu skontrolowanie 
wywiązywania się przez wykonawcę z obowiązków nałożonych na niego przez odrębne 
przepisy. Ponadto umowa nie zobowiązywała gminy do pobrania od wykonawcy kopii ww. 
zgłoszenia. (dowód: akta kontroli str. 184) 

W 2010 r. PHU „SKALPOL II”, na podstawie umowy z dnia 29 października 2010 r.28, 
odebrało od mieszkańców gminy Bodzentyn wyroby zawierające azbest. Wyroby te 
przekazano Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowo-Produkcyjnemu „EURO-GAZ” Sp. j.  
z siedzibą w Zgórsku, które dostarczyło je na składowisko i zeskładowało je na nim. Było to 
niezgodne z § 9 ust. 3 ww. umowy, który stanowi, że wykonawca nie może powierzyć 
wykonania usługi lub jej części osobom trzecim.  

                                                      
24 Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm. 
25 Jeden egzemplarz tego protokołu, podpisanego przez właściciela nieruchomości i przedstawiciela 
wykonawcy przekazywany był do Urzędu. 
26 W protokole tym, podpisanym przez gminę Bodzentyn i wykonawcę, znalazło się stwierdzenie, że 
zadanie, którego celem było usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zostało 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi azbestu i jego usuwania, w tym 
zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi obowiązków i postępowania wykonawcy przy 
wykonywaniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzania odpadów 
niebezpiecznych, oczyszczania obiektu/terenu z pozostałości azbestu. 
27 W 2010 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach wpłynęły od innej firmy 
niż wyżej wymienione (tj. „Bio-Med” Sp. z o.o. ) dwa zawiadomienia o terminie przeprowadzenia prac 
polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych znajdujących 
się na terenie gminy Bodzentyn. 
28 Zawartej pomiędzy gminą Bodzentyn a Przedsiębiorstwem na realizację zadania polegającego na 
demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 
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Zgodnie z § 8 ww. umowy, zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli 
wykonawca nie przestrzega postanowień umowy i zasad technicznych obowiązujących przy 
realizacji tego typu usług. Gmina nie skorzystała z tego prawa. (dowód: akta kontroli  
str. 256-261, 266-268, 412) 

Z wyjaśnień byłego Burmistrza wynika, że nie wiedział, że zapisy umowy nie są 
przestrzegane. (dowód: akta kontroli str. 99) 

Zadania związane z usunięciem z terenu gminy Bodzentyn wyrobów zawierających azbest 
zostały dofinansowane: 
− w 2009 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(dalej: WFOŚiGW) w kwocie 2.023,08 zł i w tej samej kwocie z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: PFOŚiGW);  

− w 2010 r. z PFOŚiGW w kwocie 4.526,53 zł i w tej samej kwocie z budżetu gminy;  
− w 2011 r. z PFOŚiGW w kwocie 5.778 zł i w tej samej kwocie z budżetu gminy; 
− w 2013 r. z WFOŚiGW w kwocie 5.300,68 zł, z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.572,4 zł i z budżetu gminy w kwocie 
5.565,02 zł. 

Pozostałe koszty realizacji zadania (w 2009 r. w wysokości 1.011,54 zł, w 2010 r. – 
2.263,26 zł, w 2011 r. – 2.889 zł i w 2013 r. – 4.609,53 zł) pokryte zostały przez osoby 
fizyczne posiadające lub władające nieruchomościami, z których usunięto wyroby 
zawierające azbest. (dowód: akta kontroli str. 185-361, 390) 

W 2010, 2011 i 2013 r. gmina Bodzentyn zabezpieczyła w swoim budżecie środki na 
dofinansowanie przez nią przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych 
przy likwidacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. Środki te były  
w 2010 i 2011 r. wydatkowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska,  rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w 2013 r. w rozdziale 90002 – Gospodarka 
odpadami. (dowód: akta kontroli str. 362-397, 488) 

Wydatki na utylizację azbestu zgłoszono do projektu planu budżetu gminy Bodzentyn na 
2011 r. Do projektów planów budżetu na pozostałe lata objęte kontrolą tych wydatków nie 
zgłaszano. Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej wyjaśnił, że zadanie 
polegające na utylizacji azbestu w danym roku było wprowadzane do budżetu po złożeniu 
do WFOŚiGW w Kielcach Karty Informacyjnej Zadania, ale przed podpisaniem umowy  
z tym Funduszem. Środki te nie były ujmowane w projekcie planu budżetu, ponieważ nie 
była znana ostateczna liczba wniosków. (dowód: akta kontroli str. 183, 383-389) 

W 2012 r. gmina Bodzentyn ubiegała się o dofinansowanie zadania związanego  
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budżetu powiatu kieleckiego. Z uwagi na 
pilne, nieprzewidziane wydatki na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska  
w powiatowych jednostkach organizacyjnych, Zarząd Powiatu w Kielcach podjął decyzje  
o nieudzielaniu w tym roku pomocy finansowej z budżetu powiatu na demontaż, transport  
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. (dowód: akta kontroli str. 299-303) 

Uchwałą Nr I/5/2009 z 2 lutego 2009 r. Rada Miejska w Bodzentynie uchwaliła Regulamin 
udzielania pomocy finansowej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na 
usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowalnych 
zlokalizowanych na terenie gminy Bodzentyn (dalej: Regulamin). W Regulaminie nie 
wyszczególniono innych źródeł, z których pozyskiwano środki na realizację tych 
przedsięwzięć. Również w umowach o udzielenie dofinasowania na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu azbestu29, nie wskazywano wszystkich 
rzeczywistych źródeł dofinansowania (tj. Wojewódzkiego, Narodowego lub Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W umowach tych wpisano, że na 
ww. zadanie gmina Bodzentyn udziela wnioskodawcy pomocy finansowej w wysokości 80% 
wartości robót polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest. W 2009 r. gmina 

                                                      
29 Zawartych w latach 2009-2011 i 2013 r. z osobami fizycznymi posiadającymi lub władającymi 
nieruchomościami, z których usunięto wyroby zawierające azbest. 
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nie dofinansowywała tych zadań z budżetu gminy. (dowód: akta kontroli str. 405-411, 423-
424, 500-502) 

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyjaśnił, że w powyższych umowach 
nie wskazywano rzeczywistych źródeł finansowania, ponieważ wymóg ten nie wynikał  
z umów zawartych z ww. Funduszami. Ponadto dla wnioskodawcy wystarczająca była 
informacja o 20% wysokości wkładu własnego, rozbijanie pozostałych 80% kosztów robót 
na poszczególne źródła dofinansowania wprowadzałoby nieczytelność i niezrozumienie. 
(dowód: akta kontroli str. 185) 

Procedura udzielania pomocy określona w Regulaminie różniła się od stosowanej od 
2009 r. w gminie Bodzentyn praktyki dofinansowania kosztów przedsięwzięć związanych  
z utylizacją odpadów azbestowych. Zgodnie z § 1 ust. 5 Regulaminu, wypłata  pomocy 
finansowej nastąpi w terminie 14 dni od dokonania odbioru robót będących przedmiotem 
dotacji, natomiast zgodnie z § 1 ust. 5 umowy o udzieleniu dofinasowania na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu azbestu, wnioskodawca zobowiązuje się  
w terminie 7 dni od daty podpisania tej umowy do wniesienia na rachunek Urzędu lub w 
kasie Urzędu kwoty stanowiącej 20% kosztów robót polegających na usunięciu wyrobów 
zawierających azbest z obiektu. Z procedury opisanej w Regulaminie wynika, że najpierw 
należy wykonać roboty objęte pomocą finansową (do 30 września), a dopiero potem 
wnioskodawca uzyska dofinansowanie, z kolei z ww. umowy wynika, że dopiero po 
wpłaceniu przez mieszkańca kwoty wymienionej w § 1 ust. 5 umowy, wykonawca usługi,  
z którym gmina zawarła umowę, zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wyrobów 
zawierających azbest z obiektu wnioskodawcy. Wzór umowy o dofinansowanie, stanowiący 
załącznik do Regulaminu różnił się od umów zawartych z mieszkańcami. (dowód: akta 
kontroli str. 405-411, 414, 500-502) 

W związku z nieopracowaniem i niezgłoszeniem Radzie Miejskiej w Bodzentynie propozycji 
zmian Regulaminu były Burmistrz wyjaśnił, że zmiana procedury nie miała wpływu na 
wysokość dofinansowania dla mieszkańca. Jeżeli zachodziła taka potrzeba pracownik 
merytoryczny zobowiązany był do przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian 
procedur, przedłożenia ich do akceptacji radcy prawnemu i poinformowaniu o tym fakcie 
burmistrza. (dowód: akta kontroli str. 100) 

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyjaśnił, że nie zgłaszał propozycji 
zmian Regulaminu na piśmie. Jego zdaniem Burmistrz znał stan faktyczny i wiedział 
(chociażby na podstawie podpisywanych przez niego umów z mieszkańcami), że procedury  
określone w Regulaminie nie są stosowane. (dowód: akta kontroli str. 185) 

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 do zadań 
samorządu gminnego należy m.in.: 
a. organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, 
b. inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 
c. współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz 

rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest, 
d. współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu, 
e. współpraca z organami kontrolnymi (inspekcją sanitarną, inspekcją pracy, inspekcją 

nadzoru budowlanego i inspekcją ochrony środowiska).  

Realizacja powyższych zadań – jak wyjaśnił były Burmistrz – polegała na: przekazywaniu 
mieszkańcom na corocznych zebraniach wiejskich informacji o szkodliwości oddziaływania 
azbestu na zdrowie człowieka, współpracy z Federacją Zielonych Gaja, rozpowszechnianiu 
ulotek i broszur, udzielaniu informacji na sesjach Rady Miejskiej w Bodzentynie. 
(dowód: akta kontroli str. 91, 92, 99) 

Zastępca Burmistrza Andrzej Jarosiński wyjaśnił: W lokalnej prasie były zamieszczane 
artykuły dotyczące usuwania azbestu. W sposób zwyczajowo przyjęty, tj. przez sołtysów, na 
sołeckich tablicach ogłoszeń i punkcie informacyjnym Urzędu rozpowszechniano materiały 
informacyjne na temat zagrożeń powodowanych przez azbest oraz o konieczności jego 
utylizacji. Współpraca z organizacjami społecznymi ograniczała się do Federacji Zielonych 
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GAYA,  która zwracała się do tut Urzędu o udzielenie informacji w sprawie realizacji 
Gminnego Programu30 – informacji udzielono. (…). Urząd nie współpracował z organami 
kontrolnymi z powodu braku konieczności nawiązania takiej współpracy. (dowód: akta 
kontroli str. 109, 162-168) 

Problemy w zakresie realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 
to, według byłego Burmistrza, brak środków finansowych na zmianę pokrycia dachowego na 
budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W związku z tym należałoby uruchomić 
korzystne kredyty z przeznaczeniem na ten cel. (dowód: akta kontroli str. 89, 92) 

Głównym problemem w realizacji ww. Programu – jak wyjaśnił Zastępca Burmistrza – jest 
liczba wniosków składanych przez mieszkańców o utylizację wyrobów zawierających 
azbest, których rocznie wpływa od kilku do kilkunastu. Gmina nie posiada żadnych 
możliwości prawnych, by zmobilizować mieszkańców do ubiegania się o utylizację 
posiadanych wyrobów azbestowych. 
Z wyjaśnień Zastępcy Burmistrza wynika, że w celu efektywnej realizacji Programu 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 należałoby zmienić przepisy nakładające 
na mieszkańców obowiązek przedkładania burmistrzowi Informacji o wyrobach 
zawierających azbest oraz sporządzania oceny stanu i możliwości bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ww. informacja może być celowo, bądź  
z niewiedzy, nieprawdziwa, a ocena chociażby z braku właściwego przygotowania  
i przeszkolenia – nierzetelna. Dlatego celowym wydaje się zobowiązanie np. organów 
nadzoru budowlanego do sporządzania tych informacji i przeprowadzania takich ocen,  
w okresach np. kilkuletnich, ze względu na posiadaną wiedzę w tym zakresie. (dowód: akta 
kontroli str. 109) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W zakresie czynności Roberta Dąbka, inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, który – jak wynika z wyjaśnień byłego Burmistrza – odpowiedzialny był za realizację 
zadań związanych z usuwaniem azbestu, nie podano wprost tych obowiązków, co w ocenie 
NIK mogło przyczynić się do powstania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości. 

Do zadań ww. pracownika, zgodnie z jego zakresem czynności z dnia 27 kwietnia 2004 r.31 
należało: kontrola i nadzór nad jakością ochrony środowiska, rozpoznawanie i ewidencja 
potrzeb w zakresie ochrony środowiska oraz ewidencjonowanie zakładów i obiektów 
oddziałujących ujemnie na środowisko, zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony 
środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie 
gminy. Wprost zapisanych obowiązków w zakresie usuwania azbestu dotyczących m.in.: 
monitorowania Gminnego Programu, przekazywania marszałkowi województwa 
świętokrzyskiego informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska, organizowania wywozu wyrobów 
zawierających azbest, wprowadzania do bazy azbestowej informacji dotyczących wyrobów 
zawierających azbest, które, według byłego Burmistrza zostały zaniedbane przez ww. 
pracownika, nie było w zakresie czynności. W związku z powyższym były Burmistrz 
wyjaśnił, że ustawa o ochronie środowiska precyzuje zadania, za których realizację 
odpowiedzialny był Robert Dąbek. (dowód: akta kontroli str. 81-83, 90-92, 98-100, 109) 

Należy zauważyć, że zgodnie z komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 
2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych32, każdy 
pracownik powinien mieć określony aktualny zakres obowiązków, uprawnień  
i odpowiedzialności (standard A, pkt 3) 

                                                      
30 O wypełnienie ankiet. 
31 W zakresie czynności przywołano regulamin organizacyjny Urzędu wprowadzony zarządzeniem  
Nr 77/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z 3 grudnia 2003 r. Zakres czynności nie został 
zmieniony, mimo iż zarządzeniem Nr 79/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanowiono nowy regulamin 
organizacyjny Urzędu. 
32 Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Od 2009 r. nie podejmowano żadnych działań w celu uzyskania pełnej i rzetelnej wiedzy 
na temat ilości, rodzaju, stanu i miejsca występowania na terenie gminy Bodzentyn 
wyrobów zawierających azbest.  

Jedyną bazą danych dotyczących ilości, rodzaju i miejsca występowania wyrobów 
zawierających azbest na terenie gminy Bodzentyn była nierzetelnie sporządzona w 2008 r. 
przez ALBEKO S.C. w Opolu Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 
W Informacji tej zawarto szacunkowe dane, które nie zostały w żaden sposób 
zweryfikowane ani uaktualnione, chociażby w oparciu o dane zawarte w kartach 
przekazania odpadów  
i w protokołach stwierdzających usunięcie wyrobów zawierających azbest.  
Analiza dokumentacji związanej z usuwaniem w okresie objętym kontrolą z terenu gminy 
Bodzentyn wyrobów zawierających azbest33 wykazała, że w powyższej Informacji nie 
uwzględniono dziewięciu miejsc występowania tych wyrobów34. Poza tym podana w tej 
dokumentacji ilość wyrobów zawierających azbest tylko w jednym przypadku35  
z 31 pokrywała się z ilością wykazaną w tej Informacji (masa wyrobów nie zgadzała  
w żadnym z 31 przypadków).   
Przeprowadzone podczas kontroli oględziny nieruchomości i obiektów, będących 
własnością gminy Bodzentyn wykazały, że w Informacji nie uwzględniono również czterech 
obiektów pokrytych płytami falistymi azbestowo-cementowymi, tj. świetlicy wiejskiej  
w Siekiernie - Stara Wieś 6 i dwóch budynków przejętych od Kółka Rolniczego w Wiącce 
oraz śmietnika postawionego na terenie Samorządowego Przedszkola we Wzdole 
Rządowym. Były Burmistrz – jak wynika z jego wyjaśnień – był przekonany, że firma, która 
opracowała Gminny Program uwzględniła w wynikach inwentaryzacji również te obiekty. 
(dowód: akta kontroli str.  11-67, 126-128, 398-404, 426, 433-469) 

Od 2009 r. nie podejmowano żadnych działań w celu określenia rzeczywistej ilości wyrobów 
zawierających azbest, ponieważ – jak wynika z wyjaśnień byłego Burmistrza – uznano, że 
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest została wykonana rzetelnie i przedstawia 
faktyczną ilość tych wyrobów. Z wyjaśnień byłego Burmistrza wynika również, że firma 
wykonująca inwentaryzację przez przeoczenie nie uwzględniła w Informacji wskazanych  
w zapytaniu posesji36 oraz że określenie rzeczywistej ilości wyrobów zawierających azbest 
wymaga wielu nakładów (wykonanie prac pomiarowych wszystkich budynków pokrytych 
eternitem pociągałoby za sobą skutki finansowe). (dowód: akta kontroli str. 90) 

Z wyjaśnień Burmistrza wynika, że ww. Informacja zawierająca wyniki inwentaryzacji nie 
była nigdy weryfikowana i aktualizowana, ponieważ uznano, że została sporządzona 
rzetelnie i przedstawia faktyczną ilość wyrobów zawierających azbest. (dowód: akta kontroli 
str. 113) 

W Gminnym Programie37 zapisano, iż szacunkowe dane o ilości wyrobów zawierających 
azbest wskazują jednoznacznie na konieczność przeprowadzenia dalszej inwentaryzacji 
tych wyrobów na terenie poszczególnych miejscowości. (dowód: akta kontroli str. 53) 

Zdaniem NIK, brak pełnej i rzetelnej wiedzy na temat ilości, rodzaju i stanu wyrobów 
zawierających azbest oraz miejsca ich występowania na terenie gminy Bodzentyn 
uniemożliwia monitorowanie i ocenę realizacji Gminnego Programu. Wiedza ta pozwoliłaby 

                                                      
33 Tj. kart przekazania odpadu oraz protokołów potwierdzających usunięcie wyrobów zawierających 
azbest. 
34 Siekierno-Podmieście 8, Bodzentyn ul. Suchedniowska 45, Wzdół Parcele 34, Dąbrowa Górna 
29A, Bodzentyn Rynek Górny 9, Wilków ul. Łysogórska 8, Wola Szczygiełkowa 70, Bodzentyn  
ul. Suchedniowska 33a, Św. Katarzyna, ul. Świętokrzyska 13b. 
35 Śniadka III 10. 
36 W pytaniach skierowanych przez kontrolera NIK do byłego Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn 
wskazano trzy przykładowe adresy z dziewięciu nieuwzględnionych w Informacji o rodzaju, ilości 
 i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska, tj. Siekierno-Podmieście 8, Bodzentyn ul. Suchedniowska 45, Wzdół 
Parcele 34. 
37 W rozdziale 8. Podsumowanie. 
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podjąć decyzję odnośnie dalszych działań edukacyjno-informacyjnych (np. ich 
zintensyfikowania).   

3. W latach 2009-2015 (do 20 kwietnia) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn nie realizował 
w pełni zadań przewidzianych w harmonogramie realizacji Gminnego Programu, tj.  
a) nie powołał koordynatora ds. monitoringu Gminnego Programu; 
b) na stronach internetowych Urzędu38 i BIP Urzędu39  nie zamieścił stałej informacji  

o tematyce związanej z azbestem, oraz nie przygotował ulotek informacyjnych o jego 
szkodliwości i o obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, 
budowli i instalacji zawierających azbest związanych z koniecznością jego usuwania; 

c) nie wypracował scenariusza likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz zasad jego 
dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;  

d) nie dokonywał corocznej aktualizacji bazy danych o obiektach zawierających azbest 
oraz o ilości i miejscu zlikwidowania odpadów zawierających azbest; 

e) nie monitorował i nie oceniał okresowo (co 2 lata) realizacji Gminnego Programu; 
f) od 2010 r. nie przedkładał Radzie Miejskiej w Bodzentynie sprawozdań z przebiegu 

realizacji Gminnego Programu. (dowód: akta kontroli str. 12-67, 86, 93, 94) 

Odnośnie nierealizowania zadań wyszczególnionych w podpunktach d) i e), były Burmistrz 
wyjaśnił: Mieszkańcy gminy nie składali corocznych informacji o wyrobach zawierających 
azbest, które były podstawą do oceny i monitoringu realizacji Gminnego Programu. 
Pracownik mający w zakresie obowiązków realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 
dopuścił się zaniedbania z uwagi na natłok obowiązków. Podobnych wyjaśnień w powyższej 
kwestii udzielił Zastępca Burmistrza Andrzej Jarosiński40. (dowód: akta kontroli str. 91, 109) 

Odnośnie przyczyn obciążenia ww. pracownika obowiązkami były Burmistrz wyjaśnił: Każdy 
pracownik zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa, śledzenia wprowadzanych 
zmian w ustawach i rozporządzeniach oraz realizacji określonych zadań wskazanych  
w zakresie czynności. Pan Robert Dąbek nie zgłaszał problemów związanych z realizacją 
zadań, za które odpowiadał. (dowód: akta kontroli str. 99) 

Zdaniem NIK, założenie i prowadzenie bazy danych dotyczących ilości, rodzaju, stanu  
i miejsca występowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest powinno być 
niezbędnym narzędziem do monitorowania i oceny realizacji Gminnego Programu. 

Odnośnie nierealizowania zadań wyszczególnionych w podpunktach a)-c), były Burmistrz 
wyjaśnił, że na stronie internetowej Urzędu zamieszczono Gminny Program, a  tematyka 
dotycząca szkodliwości azbestu poruszana była na corocznych zebraniach wiejskich  
i sesjach Rady Miejskiej w Bodzentynie. Ponadto zainteresowani zawsze mogli znaleźć 
informacje na ten temat w Internecie. Poza tym wyjaśnił, że zasady dofinasowania 
przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających zostały określone 
uchwałą ww. Rady. (dowód: akta kontroli str. 98) 

Uchwalony przez Rade Miejską w Bodzentynie Regulamin udzielania pomocy finansowej  
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na 
realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji 
azbestu z obiektów budowalnych zlokalizowanych na terenie gminy Bodzentyn nie określał 
zasad dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Wymóg wypracowania tych zasad wynikał z harmonogramu realizacji Gminnego 
Programu. (dowód: akta kontroli str. 12-67, 405-411) 

Zgodnie z harmonogramem realizacji Gminnego Programu, Burmistrz Miasta i Gminy 
Bodzentyn został zobowiązany do składania co dwa lata Radzie Miejskiej w Bodzentynie 
sprawozdania z przebiegu realizacji tego Programu. Informację z realizacji Gminnego 
Programu, mającej charakter sprawozdawczy, przedstawiono ww. Radzie tylko raz, na sesji 
w dniu 30 listopada 2009 r. (dowód: akta kontroli str. 45, 46, 150-161) 

                                                      
38 www.bodzentyn.pl 
39 www.bodzentyn.bip.jur.pl 
40 Z upoważnienia Burmistrza. 
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Były Burmistrz wyjaśnił, iż informacji na temat realizacji zadań zawartych w Gminnym 
Programie udzielano na sesjach Rady Miejskiej w Bodzentynie w formie informacji o pracy 
burmistrza między sesjami lub w formie odpowiedzi na interpelacje. (dowód: akta kontroli 
str. 91) 

Na podstawie protokołów z sesji ww. Rady z lat 2009-2015 (do dnia 13 maja) ustalono, iż: 
− na sesji w dniu 30 grudnia 2011 r. ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podał 

zaplanowaną w projekcie budżetu powiatu kwotę przeznaczoną na usuwanie azbestu 
(było to 300 tys. zł, tj. ok. 15 tys. zł na gminę); 

− w informacji o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn przedłożonej na sesji w dniu 
30 grudnia 2013 r. podano, że zadanie polegające na usunięciu z terenu gminy 
Bodzentyn w 2013 r. wyrobów zawierających azbest zostało zakończone, a jego 
wartość wyniosła 23.047,63 zł; 

− na sesji w dniu 30 stycznia 2014 r. w odpowiedzi na pytania radnego związane  
z utylizacją eternitu, Sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn poinformowała, że czas na 
usunięcie wyrobów zawierających azbest jest do 2032 r. i że gmina, po złożeniu przez 
zainteresowanych mieszkańców wniosków o usunięcie tych wyrobów, wystąpi do 
funduszu ochrony środowiska o dofinansowanie tego zadania. (dowód: akta kontroli  
str. 150-161) 

Zdaniem NIK, powyższe informacje nie miały formy sprawozdania z przebiegu realizacji 
Gminnego Programu. 

Zastępca Burmistrza Andrzej Jarosiński wyjaśnił: po złożeniu informacji w 2009 r. Rada 
Miejska nie wymagała przedkładania informacji, program z uwagi na bardzo niewielką ilość 
wpływających wniosków był realizowany w niewielkim procencie. (dowód: akta kontroli str. 
108) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie w kadencji 2010-2014 oświadczył, iż na 
komisjach i sesjach Rady poruszany był problem utylizacji i składowania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest, jednak tematyka ta nie była poruszana w sposób regularny  
i cykliczny. (dowód: akta kontroli str. 161) 

4. W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, mając dostęp do 
narzędzia informatycznego administrowanego przez Ministra Gospodarki na stronie 
internetowej www.bazaazbestowa.gov.pl, nie wywiązywał się z obowiązku określonego  
w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu 
przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska41. (dowód: akta kontroli str. 129-133) 

Zgodnie z ww. przepisem (w brzmieniu obowiązującym od 23 stycznia 2013 r.), informacje 
dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez burmistrza 
do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 
dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl 
prowadzonej w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego. 

Były Burmistrz w wyjaśnieniach z 7 maja 2015 r. wyjaśnił, że dostęp do ww. bazy był 
utrudniony, a ponadto nigdy nie było monitu o konieczności korzystania z tego narzędzia.  
W wyjaśnieniach z 20 maja 2015 r. podał natomiast, że nie miał wiedzy, że informacje 
dotyczące wyrobów zawierających azbest nie zostały przekazane zgodnie z ww. 
rozporządzeniem, ponieważ za realizację powyższego zadania odpowiedzialny był 
bezpośrednio Robert Dąbek. (dowód: akta kontroli str. 91, 99) 

Z wyjaśnień ww. inspektora ds. ochrony środowiska i odpadów komunalnych wynika, że 
treść maila z loginem i hasłem do bazy azbestowej odzyskano z uszkodzonego komputera 
dopiero w trakcie kontroli NIK. Wymagane informacje nie zostały wprowadzone do bazy, 
ponieważ nigdy nie otrzymano powiadomienia o konieczności korzystania z ww. narzędzia 
informatycznego. Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  
w Kielcach przypominające o obowiązku określonym w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia 
wpłynęło do Urzędu dopiero podczas kontroli NIK. W związku z tym pismem – jak wyjaśnił 

                                                      
41 Dz. U. Nr 124, poz. 1033 ze zm. 
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ww. pracownik – ustalono telefonicznie, że dane posiadane przez gminę Bodzentyn nie są 
wystarczające, by wprowadzić jej do bazy azbestowej. W wynikach inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest nie ma numerów działek i obrębów ewidencyjnych. (dowód: akta 
kontroli str. 180, 183) 

5. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn nie przedłożył marszałkowi województwa 
świętokrzyskiego Informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska według stanu na dzień 31 grudnia 
2009 i 2011 r. (dowód: akta kontroli str. 169) 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa 
informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, 
Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi 
województwa do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień  
31 grudnia.  

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym do 22 stycznia 2013 r.), 
informacje te powinny być przedkładane w formie elektronicznej na informatycznych 
nośnikach danych oraz w formie pisemnej.  

Z wyjaśnień byłego Burmistrza wynika, że przyczyną niewywiązywania się z obowiązku 
nałożonego ww. przepisami był brak wiedzy o jego istnieniu. Za zaniedbania te odpowiada 
pracownik odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. (dowód: akta 
kontroli str. 92) 

Z wyjaśnień inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej wynika, że nie 
przedłożono marszałkowi województwa świętokrzyskiego Informacji o rodzaju, ilości  
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, 
ponieważ mieszkańcy gminy Bodzentyn nie składali Informacji o wyrobach zawierających 
azbest. (dowód: akta kontroli str. 183) 

Burmistrz wyjaśnił, iż ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 
tylko w 2010 r. był monit w tej sprawie i dlatego jedynie w tym roku sporządzona została 
stosowna informacja. Ponadto dodał, że gmina Bodzentyn skupiła się na działaniach 
ograniczających ilość wyrobów na swoim terenie oraz pozyskiwaniu środków na ten cel i nie 
miała wiedzy, że posiada inne obowiązki w tym zakresie. (dowód: akta kontroli str. 114) 

6. Od osób fizycznych ubiegających się o udzielenie dofinansowania na realizację 
przedsięwzięcia związanego z utylizacją odpadów azbestowych nie egzekwowano 
wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu udzielania 
pomocy finansowej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów 
powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowalnych zlokalizowanych na terenie 
gminy Bodzentyn. (dowód: akta kontroli str. 405- 413) 

Zgodnie z ww. przepisem, warunkiem uzyskania dofinansowania jest przedłożenie Oceny 
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz 
spełnienie wymogów formalnych, tj. przedłożenie następujących dokumentów: 
oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, kopii pozwolenia na 
rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części albo dokumentu potwierdzającego 
zgłoszenie robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do 
organu administracji architektoniczno-budowlanej, kopii zgłoszenia przez wykonawcę, przed 
przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 
zawierających azbest, skierowanego do organu nadzoru budowlanego oraz okręgowego 
inspektora pracy, oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za 
usunięcie odpadów zawierających azbest, kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego 
wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o czyszczeniu terenu  
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, 
kopii przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu prac rozbiórkowych przez organ 
nadzoru budowlanego. (dowód: akta kontroli str. 405-409) 
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Spośród 40 osób, którym udzielono pomocy finansowej na usunięcie wyrobów 
zawierających azbest, jedna złożyła oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele 
budowlane. Fakturę za wykonanie robót polegających na demontażu, transporcie i utylizacji 
ww. wyrobów składał do Urzędu przedsiębiorca. On również przedkładał do Urzędu 
protokoły odbioru stwierdzające usunięcie tych wyrobów zawierające oświadczenie  
o prawidłowości wykonania prac oraz o czyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. 
Pozostałych dokumentów nie składano. (dowód: akta kontroli str. 412, 413) 

Z wyjaśnień byłego Burmistrza wynika, że odpowiedzialnym za przestrzeganie zapisów ww. 
Regulaminu był Robert Dąbek. (dowód: akta kontroli str. 99) 

Ww. pracownik Urzędu wyjaśnił, że zamieszczony w § 2 ust. 10 Regulaminu wykaz 
dokumentów był zbyt restrykcyjny i mógłby mieć zastosowanie w przypadku wypłaty 
rekompensaty dla wnioskodawcy. Przy rozwiązaniu zastosowanym w gminie 
wystarczającym i wiążącym dokumentem była umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną. 
(dowód: akta kontroli str. 184) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 
obszarze. 

1. Zdaniem NIK, jeżeli w Gminnym Programie wymieniono akty prawne regulujące zasady 
postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, to w związku z ich zmianą 
należało dokonać odpowiednich uaktualnień. 

2. W ocenie NIK, dzięki organizowaniu wywozu odpadów zawierających azbest z większą 
częstotliwością niż przyjęta można by zapobiec składowaniu na posesjach płyt 
azbestowo-cementowych i przetrzymywaniu ich przez ponad rok w niewiadomym stanie  
(np. uszkodzonych i w żaden sposób niezabezpieczonych). 

3. Niewielka ilość wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu gminy Bodzentyn  
w okresie objętym kontrolą, zdaniem NIK, może świadczyć o tym, że prowadzona przez 
gminę działalność edukacyjno-informacyjna była nieskuteczna. 

4. W związku z tym, że wykonawcy prac polegających na usunięciu wyrobów 
zawierających azbest z miejsca lub obiektu nie dokonywali zgłoszenia zamiaru 
przeprowadzenia tych prac Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego  
w Kielcach, Okręgowemu Inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach oraz 
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach, zasadne staje się 
podjęcie przez gminę współpracy z ww. organami kontrolnymi (co najmniej  
w powyższym zakresie). 

5. Zdaniem NIK, różnice pomiędzy stosowaną w Urzędzie procedurą udzielania pomocy 
finansowej osobom fizycznym a procedurą przyjętą w Regulaminie udzielania pomocy 
finansowej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom 
fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych 
przy likwidacji azbestu z obiektów budowalnych zlokalizowanych na terenie gminy 
Bodzentyn, jak również niewskazanie w Regulaminie wszystkich możliwych źródeł 
dofinansowania, wskazują na konieczność jego zmiany. 

6. 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 Bodzentyn, a wiedza ta jest potrzeba do 
monitorowania i oceny realizacji Gminnego Programu oraz konieczna, by Burmistrz 
Miasta i Gminy Bodzentyn 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. 

Ocena cząstkowa 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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2. Obowiązki właściciela/użytkownika wieczystego/ 
zarządcy nieruchomości w zakresie posiadanych 
wyrobów zawierających azbest 

Wyroby zawierające azbest znajdowały się na ośmiu obiektach położonych na 
nieruchomościach będących własnością gminy Bodzentyn (tj. na dwóch świetlicach 
wiejskich, trzech nieużytkowanych i zniszczonych budynkach, jednym budynku 
wydzierżawionym na działalność gospodarczą, szopie i śmietniku). Ilość tych wyrobów 
wynosiła ok. 15.524,3 kg42. W trakcie oględzin ww. obiektów stwierdzono, że na pięciu  
z nich znajdują się płyty faliste azbestowo-cementowe z widocznymi uszkodzeniami 
mechanicznymi, pokryte punktowo mchem i porostami. W trakcie kontroli (po oględzinach 
dokonanych przez kontrolera NIK) z dwóch obiektów, tj. śmietnika (przy placu zabaw dla 
dzieci) położonego na terenie Samorządowego Przedszkola we Wzdole Rządowym oraz 
szopy43 położonej w Leśnej Stara Wieś 1a (na działce graniczącej z boiskiem szkolnym44),  
a także ze znajdującego się przy szopie niezabezpieczonego składowiska kilkudziesięciu 
uszkodzonych (połamanych) płyt falistych azbestowo-cementowych usunięto wyroby 
zawierające azbest w ilości 1.210 kg. (dowód: akta kontroli str. 398-404, 426-469, 478-481) 

Burmistrz wyjaśnił, iż gmina Bodzentyn planuje podjąć działania w celu usunięcia  
z posiadanych obiektów wyrobów zawierających azbest. Dach na świetlicach wiejskich w 
Wiącce i Siekiernie zostanie zmieniony, nieużytkowane budynki po byłym Kółku Rolniczym 
w Wiącce i budynek w Woli Szczygiełkowej ze względu na zły stan techniczny będą 
rozebrane, budynek w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 3A będzie remontowany po 
wprowadzeniu zmian w umowie dzierżawy. Wykonanie powyższych zadań jest uzależnione 
od zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie. (dowód: akta kontroli str. 488-492) 

Gmina Bodzentyn, według wyjaśnień inspektora ds. budowy i remontów dróg, nie włada 
drogami utwardzonymi odpadami zawierającymi azbest.   
Odnośnie władania przez gminę Bodzentyn instalacjami lub urządzeniami zawierającymi 
azbest oraz rurami azbestowo-cementowymi Burmistrz wyjaśnił, iż nie posiada wiedzy ani 
dokumentów na temat istnienia na terenie gminy Bodzentyn instalacji i urządzeń 
zawierających azbest. Inżynier utrzymania ruchu wyjaśnił, że w czasie usuwania awarii na 
sieci wodociągowej nie natknął się na rury azbestowe i według jego wiedzy na terenie gminy 
Bodzentyn nie ma urządzeń wodno-kanalizacyjnych zawierających azbest. Z kolei były 
Burmistrz wyjaśnił, że na terenie gminy Bodzentyn występują jeszcze rury wodociągowe  
z azbestu. (dowód: akta kontroli str. 89, 483-485) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W latach 2009-2015 (do 20 kwietnia) gmina Bodzentyn, jako właściciel nieruchomości, 
nie wywiązywała się z obowiązku, wynikającego: 
− w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 25 stycznia 2011 r. z § 7 ust. 1 rozporządzenia  

z 23 października 2003 r., dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów 
zawierających azbest; 

− od 26 stycznia 2011 r. z § 10 ust. 1 rozporządzenia z 13 grudnia 2010 r., 
przeprowadzania inwentaryzacji poprzez sporządzenie spisu z natury wyrobów 
zawierających azbest, instalacji lub urządzeń zawierających azbest, dróg utwardzonych 
odpadami zawierającymi azbest, rur azbestowo-cementowych oraz usuniętych 
wyrobów zawierających azbest.  

W związku z powyższym nie sporządzała również Informacji o wyrobach zawierających 
azbest i nie przedkładała ich corocznie w terminie do dnia 31 stycznia marszałkowi 
województwa świętokrzyskiego, stosownie do § 7 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia  

                                                      
42 Do wyliczenia przyjęto, że masa 1 m2 płyty azbestowo-cementowej wynosi 11 kg. 
43 Prowizoryczna szopa złożona była z różnych materiałów (m.in. drewna, szkła, folii i płyt falistych 
azbestowo-cementowych). 
44 Działki nie były od siebie odgrodzone. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z 23 października 2003 r. i § 10 ust. 2 rozporządzenia z 13 grudnia 2010 r. (dowód: akta 
kontroli str. 425) 
Z wyjaśnień byłego Burmistrza z dnia 7 maja 2015 r. wynika, że gmina nie wywiązywała się 
z tego obowiązku z uwagi na ograniczone możliwości finansowe. Z kolejnych jego 
wyjaśnień wynika zaś, że nie wykonywano powyższych czynności, ponieważ nie 
występowały sytuacje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. Nie stwierdzono 
widocznych uszkodzeń materiałów mogących stwarzać warunki dla emisji azbestu do 
środowiska. (dowód: akta kontroli str. 92, 99) 

Burmistrz wyjaśnił: Gmina nie posiadała wiedzy, że istnieje obowiązek corocznego 
inwentaryzowania nieruchomości będących własnością gminy i składania rocznych 
informacji o wyrobach zawierających azbest do marszałka województwa, również nie 
wpływały  żadne prośby w tej sprawie. (dowód: akta kontroli str. 113, 114) 

2. W okresie objętym kontrolą gmina Bodzentyn, jako właściciel nieruchomości 
zabudowanych obiektami zawierającymi azbest, nie wywiązywała się z obowiązku 
wynikającego z § 4 rozporządzenia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (dowód: akta kontroli str. 426) 

Zgodnie z ww. przepisem, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości,  
a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca 
zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach 
wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej 
sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 
wyrobów zawierających azbest. 

Przyczyny niewywiązywania się z ww. obowiązku według byłego Burmistrza były takie same 
jak podane przez niego w związku z nierealizowaniem zadań  określonych w § 10 ust. 1 i 2 
rozporządzenia 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. 92, 99) 

Burmistrz wyjaśnił: Gmina Bodzentyn jako właściciel nieruchomości nie dokonywała oceny 
stanu posiadanych wyrobów zawierających azbest, ponieważ byliśmy przeświadczeni, że 
opracowany „Program…” wraz z inwentaryzacją  wyczerpuje obowiązki spoczywające na 
gminie w tym zakresie. Działania gminy polegały głównie na opracowaniu „Programu…” 
wraz z inwentaryzacją oraz obsłudze mieszkańców poprzez zbieranie wniosków od 
mieszkańców, pozyskiwanie środków i fizyczną utylizację wyrobów zawierających azbest. 
(dowód: akta kontroli str. 113, 114) 

Gmina Bodzentyn, przeprowadzając inwentaryzację i dokonując oceny stanu i możliwości 
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, przy wykorzystaniu zasobów 
osobowych Urzędu – zdaniem NIK – nie poniosłaby żadnych nakładów finansowych. 
Ponadto do wykonania powyższych czynności nie jest wymagana specjalistyczna wiedza 
lub posiadanie odpowiednich kwalifikacji. 

3. Wyroby zawierające azbest w obiektach położonych na nieruchomościach będących 
własnością gminy Bodzentyn nie zostały, w celu bezpiecznego ich użytkowania, 
zabezpieczone w odpowiedni, przewidziany przepisami prawa sposób. (dowód: akta kontroli 
str. 483) 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  
i usuwania wyrobów zawierających azbest, bezpieczne użytkowanie wyrobów 
zawierających azbest o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3 jest 
możliwe po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla 
emisji azbestu do środowiska. Użytkując wyroby, o których mowa powyżej, należy 
przestrzegać wymagań w zakresie ochrony środowiska. Wykorzystywanie azbestu lub 
wyrobów zawierających azbest w sposób umożliwiający emisję azbestu do środowiska jest 
niedopuszczalne. 

Zgodnie z § 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, w celu bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest należy wyroby niezakwalifikowane do wymiany w ocenie stanu  
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i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zabezpieczyć 
przez: 
a)  zabudowę (zamknięcie) przestrzeni, w której znajdują się wyroby zawierające azbest, 
szczelną przegrodą bez naruszenia samego wyrobu lub 
b)  pokrywanie wyrobów lub powierzchni zawierających azbest szczelną powłoką z głęboko 
penetrujących środków wiążących azbest, posiadających odpowiednią aprobatę techniczną. 

Burmistrz wyjaśnił, że pokrycia dachowe wykonane z płyt falistych azbestowo-cementowych 
pokryte są mchami i porostami, co stanowi ich naturalne zabezpieczenie. Ponadto budynki 
nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi, a znajdujące się na nich pokrycie jest oddzielone 
od pomieszczeń stropami. (dowód: akta kontroli str. 483) 

Na płytach falistych azbestowo-cementowych znajdujących się na pięciu obiektach 
położonych na nieruchomościach będących własnością gminy Bodzentyn, w trakcie 
oględzin, stwierdzono widoczne uszkodzenia mogące stwarzać warunki dla emisji azbestu 
do środowiska. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie 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 o NIK, wnioskuje o: 

1. Wskazanie zadań związanych z usuwaniem azbestu w zakresie czynności osoby, której 
powierzono ich realizację. 

2. Podjęcie działań mających na celu uzyskanie przez gminę pełnej i rzetelnej wiedzy na 
temat ilości, rodzaju, stanu i miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, 
umożliwiającej monitorowanie i ocenę realizacji Gminnego Programu. 

3. Realizowanie wszystkich zadań przyjętych w harmonogramie realizacji Gminnego 
Programu. 

4. Wprowadzanie informacji dotyczących wyrobów zawierających azbest do bazy 
azbestowej znajdującej się na stronie internetowej www. bazaazbestowa.gov.pl, 
zgodnie z 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi 
województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska. 

5. Egzekwowanie od osób fizycznych ubiegających się o udzielenie dofinansowania na 
realizację przedsięwzięcia związanego z utylizacją odpadów azbestowych wszystkich 
wymaganych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu udzielania 
pomocy finansowej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów 
powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowalnych zlokalizowanych na terenie 
gminy Bodzentyn. 

6. Dokonywanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 
nieruchomościach i obiektach będących własnością gminy do czasu ich całkowitego 
usunięcia oraz przekazywanie corocznie marszałkowi województwa świętokrzyskiego 
ich wyników w formie Informacji o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z § 10 ust. 
1 i 2 rozporządzenia z 13 grudnia 2010 r. 

7. Przeprowadzanie kontroli stanu wyrobów zawierających azbest, do czasu ich 
występowania w obiektach stanowiących własność gminy, w terminach wynikających 
ze sporządzonych ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania takich wyrobów, 
zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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8. Podjęcie deklarowanych działań w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest  
z obiektów będących własnością gminy, a w przypadku ich niepodjęcia – dokonanie 
zabezpieczenia tych wyrobów w celu bezpiecznego ich użytkowania. 

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 

Kontroler Dyrektor 
Grzegorz Walendzik Agnieszka Olejarz 
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