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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). 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. 

Kontrolerzy 1. Agnieszka Olejarz, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 93140 z dnia 29 maja 
2015 r.; 

2. Karol Pokora, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 93141 z dnia 29 maja 2015 r. 
(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Bieliny (dalej: Urząd), ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Sławomir Kopacz, Wójt Gminy Bieliny (dalej: Wójt). (dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
wykonywanie przez gminę Bieliny zadań w zakresie realizacji Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032. 

W Urzędzie podjęto właściwe działania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest. Dwukrotnie dokonano oszacowania ww. wyrobów znajdujących się 
na terenie gminy Bieliny i opracowano programy usuwania wyrobów zawierających azbest. 
Gmina co roku zapewniała wywóz odpadów zawierających azbest na składowisko, 
zabezpieczała w budżecie gminy środki finansowe na realizację zadania polegającego na 
demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest oraz ubiegała 
się o dofinansowanie tego zadania z innych źródeł. W wyniku podejmowanych przez nią 
działań w latach 2008-2014 z jej terenu usunięto 5,64% ilości wyrobów zawierających 
azbest. Wyboru wykonawców ww. prac dokonywano prawidłowo, zgodnie z przepisami 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych2 (dalej: Pzp). Stwierdzone  
w toku kontroli nieprawidłowości polegały na: 
− nieterminowym przedłożeniu 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.; 

− nieprzedstawieniu w wymaganym zakresie danych w Informacji o rodzaju, ilości  
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska według stanu na 31 grudnia 2009, 2010 i 2011 r.; 

− nierealizowaniu w pełni zadań określonych w harmonogramie realizacji Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bieliny na lata 2007-
2032; 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
2 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
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− nieprzeprowadzaniu przez gminę Bieliny, jako właściciela, w latach 2009-2012 i 2014 r. 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i w związku z tym niesporządzaniu 
Informacji o wyrobach zawierających azbest i nieprzedkładaniu ich corocznie 
marszałkowi województwa świętokrzyskiego; 

− nieprzedłożeniu marszałkowi województwa świętokrzyskiego Informacji o wyrobach 
zawierających azbest sporządzonej w oparciu o wyniki przeprowadzonej w 2013 r. 
inwentaryzacji; 

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

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

W 2006 r. przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, w wyniku której 
ustalono, że na terenie gminy Bieliny znajduje się 416.465m2 płyt azbestowo-cementowych, 
z tego 415.305 m2 na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i innych należących do 
prywatnych właścicieli oraz 1.160 m2 na obiektach użyteczności publicznej, stanowiących 
własność gminy. 
Inwentaryzacji obiektów znajdujących się na prywatnych posesjach dokonali sołtysi na 
podstawie danych uzyskanych od mieszkańców gminy Bieliny. Wyniki tej inwentaryzacji  
(w formie papierowej) przedstawiono w ujęciu tabelarycznym, z uwzględnieniem imienia  
i nazwiska osoby posiadającej wyroby zawierające azbest, miejsca występowania tych 
wyrobów, ich powierzchni3 (w m2) oraz terminu wymiany pokrycia dachowego (podano go  
w 145 przypadkach z 1.778). W tabelach tych nie podano: 
− ciężaru wyrobów zawierających azbest. Uznano, jak wynika z wyjaśnień Wójta, że 

można go wyliczyć stosując przelicznik 1 m2 to 11 kg; 
− ich rodzaju i stanu (wg stopnia pilności). Z wyjaśnień Wójta wynika, że osoby 

wykorzystujące wyroby zawierające azbest nie podały tych danych; 
− numerów działek ewidencyjnych i numerów obrębów ewidencyjnych faktycznego 

miejsca występowania azbestu. Wójt wyjaśnił, że obowiązujący wówczas stan prawny 
nie nakładał obowiązku określania w inwentaryzacji numerów ewidencyjnych działek  
i ich obrębów. Rozporządzenie 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 azbest4 (dalej: rozporządzenie z 23 października 
2003 r.) określało wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystania, który nie przewidywał możliwości wpisania tego typu danych).  

Inwentaryzacji obiektów użyteczności publicznej dokonali pracownicy Urzędu. Jej wyniki – 
jak wyjaśnił Wójt – ze względu na ilość ww. obiektów, zostały zawarte jedynie w Programie 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bieliny na lata 2007-
2032. Gmina Bieliny nie poniosła żadnych kosztów w związku z ww. inwentaryzacją. 
(dowód: akta kontroli str. 297, 306, 307, 321-324, 327) 

W 2013 r. przeprowadzono kolejną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (metodą 
spisu z natury z wykorzystaniem podkładów mapowych), na podstawie której stwierdzono, 
że na terenie gminy Bieliny5 znajduje się 685.414 m2 płyt azbestowo-cementowych 
stosowanych w budownictwie (tj. 7.539.555 kg6), z tego 670.549,67 m2 płyt falistych  

                                                      
3 Ogółem i w podziale na rodzaj zabudowy (budynek mieszkalny, stodoła, obora, inny). 
4 Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ze zm. 
5 Tj. u osób fizycznych i prawnych (tj. na obiektach będących własnością gminy Bieliny, kościołów 
oraz na obiektach będących we władaniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach 
oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie). 
6 Do wyliczenia przyjęto, że masa 1 m2 płyty azbestowo-cementowej wynosi 11 kg. 
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i 14.864,37 m2 płyt płaskich7. Wyniki inwentaryzacji zawarto w Informacjach o wyrobach 
zawierających azbest i Ocenach stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest, sporządzonych oddzielnie dla każdego obiektu, w którym znajdowały 
się wyroby zawierające azbest. Inwentaryzacji dokonała firma Laboratorium Wiedzy – 
Doradztwo Opracowania Szkolenia. Decyzja o przeprowadzeniu tej inwentaryzacji została 
podjęta – jak wyjaśnił Wójt – ze względu na konieczność wprowadzenia do bazy azbestowej 
wyników inwentaryzacji, z uwzględnieniem numerów ewidencyjnych działek i ich obrębów. 
(dowód: akta kontroli str. 297, 354, 356-360, 391) 

Wyniki przeprowadzonych w 2006 r. i w 2013 r. inwentaryzacji nie ujawniły pustostanów,  
w których znajdowały się wyroby zawierające azbest. (dowód: akta kontroli str. 327) 

Urząd nie podejmował innych działań mających na celu ujawnienie wyrobów zawierających 
azbest. (dowód: akta kontroli str. 327) 

Na terenie gminy Bieliny ujawniono w 2014 r. jedno nielegalne wysypisko, na którym 
znajdowały się odpady azbestowe. Informację o występowaniu tego wysypiska uzyskano od 
mieszkańca, na którego działce (pod jego nieobecność) zeskładowano eternit. Gmina 
usunęła odpady azbestowe z tego terenu w ilości 9.500 Mg. Koszt zapakowania, odbioru  
i unieszkodliwienia odpadów8 wyniósł 5.130 zł. Odnośnie działań podejmowanych w celu 
uniemożliwienia powstawania „dzikich” wysypisk Wójt wyjaśnił, iż gmina pokrywa koszt 
demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, co z całą pewnością 
ogranicza powstawanie „dzikich” wysypisk odpadów azbestowych. (dowód: akta kontroli  
str. 6-12, 327) 

W latach 2009-2014 w gminie Bieliny obowiązywał Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Bieliny na lata 2007-2032 (dalej: Gminny Program ), 
uchwalony przez Radę Gminy Bieliny w dniu 10 sierpnia 2007 r.9 Program ten zawierał 
m.in.: 
− charakterystykę wyrobów zawierających azbest i informacje na temat szkodliwości 

azbestu dla zdrowia człowieka; 
− informacje na temat ilości (w m2) wyrobów zawierających azbest w poszczególnych 

miejscowościach z terenu gminy Bieliny; 
− cele Gminnego Programu, do których należały: inwentaryzacja obiektów zawierających 

azbest, edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, zapoznanie 
mieszkańców z procedurami usuwania, zabezpieczania i unieszkodliwiania wyrobów 
azbestowych, propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla 
środowiska i zdrowia człowieka usuwania azbestu, zapoznanie i pomoc mieszkańcom 
gminy w pozyskiwaniu środków finansowych na zadania związane z usuwaniem 
azbestu i wyrobów zawierających azbest; 

− metody, zasady i finansowe aspekty realizacji Gminnego Programu10; 
− harmonogram realizacji Gminnego Programu. W harmonogramie tym wyszczególniono 

następujące zadania:  
• opracowanie zarządzenia w sprawie warunków dofinansowania działań 

polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest 
(okres realizacji IV kwartał 2007), 

• działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców  
i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest (lata 2008-
2032), 

• coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest (lata 2007-
2032), 

• monitoring i ocena realizacji Gminnego Programu (lata 2007-2032), 

                                                      
7 Inne wyroby zawierające azbest nie były przedmiotem spisu. 
8 Usługa wykonana na podstawie umowy zlecenia nr OP.05101.163.U.IN.2014 zawartej w dniu  
16 lipca 2014 r. pomiędzy gminą Bieliny a Firmą Usługową „HEN-POL”. 
9 Uchwałą Nr XI/58/2007. Uchwałą Nr XII/127/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 czerwca 2008 r. 
dokonano zmian w Gminnym Programie. 
10 Średni roczny koszt realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest określono na 
kwotę 383.147,80 zł. 
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− wzory wniosku o odbiór odpadów zawierających azbest i protokołu odbioru wyrobów 
zawierających azbest. (dowód: akta kontroli str. 299-320) 

W Gminnym Programie z powodu przeoczenia nie określono mierników rezultatu 
działalności prowadzonej przez Urząd w celu usunięcia azbestu z terenu gminy Bieliny. 
(dowód: akta kontroli str. 299-320, 392, 394) 

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. 

Gmina Bieliny nie poniosła żadnych kosztów związanych z opracowaniem Gminnego 
Programu. (dowód: akta kontroli str. 327) 

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, ustanowionym 
uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.11, 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, w latach 2009-2014 (do 10 września) nie był 
aktualizowany, również w związku ze zmianą przepisów prawnych12. Z wyjaśnień Wójta 
wynika, że nie aktualizowano go, ponieważ przygotowywano się do przeprowadzenia nowej 
inwentaryzacji na potrzeby wpisu do bazy azbestowej danych dotyczących wyrobów 
zawierających azbest, która wymusiła konieczność jego zmiany. (dowód: akta kontroli  
str. 392, 394) 

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje Program usuwania wyrobów zawierających azbest  
z terenu gminy Bieliny na lata 2013-2032, uchwalony przez Radę Gminy Bieliny w dniu  
10 września 2014 r.13 W Programie tym przedstawiono m.in.: 
− charakterystykę wyrobów zawierających azbest i informacje na temat wpływu azbestu 

na organizm ludzki; 
− stan prawny w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających 

azbest; 
− procedury bezpiecznego postępowania z azbestem; 
− cele i harmonogram realizacji tego Programu. W harmonogramie tym wyszczególniono 

następujące zadania: 
• dokonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, wprowadzenie danych 

uzyskanych podczas inwentaryzacji do bazy azbestowej znajdującej się na 
stronie internetowej pod adresem www. bazaazbestowa.pl, opracowanie 
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bieliny, 

• bieżąca aktualizacja wyrobów zawierających azbest, 
• aplikowanie o środki na utylizację wyrobów zawierających azbest14; 
• spotkania szkoleniowo-informacyjne na temat szkodliwości azbestu i możliwości 

jego utylizacji, 
• utylizacja wyrobów zawierających azbest na wskazanych poziomach (25%  

w latach 2013-2016, 30 % w latach 2016-2024 i 45% w latach 2025-2032)15; 

                                                      
11 Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. zmieniono brzmienie załącznika do 
uchwały Nr 122/2009. 
12 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). 
13 Uchwałą Nr L/362/14. 
14 Szacunkowy koszt utylizacji wyrobów zawierających azbest określono na kwotę 6.854.140 zł. 



 

6 

− wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest; 
− możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem 

azbestu z terenu gminy Bieliny oraz składowaniem odpadów zawierających azbest. 

Koszt opracowania ww. Programu wraz z inwentaryzacją budynków pokrytych lub 
obłożonych wyrobami azbestowymi na terenie gminy Bieliny, z uwzględnieniem numerów 
ewidencyjnych działek i ich obrębu, a także szacunkowej ilości materiałów do usunięcia 
oraz innych zadań określonych w umowie zawartej z Laboratorium Wiedzy – Doradztwo 
Opracowania Szkolenia w dniu 18 marca 2013 r. wyniósł 10.400 zł. Gmina Bieliny na 
realizację zadań określonych w powyższej umowie uzyskała z Ministerstwa Gospodarki 
dotację celową w kwocie 8.300 zł. Pozostałą kwotę wydatków pokryto ze środków z budżetu 
gminy. (dowód: akta kontroli str. 330-390, 396-433) 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bieliny na lata 2013-2032 
został opublikowany na stronie BIP Urzędu16. (dowód: akta kontroli str. 434, 447) 

W latach 2009-2015 (do 3 czerwca) do Urzędu wpłynęło od osób fizycznych niebędących 
przedsiębiorcami, jako właścicieli budynków oraz terenów, gdzie znajdują się wyroby 
zawierające azbest 261 informacji o wyrobach zawierających azbest. Informacje te 
stanowiły załącznik do wniosku o zakwalifikowanie do udziału w programie demontaż  
i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych stanowiących pokrycie dachowe budynków na 
terenie gminy Bieliny. Urząd nie otrzymał informacji o wyrobach zawierających azbest od 
pozostałych osób wykorzystujących wyroby zawierające azbest17. (dowód: akta kontroli  
str. 453) 

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 azbest18 (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 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 wójtowi 
informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania wynikał z § 7 
ust. 1-5 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. 

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska19, 
osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają wójtowi informacje o rodzaju, 
ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska w formie uproszczonej.  

Analiza 25 złożonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji  
o wyrobach zawierających azbest wykazała, że w 2015 r. zostały one sporządzone według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia z 13 grudnia 2010 r., a w latach 
2009-2014 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia  

                                                                                                                                       
15 171.354 m2 w latach 2013-2016, 205.624 m2 w latach 2016-2024, 308.436 m2 w latach 2025-2032. 
16 Pod adresem internetowym www.bieliny.eobip.pl w zakładce Ochrona Środowiska. 
17 Z wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w 2006 r. wynika, że na 1.778 posesjach znajdowały 
się wyroby zawierające azbest. W 2013 r. zinwentaryzowano 4.354 obiektów pokrytych wyrobami 
zawierającymi azbest, będących własnością osób fizycznych. 
18 Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31. 
19 Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. 
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z 23 października 2003 r., który obowiązywał do 25 stycznia 2011 r. Informacje te były 
niepełne np. w dwóch informacjach z pięciu złożonych w 2015 r. nie podano stopnia pilności 
i przewidywanego terminu usunięcia wyrobów zawierających azbest, w jednej z 2015 r. – 
numeru ewidencyjnego działki, w jednej z 2015 r. – do określenia rodzaju wyrobu nie 
zastosowano przyjętej klasyfikacji, w jednej informacji z 20 złożonych w latach 2009-2014 
nie podano ilości wyrobów zawierających azbest. (dowód: akta kontroli str. 454-456) 

Wójt gminy Bieliny nie podejmował żadnych działań w celu spowodowania, by wszystkie 
osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące wyroby zawierające azbest 
przeprowadzały inwentaryzację tych wyrobów i przedkładały mu stosowne informacje  
o wyrobach zawierających azbest. Przyczyną niepodejmowania żadnych działań  
w stosunku do osób niewywiązujących się z ww. obowiązków był – jak wynika z wyjaśnień 
Wójta – brak wiedzy o istnieniu tych obowiązków. Z wyjaśnień Wójta wynika również, że  
w 2014 i 2015 r. uznano wyniki inwentaryzacji z 2013 r. za wystarczające i że w kolejnych 
latach dołożone zostaną starania w celu uzyskania od mieszkańców wymaganych informacji 
o wyrobach zawierających azbest. (dowód: akta kontroli str. 327, 453) 

W okresie objętym kontrolą zadanie polegające na prowadzeniu działalności informacyjnej  
i edukacyjnej realizowano poprzez: 
− zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu20 w latach 2010-2014 informacji  

o naborze wniosków na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 
stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych (od 2014 r. również 
budynków gospodarczych), w 2012 i 2013 r. – informacji o wysokości uzyskanego  
z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dofinansowania na realizację zadania pn. Demontaż, transport i utylizacja wyrobów 
azbestowych stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych na terenie 
gminy Bieliny, w 2013 r. – informacji o rozpoczynającej się od 19 sierpnia 2013 r. 
inwentaryzacji azbestu w gminie Bieliny oraz o opracowaniu Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bieliny na lata 2013-2032 i sposobach 
zapoznania się z nim, w 2014 r. – zaproszenia na bezpłatne seminarium Prawidłowe 
gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest - możliwości  
i koszty21,  

− wywieszanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu i na tablicach informacyjnych 
znajdujących się przed domami sołtysów obwieszczeń o naborze wniosków  
o demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;  

− rozpowszechnianie wśród mieszkańców poprzez sołtysów oraz w ogólnie dostępnym 
miejscu w Urzędzie ulotki informacyjnej Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi? 
Ulotka ta została wydana na zlecenie gminy Bieliny w liczbie 3.500 egzemplarzy  
w ramach Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Bieliny na 2014 r. Koszt wydruku 
tej publikacji, wynoszący 1.845 zł, został w 90% dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dalej: 
WFOŚIGW); 

− przekazanie sołtysom publikacji przygotowanej przez Federację Zielonych Gaja Co  
z tym azbestem? – poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości22 (45 pakietów); 

− przekazanie mieszkańcom w 2013 r. w trakcie inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest ulotek informacyjnych na jej temat oraz ulotek na temat Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bieliny na lata 2013-2032; 

− zorganizowanie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych konkursu 
fotograficznego pn. Środowisko w obiektywie23 polegającego na sfotografowaniu m.in. 
„dzikich” wysypisk śmieci, miejsc zanieczyszczonych, które znacznie obniżają walory 
estetyczno-krajobrazowe oraz terenów, na których są nielegalnie składowane. 
(dowód: akta kontroli str. 397, 420, 434-452, 457-474) 

                                                      
20 Pod adresem www. bieliny.pl w zakładce Aktualności. 
21 Zorganizowane w dniu 19 września 2014 r. w Kielcach przez Federację Zielonych Gaja. 
22 Publikacja wydana w 2013 r. na potrzeby Kampanii antyazbestowej. 
23 W ramach Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Bieliny na 2013 r. 
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Z 416.465 m2 wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych w 2006 r.  
(tj. 4.581,12 Mg24) usunięto: 4.184 m2 w 2009 r. (46,02 Mg), 5.154 m2 w 2010 r. (60,84 Mg), 
6.316 m2 w 2011 r. (84,52 Mg), 6.584 m2 w 2012 r. (73,13 Mg), 4.677 m2 w okresie od  
1 stycznia do 19 września 2013 r. (59,28 Mg). Z 685.414 m2 wyrobów zawierających azbest 
zinwentaryzowanych w 2013 r. (tj. 7.539,56 Mg25) usunięto: 1.907 m2 (21,42 Mg) w okresie 
od 20 września do 31 grudnia 2013 r. i 9.397,5 m2 (103,41 Mg) w 2014 r. Ilość usuniętych 
wyrobów zawierających azbest (zarówno wyrażona w m2, jak i w kg) nie odpowiadała 
szacunkowym wielkościom ustalonym w trakcie ww. inwentaryzacji. (dowód: akta kontroli 
str. 475-477) 

Urząd od 25 sierpnia 2013 r. posiada dostęp do narzędzia informatycznego 
administrowanego przez Ministra Gospodarki na stronie internetowej 
www.bazaazbestowa.gov.pl. Z danych zagregowanych znajdujących się w bazie 
azbestowej wynika, że w okresie od 20 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. z terenu 
gminy Bieliny usunięto 129.322 kg wyrobów zawierających azbest. W rzeczywistości – jak 
wynika z kart przekazania odpadów – usunięto 124.829 kg. Różnica w tych wielkościach 
wynika z faktu, że osoba aktualizująca dane w tej bazie, ilość usuniętych wyrobów 
podawała nie w kg, tylko w m2 przeliczanych automatycznie na kg (wg przelicznika 1 m2 = 
11 kg). Według danych w powyższej bazie, na koniec 2014 r. do unieszkodliwienia 
pozostało 7.432.405 kg wyrobów zawierających azbest, w tym 7.404.473 kg u osób 
fizycznych. (dowód: akta kontroli str. 478-486, 488) 

Wójt gminy Bieliny terminowo przekazał marszałkowi województwa świętokrzyskiego,  
w formie pisemnej, Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska według stanu na dzień 31 grudnia 
2010 r. Informacje według stanu na dzień 31 grudnia 2009 i 2011 r. wpłynęły do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odpowiednio: 14 kwietnia 
2010 r. i 6 kwietnia 2012 r.26. Według ww. Informacji, na 31 grudnia 2009 r. na terenie gminy 
Bieliny znajdowało się 410.561 m2 płyt azbestowo-cementowych, na 31 grudnia 2010 r. – 
405.407 m2 i na 31 grudnia 2011 r. – 399.091 m2, w tym położonych na obiektach 
użyteczności publicznej27 odpowiednio: 760 m2, 460 m2 i 460 m2. (dowód: akta kontroli  
str. 489-499) 

Wójt zarządzeniem z 19 stycznia 2009 r. przyjął Regulamin finansowania przez Gminę 
Bieliny usługi demontażu, załadunku, wywozu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych 
stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych stanowiących własność osób 
fizycznych, realizowanej ze środków budżetu gminy28. Stosownie do jego postanowień 
usługa ta polegała na sfinansowaniu przez gminę prac związanych z demontażem, 
transportem i utylizacją płyt azbestowych. W ramach usługi gmina finansowała również 
koszty transportu i utylizacji płyt azbestowych, jeżeli ich demontaż został już wykonany  
i były one składowane na posesjach. Warunkiem skorzystania z usługi było złożenie przez 
właściciela nieruchomości stosownego wniosku, dokonanie zgłoszenia budowy 
niewymagającej pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach, wykonanie 
nowego pokrycia dachowego we własnym zakresie. (dowód: akta kontroli str. 13-28) 

W 2009 r. do Urzędu wpłynęło 58 wniosków o sfinansowanie wykonania prac związanych  
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w 2010 r. – 34, w 2011 r. – 36, w 2012 r. – 32, 
w 2013 r. – 39, w 2014 r. – 46 i w 2015 r. (do 10 czerwca) – 15. Spośród ww. wniosków 
zrealizowano: 23 w 2009 r.29, 26 w 2010 r.30, 36 w 2011 r.31, 33 w 2012 r.32, 31 w 2013 r.33  

                                                      
24 Do wyliczenia tej wielkości zastosowano przelicznik 1 m2=11 kg. 
25 Do wyliczenia tej wielkości zastosowano przelicznik 1 m2=11 kg. 
26 Wysłano 5 kwietnia 2012 r. 
27 W Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bieliny na lata 
2007-2032 wykazano, że na Szkole Podstawowej w Belnie znajduje się 300 m2 wyrobów 
zawierających azbest. Z karty przekazania odpadu wynika, że ze Szkoły w 2010 r. usunięto 663 m2 
tych wyrobów (tj. 7.450 kg) 
28 W okresie objętym kontrolą jego treść była pięciokrotnie zmieniana stosownymi zarządzeniami 
Wójta. Zmiany dotyczyły m.in. terminów składania wniosków przez właścicieli nieruchomości. 
29 W tym 1 z 2008 r. i 22 z 2009 r. 
30 W tym 1 z 2008 r. i 25 z 2009 r. 
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i 49 w 2014 r.34 14 wniosków z lat 2009-2010 nie zrealizowano z powodu rezygnacji 
wnioskodawców z usługi. Do zrealizowania na dzień 10 czerwca 2015 r. pozostaje  
50 wniosków35. (dowód: akta kontroli str. 29-30) 

W latach 2009-2014 zorganizowano sześć przetargów na demontaż, transport i utylizację 
wyrobów azbestowych stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych na terenie 
gminy Bieliny. Wszystkie postępowania przeprowadzono w trybie przetargu 
nieograniczonego. Wyboru wykonawców dokonano zgodnie z zasadami określonymi w Pzp. 
Wynagrodzenie wykonawców za wykonanie zleconych im usług wyniosło: 
− w 2009 r. „EURO-GAZ” Sp.j. w Zgórsku (dalej: „EURO-GAZ”) w kwocie 31.248,62 zł;  
− w 2010 r. „EURO-GAZ” w kwocie 35.992,90 zł;  
− w 2011 r. „EURO-GAZ” w kwocie 38.388,50 zł; 
− w 2012 r. BIO-MED Sp. z o.o. w Kielcach (dalej: BIO-MED) w kwocie 28.646,74 zł; 
− w 2013 r. „EURO-GAZ” w kwocie 31.666,03 zł; 
− w 2014 r. Firma Usługowa „HEN-POL” w Woli Jachowej w kwocie 41.258,59 zł. 
Do jego wyliczenia przyjęto następujące ceny jednostkowe (netto): za rozbiórkę 1 m2 
pokrycia dachowego zawierającego azbest, jego usuniecie, transport i złożenie na 
składowisku odpadów: 6,98 zł w 2009 r., 6,93 zł w 2010 r., 6,90 zł w 2011 r., 5,89 zł w 2012 
r., 6,59 zł w 2013 r. i 6,00 zł w 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 31-43, 49-52, 71-77, 98-105, 
128-135, 156-163, 185-192, 213-215) 

Gmina Bieliny nie wymagała od wykonawców 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 azbest36. W latach 2009-2014 r. 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, protokoły odbioru końcowego wykonanych prac37. Ponadto 
złożyli, w formie odrębnego dokumentu, pisemne oświadczenia o prawidłowości wykonania 
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 
przepisów technicznych i sanitarnych. (dowód: akta kontroli str. 49-52, 61-70, 74-77, 88-97, 
101-105, 119-127, 131-135. 144-155, 159-163, 175-184, 188-192, 200-212) 

Z informacji uzyskanych od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach 
(dalej: PINB) wynika, że wykonawcy nie zgłaszali zamiaru przeprowadzenia prac 
polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z położonych 
na terenie gminy Bieliny miejsc i obiektów w latach 2009-2010 i 2013-2014. Obowiązek 
dokonania takiego zgłoszenia wynikał z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobów  
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz  
z postanowień umów zawartych pomiędzy gminą Bieliny a wykonawcami tych prac. „EURO-
GAZ” dokonał w 2011 r. zgłoszenia do PINB tylko w odniesieniu do jednego obiektu, przy 
czym prace zrealizował na 36 obiektach. BIO-MED dokonał w 2012 r. zgłoszenia do PINB 
tylko w odniesieniu do dwóch obiektów, przy czym prace zrealizował na 33 obiektach38. 
Wykonawcy nie dokonali zgłoszenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

                                                                                                                                       
31 W tym 1 z 2009 r., 23 z 2010 r. i 12 z 2011 r. 
32 W tym 1 z 2009 r., 4 z 2010 r., 21 z 2011 r. i 7 z 2012 r. 
33 W tym 1 z 2010 r., 23 z 2011 r. i 7 z 2012 r. 
34 W tym 1 z 2010 r., 1 z 2011 r., 2 z 2012 r., 30 z 2013 r. i 15 z 2014 r. 
35 W tym 2 z 2011 r., 2 z 2013 r., 31 z 2014 r. 
36 Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm. 
37 W protokołach tych 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. 
38 BIO-MED dokonał również zgłoszenia w 2010 r. w odniesieniu do jednego obiektu. 
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w Kielcach (dalej: PPIS) w latach 2009-2010 i 2013-2014. „EURO-GAZ” dokonał w 2011 r. 
zgłoszenia do PPIS tylko w odniesieniu do jednego obiektu. BIO-MED dokonał w 2012 r. 
zgłoszenia do PPIS tylko w odniesieniu do jednego obiektu. Wykonawcy w ogóle nie 
dokonali zgłoszeń do 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. 291-296) 

Wójt gminy wyjaśnił, iż na Urzędzie nie ciąży obowiązek weryfikacji, czy wykonawca 
realizował obowiązki wynikające z przepisów prawa. (dowód: akta kontroli str. 297-298) 

Zadania związane z usunięciem z terenu gminy Bieliny wyrobów zawierających azbest 
zostały dofinansowane: 
− w 2009 r. z WFOŚiGW w kwocie 12.499,00 zł, z Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: PFOŚiGW) – 12.499,45 zł i z budżetu gminy – 
6.250,17 zł;  

− w 2010 r. z WFOŚiGW w kwocie 12.597,52 zł, z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW) – 13.395,38 zł i z PFOŚiGW – 
10.000,00 zł;  

− w 2011 r. z WFOŚiGW w kwocie 13.435,98 zł, z NFOŚiGW – 19.194,25 zł  
i z PFOŚiGW – 5.758,27 zł; 

− w 2012 r. z WFOŚiGW w kwocie 10.026,36 zł, z NFOŚiGW – 14.323,37 zł i z budżetu 
gminy – 4.297,01 zł; 

− w 2013 r. z WFOŚiGW w kwocie 11.083,11 zł, z NFOŚiGW – 15.833,02 zł i z budżetu 
gminy – 4.749,91 zł; 

− w 2014 r. z WFOŚiGW w kwocie 14.440,51 zł, z NFOŚiGW – 20.629,29 zł i z budżetu 
gminy – 6.188,79 zł. (dowód: akta kontroli str. 53-60, 71-73, 78-87, 98-100, 106-118, 
128-130, 136-143, 156-158, 164-174, 185-187, 193-199, 213-215) 

W latach 2009-2015 wydatki na utylizację azbestu zgłaszano do projektów planów budżetu 
gminy Bieliny. Propozycje te uwzględniono w planach budżetu gminy.  (dowód: akta kontroli 
str. 216-232) 

W okresie objętym kontrolą wójt gminy Bieliny nie powziął wiadomości o możliwości 
negatywnego oddziaływania na środowisko w przypadku występowania uszkodzonych 
wyrobów azbestowych. (dowód: akta kontroli str. 328) 

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).  

Gmina nie organizowała ww. szkoleń, ponieważ – jak wyjaśnił Wójt – corocznie na terenie 
naszej gminy jest organizowana usługa demontażu, transportu i utylizacji wyrobów 
azbestowych. Sam demontaż nie rozwiązuje problemu, pozostaje w dalszej kwestii koszt 
transportu i utylizacji. Stoimy na stanowisku, iż zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest 
kompleksowe usunięcie wyrobów zawierających azbest. Gmina nie współpracowała  
z organami kontrolnymi. 

Realizacja zadań wyszczególnionych w podpunktach b-d – jak wyjaśnił Wójt – polegała na: 
rozpowszechnianiu przez sołtysów broszur39, informowaniu mieszkańców na zebraniach 

                                                      
39 W okresie objętym kontrolą były to: broszura Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi 
wydana na zlecenie gminy Bieliny i Co z tym azbestem? – poradnik dla właścicieli i zarządców 
nieruchomości, który gmina otrzymała od Federacji Zielonych Gaja. 
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wiejskich o szkodliwości azbestu i możliwości uzyskania dofinansowania do demontażu, 
transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przy opracowaniu 
podsumowania 20 lat działalności tego Funduszu (w nakręconym na tę okoliczność 
materiale40 sekretarz gminy Bieliny przedstawiła problematykę dotyczącą azbestu), 
współpracy z Federacją Zielonych Gaja41. (dowód: akta kontroli str. 328, 434-452, 457-474, 
500-511) 

Problemy w zakresie realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 
to, według Wójta, brak możliwość dofinansowania mieszkańcom nowego pokrycia 
dachowego, zwłaszcza osobom fizycznym posiadającym wyroby zawierające azbest  
z określonym I stopniem pilności oraz brak środka prawnego mobilizującego mieszkańców 
do wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest. W celu usprawnienia realizacji  
ww. Programu, mieszkańcy gminy Bieliny nie ponoszą kosztów związanych z demontażem, 
transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Wójt wyjaśnił również, że nałożony 
na mieszkańców obowiązek corocznego przedkładania wójtowi informacji o wyrobach 
zawierających azbest jest bardzo dużym obciążeniem dla obu stron. Dużym ułatwieniem  
w tym zakresie byłoby stworzenie możliwości przedkładania tych informacji co pięć lat. 
Zdaniem Wójta umożliwienie dofinansowania mieszkańcom kosztu nowego pokrycia 
dachowego, zwłaszcza tym, którzy posiadali wyroby zawierające azbest z określonym  
I stopniem pilności przyspieszyłoby proces usuwania azbestu z kraju. (dowód: akta kontroli 
str. 328) 

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

1. Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska według stanu na dzień 31 grudnia 2009 i 2011 r. 
zostały przedłożone marszałkowi województwa świętokrzyskiego po terminie określonym  
w § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu 
przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska42. (dowód: akta kontroli str. 489-499) 

Zgodnie z ww. przepisem, powyższe Informacje wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
przedkłada marszałkowi województwa do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, 
według stanu na dzień 31 grudnia.  

Powyższa nieprawidłowość – jak wynika z wyjaśnień Wójta – powstała w wyniku 
przeoczenia. (dowód: akta kontroli str. 513) 

2. W Informacjach o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska według stanu na dzień 31 grudnia 2009, 2010  
i 2011 r. nie podano adresów występowania wyrobów zawierających azbest, nie wskazano 
obiektów, w których znajdują się te wyroby, nie określono ich stanu43 oraz nie podano ilości 
wyrobów występujących na danym obiekcie. Wymóg zamieszczenia tych danych  
w ww. Informacjach wynikał ze wzoru tej Informacji zawartego w załączniku do  
rozporządzenia w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji  
o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,  
w brzmieniu obowiązującym do 22 stycznia 2013 r. 

Powyższe Informacje przedłożono w układzie, według ww. wzoru, przy czym w kolumnie 
Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres) wpisana została nazwa 
miejscowości, a w kolumnie Ilość podano łączną ilość wyrobów zawierających azbest 
znajdujących się na terenie danej miejscowości. Kolumna Uwagi, w której zgodnie z ww. 

                                                      
40 Znajdującym się na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach pod adresem www.wfos.com.pl  
w zakładce „20 lat WFOŚiGW” 
41 Współpraca ta polegała na udzielaniu informacji na temat realizacji Gminnego Programu usuwania 
azbestu oraz na przekazaniu mieszkańcom pakietów edukacyjnych otrzymanych od Federacji 
Zielonych Gaja. 
42 Dz. U. Nr 124, poz. 1033 ze zm. 
43 Stopień uszkodzenia wyrobów zawierających azbest. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wzorem należało wskazać obiekt, w którym znajdują się te wyroby, oraz określić ich stan 
była pusta. (dowód: akta kontroli str. 489-499) 

Wójt wyjaśnił, iż inwentaryzacja, którą gmina Bieliny posiadała na dzień przedkładania 
Informacji nie określała stanu obiektów, na których znajdowały się wyroby zawierające 
azbest, stąd nie można go było podać w tych informacjach. Adresów miejsc występowania 
wyrobów zawierających azbest oraz obiektów, w których się one znajdują nie wskazywano 
w informacjach ze względu na obszerność danych. Informacje dotyczące azbestu 
przedstawiano w ujęciu zbiorczym. (dowód: akta kontroli str. 513) 

3. W latach 2009-2014 nie dokonywano corocznej aktualizacji bazy danych o obiektach 
zawierających azbest oraz nie monitorowano i nie oceniano realizacji Gminnego Programu.  
Obowiązek realizacji ww. zadań wynikał z harmonogramu rzeczowego określonego  
w Gminnym Programie. Niewywiązywanie się z ww. obowiązków było – jak wyjaśnił Wójt – 
wynikiem niedopatrzenia. Wójt wyjaśnił, że skupiano się na organizacji demontażu, 
transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz na pozyskiwaniu środków na ten 
cel. (dowód: akta kontroli str. 392, 394) 

Zdaniem NIK, baza danych o obiektach zawierających azbest (uwzględniająca m.in. ilość  
i rodzaj wyrobów azbestowych oraz miejsca ich występowania) powinna być niezbędnym 
narzędziem do monitorowania i oceny realizacji przyjętego w gminie programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest. 

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 uaktualnień.  

W związku z tym, że informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio 
wprowadzane przez wójta 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. 

W latach 2008-2014 z terenu gminy Bieliny usunięto 5,64% ilości wyrobów zawierających 
azbest. Przy dotychczasowym tempie usuwania tych wyrobów, całkowite ich usunięcie do 
2032 r. wydaje się – zdaniem NIK – być mało realne. 

W związku z tym, że wykonawcy prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających 
azbest z miejsca lub obiektu nie dokonywali zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac 
Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Kielcach oraz w pojedynczych przypadkach zgłaszali je 
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 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). 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

2. Obowiązki właściciela/ użytkownika wieczystego/ 
zarządcy nieruchomości w zakresie posiadanych 
wyrobów zawierających azbest 

W okresie objętym kontrolą usunięto wyroby zawierające azbest z dwóch obiektów 
będących własnością gminy. Gmina udzieliła w grudniu 2009 r. zamówienia publicznego 
Zakładowi Remontowo-Budowlanemu w Górnie na wymianę pokrycia dachowego oraz 
wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Belnie44. W trakcie jego realizacji 
wykonawca przeprowadził prace polegające m.in. na demontażu, transporcie i utylizacji 
wyrobów azbestowych w ilości 7.540 kg stanowiących pokrycie dachowe budynku szkoły. 
Złożył w Urzędzie kartę przekazania odpadów na składowisko oraz pisemne oświadczenie  
o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,  

                                                      
44 Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wyboru wykonawcy 
dokonano zgodnie z zasadami określonymi w Pzp. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. (dowód: akta kontroli  
str. 44-48, 233-243) 

Gmina udzieliła w maju 2014 r. zamówienia publicznego F.U. „TOMBUD” w Skarżysku-
Kamiennej na przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remont remizy (świetlicy)  
w Napękowie45. W trakcie jego realizacji wykonawca przeprowadził prace polegające m.in. 
na demontażu wyrobów azbestowych stanowiących pokrycie dachowe budynku świetlicy. 
Nie złożył w Urzędzie, pomimo stosownych wezwań, karty przekazania odpadów na 
składowisko oraz pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz  
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów 
technicznych i sanitarnych46. Wg danych zawartych w bazie azbestowej, z budynku świetlicy 
usunięto 1.348 kg wyrobów zawierających azbest. (dowód: akta kontroli str. 44-48, 244-258, 
477, 564-585) 

Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. wyroby zawierające azbest znajdowały się na pięciu 
obiektach będących własnością gminy, tj. na budynku administracyjnym Oczyszczalni 
Ścieków w Bielinach, na budynku Szkoły Podstawowej w Lechowie, na którym rozpoczęto 
prace polegające m.in. na demontażu wyrobów azbestowych stanowiących jego pokrycie 
dachowe47, na budynku Domu Nauczyciela w Lechowie48, na nieużytkowanym budynku 
byłej szkoły w Kakoninie oraz na budynku Domu Nauczyciela w Porąbkach49. Ilość tych 
wyrobów wynosiła ok. 1.833 m² (ok. 19,80 Mg50). W trakcie oględzin ww. obiektów 
stwierdzono, że na dwóch z nich, tj. w Kakoninie i w Bielinach, znajdują się płyty faliste 
azbestowo-cementowe z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi.  Z wyjaśnień Wójta 
wynika, że w stosunku do tych obiektów gmina Bieliny planuje podjąć działania w celu 
zabezpieczenia lub usunięcia z nich wyrobów zawierających azbest. (dowód: akta kontroli 
str. 44-48, 244-269, 395, 476, 538-585) 

Z wyjaśnień Wójta wynika, że gmina Bieliny nie włada instalacjami lub urządzeniami 
zawierającymi azbest, drogami utwardzonymi odpadami zawierającymi azbest oraz rurami 
azbestowo-cementowymi. (dowód: akta kontroli str. 329) 

W 2009 r. gmina Bieliny dokonała kontroli stanu wyrobów zawierających azbest 
znajdujących na nieużytkowanym budynku w Kakoninie, w wyniku której określiła III stopień 
pilności. W 2013 r., w ramach inwentaryzacji, skontrolowano stan wyrobów znajdujących się 
na obiektach będących własnością gminy, w tym na oddanych w trwały zarząd placówkom 
oświatowym. Dla tych obiektów określono II i III stopień pilności51. Gmina dokonując ww. 
kontroli stanu wyrobów zawierających azbest oraz sporządzając z nich ocenę stanu  
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wywiązała się  
z obowiązku, o którym mowa § 4 rozporządzenia w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (dowód: akta kontroli 
str. 541-563) 

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

1. Gmina Bieliny w latach 2009-2012 i 2014 r., jako właściciel nieruchomości, nie 
dokonywała inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Nie sporządzała również 
informacji o wyrobach zawierających azbest i nie przedkładała ich corocznie w terminie do 

                                                      
45 Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Wyboru wykonawcy 
dokonano zgodnie z zasadami określonymi w Pzp. 
46 Gmina odstąpiła 2 kwietnia 2015 r. od umowy z wykonawcą m.in. z powodu wstrzymania prac 
budowlanych. 
47 Gmina udzieliła w maju 2015 r. zamówienia publicznego firmie MAX-BUD w Skarżysku-Kamiennej 
na wymianę pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Lechowie.  
48 Budynki Szkoły Podstawowej w Lechowie i Domu Nauczyciela w Lechowie oddane zostały tej 
Szkole w trwały zarząd. 
49 Budynek ten został oddany w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Porąbkach. 
50 Do wyliczenia przyjęto, że masa 1 m2 płyty azbestowo-cementowej wynosi 11 kg. 
51 II stopień pilności określono dla Szkoły Podstawowej w Lechowie, III stopień dla budynku 
administracyjnego Oczyszczalni Ścieków w Bielinach, Domów Nauczyciela w Lechowie i Porąbkach, 
remizy (świetlicy) w Napękowie i budynku w Kakoninie. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

14 

dnia 31 stycznia marszałkowi województwa świętokrzyskiego. Ponadto gmina nie 
przedłożyła marszałkowi województwa informacji o wyrobach zawierających azbest 
sporządzonej w oparciu o wyniki przeprowadzonej w 2013 r. inwentaryzacji. (dowód: akta 
kontroli str. 325, 586) 

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 25 stycznia 2011 r. obowiązek dokonania inwentaryzacji 
zastosowanych wyrobów zawierających azbest wynikał z § 7 ust. 1 rozporządzenia  
z 23 października 2003 r. Od 26 stycznia 2011 r. obowiązek 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 
wynikał z § 10 ust. 1 rozporządzenia z 13 grudnia 2010 r. Obowiązek sporządzania 
informacji o wyrobach zawierających azbest i przedkładania ich corocznie w terminie do 
dnia 31 stycznia marszałkowi województwa świętokrzyskiego wynikał odpowiednio z § 7  
ust. 4 i 6 rozporządzenia z 23 października 2003 r. i § 10 ust. 2 rozporządzenia z 13 grudnia 
2010 r.  

Wójt wyjaśnił, iż w latach 2009-2012 nie posiadaliśmy wiedzy, iż mamy obowiązek 
przedkładania marszałkowi województwa świętokrzyskiego corocznej informacji o wyrobach 
zawierających azbest. Po przeprowadzeniu w 2013 r. inwentaryzacji dane zostały 
wprowadzone do bazy azbestowej. Uważaliśmy, iż zamieszczając informację w bazie 
wypełniliśmy obowiązek przedłożenia informacji w 2014 i 2015 r. (dowód: akta kontroli  
str. 329) 

2. Wyroby zawierające azbest położone na budynkach będących własnością gminy Bieliny 
nie zostały, w celu bezpiecznego ich użytkowania, zabezpieczone w odpowiedni, 
przewidziany przepisami prawa sposób. (dowód: akta kontroli str. 395) 

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  
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. 

Wójt wyjaśnił, że pokrycie dachowe wykonane z płyt falistych azbestowo-cementowych 
znajdujące się na budynku w Kakoninie nie zostało zabezpieczone, ponieważ gmina 
przymierza się do jego wymiany i w związku z tym nie chciała ponosić dodatkowych 
kosztów. Pokrycia dachowego na budynku administracyjnym Oczyszczalni Ścieków  
w Bielinach52 nie zabezpieczono, gdyż widoczne na jednej z płyt pęknięcie powstało 
najprawdopodobniej w ostatnim czasie. (dowód: akta kontroli str. 395) 

Z ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 
sporządzonych w trakcie inwentaryzacji w 2013 r. wynika, że na obiektach będących 
własnością gminy znajdują wyroby z niewielkimi uszkodzeniami powierzchni, za wyjątkiem 
nieużytkowanego budynku w Kakoninie, na którym znajdują się płyty azbestowo-cementowe 
z dużymi uszkodzeniami powierzchni, z naruszoną strukturą włókien53. 

                                                      
52 Budynek ten do 30 czerwca 2013 r. był w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bielinach.  
53 Określono dla niego III stopień pilności. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych 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 o NIK, wnioskuje o: 

1. Dokonywanie corocznie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się 
na obiektach będących własnością gminy do czasu ich całkowitego usunięcia oraz 
przekazywanie 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. 

2. 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          lipca 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler Wicedyrektor 
Tadeusz Mikołajewicz Agnieszka Olejarz 
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