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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”. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie. 

Kontroler Janusz Gosik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 94486 z 20 kwietnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (dalej Urząd lub UMWL),  

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego1.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności
2
 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (dalej: UMWL lub Urząd) 

opracował „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu 

województwa lubelskiego na lata 2009-2032” (przyjęty uchwałą Sejmiku 

Województwa Lubelskiego nr XLI/616/05 z 28 listopada 2005 r.), który w 2012 roku 

zaktualizował uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XV/206/2011 z 28 

listopada 2011 r. Program obejmował zasadnicze kwestie, wynikające z Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu (Program krajowy). Sprawy odnoszące się do 

usuwania wyrobów azbestowych korelowały z: „Programem ochrony środowiska 

województwa lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015”, 

„Programem ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą do roku 2019”, a także „Planem gospodarki odpadami dla 

województwa lubelskiego 2011” na lata 2008-2011 i „Planem gospodarki odpadami 

dla województwa lubelskiego 2017” na lata 2012-2017.  

Realizacja przyjętych dla województwa lubelskiego programów usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032 oraz 

na lata 2012-2032 skutkowała zmniejszeniem się ilości tych wyrobów z 820.000 Mg 

w 2007 r. do 810.344,72 Mg w 2011 r.. W latach 2012-2014 usunięto łącznie 

kolejne 77.898,275 Mg wyrobów zawierających azbest. 

W „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa 

lubelskiego na lata 2009-2032” określono wskaźnik poziomu usunięcia wyrobów 

zawierających azbest z terenu województwa w latach 2009-2012 na 35%, tj. około 

287.000 Mg. Wskaźnik ten nie został osiągnięty, gdyż w okresie tym usunięto 

łącznie 118.270,015 Mg wyrobów zawierających azbest, tj. ok. 15%. 

W zaktualizowanym Programie usuwania wyrobów zawierających azbest nie 

określono takiego wskaźnika. 

                                                      
1 Od 24 czerwca 2014 r., poprzednio Marszałkami Województwa Lubelskiego byli: od 1 grudnia 

2010 r. Krzysztof Hetman, a od 28 stycznia 2008 r. Krzysztof Grabczuk. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 

proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 

obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 

opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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Marszałek Województwa nie był właścicielem budynków zajmowanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. W jednostkach, w których 

podmiotem tworzącym jest Województwo Lubelskie, zarządzanych przez instytucje 

nadzorowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Urząd przeprowadził 

inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, w wyniku czego w 2009 r. 

sporządzona została „Dokumentacja dot. usuwania wyrobów zawierających azbest 

z obiektów stanowiących własność województwa lubelskiego”, stanowiąca 

podstawę do podjęcia działań polegających na usuwaniu azbestu z tych obiektów. 

W 2012 r. Urząd Marszałkowski przystąpił do realizacji projektu pn. „Pilotażowy 

system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa 

Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania 

i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Urząd przedkładał coroczne Głównemu Koordynatorowi tego programu informacje 

o realizacji zadań Programu krajowego.  

Uwaga NIK odnosi się do potrzeby zwiększenia nadzoru ze strony Urzędu 

nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi 

osobowość prawną w zakresie spraw związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z budynków zarządzanych przez te podmioty. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Inicjowanie i monitorowanie realizacji zadań, wynikających z wojewódzkiego 

programu usuwania wyrobów zawierających azbest; prowadzenie rejestru rodzaju, 

ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 

środowiska, takich jak azbest i PCB oraz prowadzenie wojewódzkiej bazy danych 

dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielonych 

zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami – zgodnie 

z regulaminem organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego (UMWL) należało do zadań Oddziału – Centrum Zarządzania 

Gospodarką Odpadami w Departamencie Rolnictwa i Środowiska UMWL. 

Urząd aktualizował każdego roku, w terminie do 31 stycznia, dane w Bazie 

Azbestowej w zakresie ilości wyrobów zawierających azbest, na podstawie 

informacji otrzymanych od osób prawnych. Ponadto w prowadzonej przez UMWL 

bazie wojewódzkiej raz w roku aktualizowano dane przekazywane przez 

przedsiębiorców zajmujących się usuwaniem azbestu, w terminie do 15 marca 

każdego roku. 

Według wyjaśnień zastępcy dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska: 

informacje dotyczące przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających 

azbest od osób fizycznych były wprowadzane do Bazy Azbestowej przez 

pracowników wyznaczonych w urzędach gmin. Jeżeli dana gmina wprowadziła 

swoje dane to Urząd Marszałkowski miał możliwość wglądu do ogólnej ilości 

wyrobów zawierających azbest. Natomiast Urząd Marszałkowski wprowadza do 

Bazy Azbestowej informacje o wyrobach zawierających azbest, […] w oparciu 

o informacje od osób prawnych, w zakresie zmiany danych lub nowych lokalizacji 

w oparciu o przysłane informacje do Marszałka Województwa. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 22, tom II str. 11) 

1.2. Według danych Departamentu Rolnictwa i Środowiska: 

Opis stanu 

faktycznego 
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- za 2009 r. informacje o ilości wyrobów azbestowych u osób fizycznych, o masie 

791.035,10 Mg złożyło 207 gmin (z liczby 213 gmin) województwa lubelskiego, 

w tym cztery objęte niniejszą kontrolą NIK, 

- za 2010 r. informacje o masie 804.062,60 Mg złożyło 211 gmin województwa 

lubelskiego, w tym wszystkie gminy kontrolowane przez NIK, 

- za 2011 r. informacje o masie 824.939,20 Mg złożyło 205 gmin województwa 

lubelskiego, w tym wszystkie objęte kontrolą, 

- za 2012 r. informacje o masie 673.717 Mg złożyło 171 gmin województwa 

lubelskiego, w tym dwie kontrolowane gminy – Turobin i Wilków, 

- za 2013 r. informacje w formie papierowej o ilości wyrobów azbestowych u osób 

fizycznych, o masie 136.395 Mg złożyło do Departamentu Rolnictwa i Środowiska 

UMWL 36 gmin województwa lubelskiego (nie złożyło takich informacji 177 gmin 

województwa lubelskiego, w tym cztery gminy objęte kontrolą NIK), 

- za 2014 r. informacje (w formie papierowej) o ilości wyrobów azbestowych u osób 

fizycznych na ich terenie, o masie 666.989,164 Mg, złożyły 174 gminy 

województwa lubelskiego, w tym trzy kontrolowane gminy: Turobin (8 610,543 

Mg), Izbica (10 785,198 Mg) i Wików (6 323,735 Mg). 

Z wyjaśnienia zastępcy dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska wynika, że: 

dane dotyczące informacji o wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych za 

2013 i 2014 r. gminy zamieszczały bezpośrednio w Bazie Azbestowej. W związku z 

tym, że do UMWL za 2013 rok złożyło informacje w formie papierowej jedynie 36 

gmin, a za rok 2014 - 174 gminy, Urząd nie miał pełnego rozeznania w tym 

zakresie, a informacje za 2013 r. i 2014 r. o ilości odpadów azbestowych czerpał z 

Bazy Azbestowej. 

Od osób prawnych w badanym okresie wpłynęło w formie pisemnej: 

- za 2009 rok - 191 informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest 

o masie 4.099,01 Mg, w tym od 28 wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych nadzorowanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego 

o masie 156,15 Mg i z terenu gminy Wilków o masie 30,67 Mg, 

- za 2010 rok - 200 informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest 

o masie 5.398 Mg, w tym z terenu gminy Turobin oraz 25 jednostek województwa 

lubelskiego o masie 138,051 Mg,  

- za 2011 rok - 266 informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest 

o masie 7.598,39 Mg, w tym z terenu Powiatu Biłgorajskiego (6,71 Mg), gminy 

Turobin (23,75 Mg), gminy Wilków (30,67 Mg) oraz od 23 jednostek województwa 

lubelskiego ( 124,12 Mg),  

- za 2012 rok - 255 informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest 

o masie 5.342,79 Mg, w tym z kontrolowanych gmin Turobin (20,65) Mg i Wilków 

(22,97) oraz od 19 jednostek województwa lubelskiego (84,48 Mg),  

- za 2013 rok - 239 informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest 

o masie 4.822,34 Mg, w tym z kontrolowanych gmin Turobin (19,50 Mg) i Wilków 

(22,97) oraz od 20 jednostek województwa lubelskiego (103,42 Mg),  

- za 2014 rok - 188 informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest 

o masie 4.604,01 Mg, w tym z kontrolowanych gmin Turobin (20,33 Mg) i Wilków 

(19,99 Mg), od 17 jednostek województwa lubelskiego (97,78 Mg) oraz informacja 

od Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie (904,15 Mg), 

W latach 2009-2013 Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie 

nie przekazywał informacji do UMWL, a służby Marszałka nie skierowały pism do 
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Agencji przypominających jej o obowiązku przekazywania informacji do UMWL 

o wyrobach zawierających azbest w obiektach przez nią zarządzanych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 120-123, 128-143, 186-241) 

Według Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO)3 w latach 2009-2014 

usunięto łącznie z terenu województwa 118 270,015 Mg, w tym w: 2009 r. – 

13.519,991 Mg, 2010 r. – 11.715,841 Mg, 2011 r. – 15.135,908 Mg, 2012 r. – 

16.788,608 Mg, 2013 r. – 30.605,191 Mg i w 2014 r. – 30.504,476 Mg. 

Według danych zawartych w Bazie Azbestowej w tym samym okresie usunięto 

z budynków należących do gmin objętych kontrolą NIK 18,66 Mg wyrobów 

zawierających azbest, w tym w gminie Turobin - 7,98 Mg oraz Wilków – 10,68 Mg. 

Powiat Biłgorajski usunął z budynków będących jego własnością pokrycia dachowe 

zawierające azbest o łącznej powierzchni 610 m2. Gmina Tarnogród nie figurowała 

w Bazie Azbestowej, a Urząd nie miał wiedzy na temat ilości posiadanego przez nią 

azbestu na budynkach komunalnych.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 407, tom II str. 348) 

1.3. Według stanu na dzień 15.05.2015 r. dane do Bazy Azbestowej wprowadziło 

łącznie 174 gminy spośród 213 z terenu województwa. Z pozostałych 39 gmin, 

cztery gminy tj. Ostrów Lubelski, Zakrzew, Ruda-Huta i Tarnogród nie posiadały 

loginu umożliwiającego korzystanie z bazy, a 35 gmin, pomimo że posiadało login, 

nie aktualizowało danych o wyrobach zawierających azbest. 

Do gmin, które nie wprowadzały danych do Bazy Azbestowej Urząd przesłał 

5 września 2013 r. i 23 kwietnia 2015 r. pisma przypominające o tym obowiązku. 

Ponadto Urząd przypominał o konieczności dokonywania corocznej aktualizacji, 

w terminie do dnia 31 marca. Zwrócił się też o przekazanie informacji dotyczącej 

terminu dokonania ostatniej aktualizacji w WBDA4 ze względu na prowadzenie 

przez marszałka województwa rejestru i potrzebę weryfikacji danych dotyczących 

rodzaju, ilości i miejsca substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 

środowiska. 

Gminy, które nie posiadały dostępu do Bazy Azbestowej składały do Urzędu 

w poszczególnych latach informacje w formie pisemnej, na podstawie § 2 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu 

przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w następujących terminach: 

- gmina Ostów Lubelski: za 2009 r. – 2.04.2010 r., za 2010 r. – 1.04.2011 r., 

za 2011 r. – 3.04.2012 r., za 2012 r. – 4.04.2013 r., 

- gmina Ruda Huta: za 2009 r. – 11.03.2010 r., za 2010 r. – 15.02.2011 r., za 

2011 r. – 27.03.2012 r., za 2012 r. – 28.03.2013 r., za 2013 r. – 

21.03.2014 r. i za 2014 r. – 30.03.2015 r., 

- gmina Zakrzew: za 2010 r. – 19.09.2011 r., za 2011 r. – 1.08.2012 r., za 

2012 r. – 29.03.2013 r. i za 2013 r. – 1.04.2014 r., 

- gmina Tarnogród: za 2009 r. – 22.04.2010 r., za 2010 r. – 24.03.2011 r. i za 

2011 r. – 23.03.2012 r. 

Informacji nie przesłała za 2013 i 2014 r. – gmina Ostów Lubelski, za 2009 i 2014 r. 

                                                      
3 Baza danych prowadzona w formie elektronicznej przez marszałka województwa, zawierająca 

informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami zgromadzone w wojewódzkiej bazie 

danych udostępniane zgodnie z zakresem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. Nr 

227, poz. 1485). 
4 Wojewódzka Baza Danych Azbestowych – elektroniczny rejestr informacji o ilości i lokalizacji 

wyrobów zawierających azbest. 
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– gmina Zakrzew oraz za 2012, 2013 i 2014 r. – gmina Tarnogród.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 123-124, 144-185, 186, 224, 240, 242-245) 

1.4. W budżecie województwa w latach 2009-2014 zostały zaplanowane środki 

finansowe na działania związane z usuwaniem azbestu w kwocie 180.170 zł5, 

z czego wykorzystano 175.604,26 zł. 

Od 2012 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania 

odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony 

sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” 

w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Całkowita wartość 

projektu wynosi 15 781 257 CHF (45 229 083 PLN). Jednocześnie władze 

województwa zapewniły wsparcie finansowe ww. Programu ze strony 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie 

umów wsparcia, w formie dotacji na rok 2013, 2014 i 2015, wkładu własnego 

województwa lubelskiego w ramach realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu 

w wysokości 7,5% wydatków poniesionych na unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest. 

Zaplanowane w budżecie województwa środki na realizację ww. programu6 

wyniosły: na 2013 r. - 1.548.913,35 zł, a na 2014 r. - 2.895.045 zł. W 2013 r. 

wydatkowano 757.500,80 zł, a w 2014 r. - 1.402.347,88 zł, w tym wydatki 

poniesione na demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych stanowiły 

odpowiednio 717.535,13 zł i 1.305.064,34 zł. Na stronie Regionalnego Biura 

Projektu7 wskazano w zakładce „Partnerzy” 85 gmin, które podpisały umowy 

o współpracy na nowe dachy. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 79-112, 347, 349) 

Marszałek Województwa prowadził działania promocyjno-informacyjne w zakresie 

problematyki usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, np: 

- w 2009 r. zorganizowano konferencję dla administracji rządowej i samorządowej, 

organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych, firm, Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego, Powiatowego Inspektora Pracy oraz Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska pt. „Aspekty prawne, techniczne i finansowe prawidłowego 

usuwania wyrobów zawierających azbest”; Konferencja została sfinansowana ze 

środków uzyskanych z dotacji z Ministerstwa Gospodarki, 

- w 2010 r. Województwo Lubelskie brało udział w ogólnopolskim konkursie dla 

szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich pod hasłem „Usuwamy azbest”, 

którego inicjatorem było Ministerstwo Gospodarki; Do współpracy przy realizacji 

konkursu zaproszono również Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej i Kuratoria Oświaty, 

- w 2011 r. z wykorzystaniem dotacji WFOŚiGW w Lublinie powstał film „Prawidłowe 

postępowanie z wyrobami azbestowymi”, wyemitowany przez Telewizję Polską 

Oddział w Lublinie, nadal dostępny na stronie www.lubelskie.pl w zakładce 

„Ekologia i ochrona środowiska/Gospodarka odpadami/Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest”, 

                                                      
5 Środki powyższe zostały ujęte w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała 

działalność, dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu, dziale 

150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15095 Pozostała działalność w §§ 4170 Wynagrodzenia 

bezosobowe, 4210 Zakup Materiałów i wyposażenia, 4300 zakup usług pozostałych klasyfikacji 

budżetowej. 
6 Ujęto w dziale 150, rozdział 15095 § 430 (zakup usług pozostałych). 
7 www.azbest.lubelskie.pl 

http://www.lubelskie.pl/
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- w 2012 r. emitowano audycję radiową w rozgłośni Radia Lublin na temat usuwania 

i unieszkodliwiania azbestu, jego oddziaływania na zdrowie ludzi oraz środowisko,  

- w 2013 i 2014 r. w ramach środków uzyskanych z programu „Pilotażowy system 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego 

wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania 

i unieszkodliwiania”: 

o w TVP Lublin, w Katolickim Radiu Podlasie oraz w PR Lublin – ukazały się 

spoty informujące o naborze wniosków na bezpłatne usuwanie wyrobów 

zawierających azbest, filmy edukacyjne oraz reportaż pn. „Azbestu coraz 

mniej” poświęcony realizacji projektu, 

o w sześciu tytułach prasy lokalnej (Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, 

Nowy Tydzień, Tygodnik Lokalny, Wspólnota, Kronika Tygodnia) ukazały 

się 2 artykuły pn. „Życie bez azbestu” oraz „ Ostatnia szansa – trwa nabór 

wniosków”, 

o na terenie całego Województwa Lubelskiego została przeprowadzona 

kampania billboardowa w 78 lokalizacjach. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 124-125, 247-259) 

1.5. Zaktualizowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu 

województwa lubelskiego na lata 2012-2032” sfinansowano ze środków 

pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie (39.114 zł brutto). Program zawierał m.in. 

informacje o  trzech składowiskach odpadów azbestowych miejscowościach: 

Kraśnik Piaski Zarzecze II, Poniatowa Wieś oraz Srebrzyszcze. 

30 lipca 2012 uchwalono „Program ochrony środowiska województwa lubelskiego 

na lata 2012-2015 (POŚ) z perspektywą do roku 2019”. Obejmował on elementy 

związane z usuwaniem azbestu m.in. w zakresie edukacji ekologicznej. Na stronie 

19 Programu wskazano Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

terenu województwa lubelskiego, jako niezbędny dla ochrony środowiska.  

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXV/435/08 z 27 

października 2008 r.” Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 

2011” na lata 2008-2011 zawierał kwestie związane z azbestem m.in. źródła i ilość 

wytworzonych odpadów zawierających azbest (dane za lata 2004-2007) oraz ich 

rodzaje. W „Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” na lata 

2012-2017, przyjętym uchwałą Sejmiku nr XXIV/396/2012 z 30 lipca 2012 r. 

w zadaniach planowanych ujęto budowę kwater azbestowych w Srebrzyszczu gm. 

Chełm. W zestawieniu składowisk odpadów, na których są składowane odpady 

zawierające azbest, ujęto informacje o pojemności całkowitej, pojemności 

wypełnionej łącznie z warstwami izolacyjnymi (w m3), pojemności pozostałej (w m3), 

masy odpadów do przyjęcia (w Mg) oraz masy zeskładowanych odpadów (w Mg) 

składowisk: w Poniatowej Wsi, Kraśniku (Piaski Zarzecze II) oraz Srebrzyszczu, 

według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ponadto określono, na podstawie 

inwentaryzacji za rok 2010, sumaryczną ilość wyrobów zawierających azbest na 

terenie województwa z podziałem na posiadaczy, tj. osoby fizyczne, gminne 

podmioty komunalne i osoby prawne (w tym mienie samorządu województwa 

lubelskiego), odpowiednio na: 806.296,70 Mg, 1.486,70 Mg i 2.561,32 Mg. 

Określono sposoby gospodarowania odpadami zawierającymi azbest, wskazując na 

możliwość usuwania ich tylko przez podmioty, które uzyskały decyzję 

zatwierdzającą program gospodarki odpadami od marszałka województwa. 
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Wskazano, że dotychczas podstawową technologią unieszkodliwiania tego wyrobu 

jest składowanie (w województwie lubelskim na trzech składowiskach).  

W charakterystyce składowisk odpadów zawierających azbest na terenie 

województwa lubelskiego (według stanu na dzień 31.12.2010 r.) podano 

przewidywany rok ich zamknięcia. I tak w Kraśniku (Piaski Zarzecze II) na 2015 r., 

w Poniatowej Wsi na 2014 r. oraz w Srebrzyszczu na 2032 r. 

W Planie wskazano też potencjalne lokalizacje składowisk lub kwater na odpady 

azbestowe na terenie województwa lubelskiego w miejscowościach: Łukowisko 

w gminie Międzyrzec Podlaski i Lebiedziew w gmina Terespol o powierzchni do 

1,0 ha. Zapisano również, że planowana jest budowa nowych kwater na 

składowisku odpadów azbestowych w Srebrzyszczu oraz w Rogowie (gm. Wilków). 

Koszty realizacji zadań w zakresie gospodarowania azbestem, określonych 

w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa 

lubelskiego” w latach 2012-2017 oszacowano na kwotę 300 000 tys. zł, a w latach 

2018-2023 na 300 000 tys. zł. Na budowę składowisk odpadów zawierających 

azbest, budowę urządzeń do przetwarzania odpadów zawierających azbest w 

latach 2012-2017 planowane koszty wyniosły 300 tys. zł, a w latach 2018-2023 – 

300 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 33-34, 99, 104-109, 260-343) 

W okresie objętym kontrolą odpady zawierające azbest przyjmowały trzy 

składowiska zlokalizowane w Kraśniku (Piaski Zarzecze II), w Poniatowej Wsi oraz 

w Srebrzyszczu na podstawie decyzji marszałka województwa, dotyczących 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest. 

Pojemność składowisk na koniec 2014 r. na odpady zawierające azbest wynosiła: 

- w Srebrzyszczu - całkowita – 33.012 m3 , a pozostała do zapełnienia – 29.012 m3, 

- w Kraśniku (Piaski Zarzecze II) - całkowita łącznie – 274.191 m3 (w tym, niecka I – 

169.991 m3 i niecka II – 104.200 m3), a pozostała do zapełnienia łącznie 

77.047 m3 (w tym, niecka I – 50.997 m3 i niecka II – 26.050 m3), 

- w Poniatowej Wsi - pojemność całkowita – 19.000 m3 (zapełniona w 100% na 

koniec 2014 r.). 

Pozostała, do zapełnienia na koniec 2014 r., pojemność składowisk była 

wystarczająca dla pomieszczenia masy 143.179,65 Mg płyt azbestowo 

cementowych płaskich bądź falistych, tj. ok. 21 % depozytu azbestu pozostałego do 

unieszkodliwienia w województwie lubelskim. 

(dowód: akta kontroli, tom I str.118, 125, 409-491, tom III str. 159-175) 

W badanym okresie nie podjęto realizacji budowy podziemnego składowiska 

odpadów w kopalni Bogdanka, co zdaniem Departamentu Rolnictwa i Środowiska 

UMWL, wynikało z niedostatecznych regulacji prawnych w tym zakresie. Natomiast 

na składowisku odpadów azbestowych w Kraśniku (Piaski Zarzecze II) zwiększono 

dwukrotnie pojemność w okresie objętym kontrolą, Ponadto, podmiot zarządzający 

tym składowiskiem podjął działania na rzecz budowy nowej kwatery na odpady 

azbestowe o pojemności 153 tys. m3. Kwatera ma zostać oddana do użytkowania 

w połowie 2016 r.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 16) 

Według wyjaśnienia dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska: obecnie 

Województwo Lubelskie jest na etapie opracowywania nowego planu gospodarki 
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odpadami, w którym będą zaktualizowane kwestie dotyczące pojemności 

i zapotrzebowania na tego typu składowiska.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 125) 

W „Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” uwzględniono 

działania takie jak: informowanie o zagrożeniu zdrowia ludzi przy samodzielnym 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zapewnienie finansowania usuwania 

wyrobów zawierających azbest przez fundusze ochrony środowiska oraz inne 

fundusze zewnętrzne (np. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy), monitoring 

prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie wśród 

indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem wyrobów 

budowlanych zawierających azbest, modernizację i/lub budowę składowisk (kwater) 

na odpady azbestowe lub zagospodarowanie azbestu metodami innymi niż 

składowanie oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów 

budowlanych zawierających azbest. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 312-345) 

1.6. Uchwałą nr XLI/616/05 z 28 listopada 2005 r. Sejmik Województwa Lubelskiego 

(dalej: Sejmik) przyjął „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu 

województwa lubelskiego na lata 2009-2032”. Program zawierał harmonogram 

w dwóch perspektywach czasowych tj. w okresie lat 2009-2012 oraz w latach 2013-

2032. Uwzględniał planowaną wysokość środków finansowych na usuwanie 

wyrobów azbestowych (3.065.200 tys. zł) oraz na budowę składowisk odpadów 

azbestowych (32.106 tys. zł). Opracowanie programu sfinansowano ze środków 

Ministra Gospodarki. 

Według zaktualizowanego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

terenu województwa lubelskiego na lata 2012-2032, szacowane nakłady na jego 

realizację zaplanowano na 2.426 mln złotych. Szacowane koszty usunięcia 810.344 

Mg wyrobów azbestowych wyliczono na 1.172,16 mln zł8.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 6-16, 32-116) 

Według danych ujętych w „Programach usuwania wyrobów zawierających azbest 

dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032 i zaktualizowanego na lata 

2012-2032”, ilość wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych w województwie 

lubelskim wynosiła 820.000 Mg w 2007 r. oraz 810.344,72 Mg w 2011 r. 

Według danych, zawartych w Wojewódzkim Systemie Odpadowym w latach 2009-

2014, na terenie województwa unieszkodliwiono wyroby azbestowe o łącznej masie 

118 270,0150 Mg, zaś wytworzono ich 27 967,3417 Mg, w tym w roku: 

- 2009 odpowiednio 13 519,9910 Mg i 3 039,8998 Mg, 

- 2010 odpowiednio 11 715,8410 Mg i 4 003,9388 Mg, 

- 2011 odpowiednio 15 135,9080 Mg i 5 178,8948 Mg, 

- 2012 odpowiednio 16 788,6080 Mg i 6 518,1537 Mg, 

- 2013 odpowiednio 30 605,1910 Mg i 8 446,9856 Mg, 

- 2014 odpowiednio 30 504,4760 Mg i 779,4690 Mg. 

Dane za 2014 r. w dniu zakończenia kontroli NIK były nadal uzupełniane 

i dopisywane do wojewódzkiego systemu odpadowego (do 30 czerwca 2015 r.). 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa 

lubelskiego na lata 2009-2032 zakładał w latach 2009-2012 osiągniecie wskaźnika 

35% usunięcia depozytu azbestu tj. usunięcie ok. 287.000 Mg wyrobów 

zawierających azbest, a w latach 2013-2022 dalsze 45% (str. 53 i 102 Programu).  

                                                      
8 str. 52 zaktualizowanego programu 
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Zaktualizowany Program na lata 2012-2032 nie określił ilości wyrobów azbestowych 

do usunięcia w kolejnych okresach jego realizacji oraz wskaźników procentowych. 

Według danych zagregowanych ujętych w Bazie Azbestowej w 2015 r. (do dnia 

14.05.2015 r.) w województwie lubelskim unieszkodliwiono 32 147,882 Mg wyrobów 

zawierających azbest. Łączna ilość wyrobów azbestowych pozostała do usunięcia 

(do czasu zakończenia realizacji programu w 2032 r.) wynosi 695.334,418 Mg. 

Oznacza to, że dla zapewnienia pełnej realizacji Programu należy usuwać 

w kolejnych latach średnio 40.902,024 Mg rocznie wyrobów zawierających azbest. 

W okresie 2009-2014 usuwano ich średnio rocznie 19.711,669Mg. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 7-16, 32-109, 133; tom II str. 14-15) 

W badanym okresie z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

w Lublinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest jednostki samorządu 

terytorialnego skorzystały 656 razy, i tak: 

 w 2009 roku zawarto umowy z 76 samorządami na kwotę 838 391 zł, 

 w 2010 roku - z 83 na kwotę 1 256 980 zł, 

 w 2011 roku - z 112 na kwotę 2 496 941 zł, 

 w 2012 roku - z 142 na kwotę 3 908 812 zł, 

 w 2013 roku - z 133 s na kwotę 3 743 138 zł, 

 w 2014 roku - z 110 na kwotę 2 776 748 zł. 

Dotacje były udzielane na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów 

azbestowych. 

W trakcie realizacji „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi 

na terenie Województwa Lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem 

ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy, w latach 2012-2014 wydatkowano odpowiednio: 

1.408.578,16 zł, w tym ze środków własnych 211.286,72 zł, 6.354.402,61 zł, w tym 

ze środków własnych 895.970,75 zł oraz 10.655.307,09 zł w tym ze środków 

własnych 1.602.594,37 zł. 

W ramach ww. kwot wydatków przeznaczono na: 

 demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych:  

- w 2012 roku – 1 302 953,47 zł,  

- w 2013 roku – 4 783 568,03 zł,  

- w 2014 roku – 8 671 776,78 zł,  

 działania informacyjno-promocyjne: 

- w 2012 roku - 4 120,50 zł brutto, 

- w 2013 roku - 169 742,46 zł brutto, 

- w 2014 roku - 531 544,85 zł brutto. 

„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

Województwa Lubelskiego […]”, skierowany jest do osób fizycznych niebędących 

przedsiębiorcami, a także jednostek samorządu terytorialnego z terenu 

województwa lubelskiego (gmina lub powiat), które przystąpiły do projektu. Okres 

jego realizacji zaplanowano od 1 stycznia 2012 r. do 30.06.2016 r. Refundacją 

obejmowane są koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, 

transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest. 

Poziom dofinasowania ustalono dla: osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na 

100%, jednostek samorządu terytorialnego na 85% oraz spółdzielni 

mieszkaniowych na 30%. 

W efekcie realizacji Programu usunięto w latach 2012-2015 (stan na dzień 

18.05.2015 r.) łącznie 29.821,239 Mg wyrobów i odpadów zawierających azbest. 
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Ponadto na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

z budżetu województwa lubelskiego wydatkowano: w 2009 r. środki w wysokości 

43.421 zł (z zaplanowanych 46.500 zł), w 2010 r. – 27.398 zł (z zaplanowanych 

28.000 zł), w 2011 – 91.314 zł (z zaplanowanych 92.200 zł), w 2012 r. – 9.000 zł 

(z zaplanowanych 9.000 zł) i w 2014 r. – 4.470 zł (z zaplanowanych 4.470 zł). 

W 2013 r. nie planowano środków na ww. zadania. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 13, 15, 77-123, 347, tom III str. 194-288) 

1.7. W „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu 

województwa lubelskiego na lata 2012-2032” zamieszczono plan sytuacyjny 

rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie województwa”. W formie 

tabel ujęto: ilość wyrobów azbestowych u osób indywidualnych w poszczególnych 

gminach województwa (w Mg i m2), ilość odpadów azbestowych w poszczególnych 

powiatach województwa (w Mg, w Mg/km2 powierzchni powiatu, Mg/mieszkańca 

powiatu), ilość wyrobów azbestowych w 2007 r. i 2010 r. (w Mg) w poszczególnych 

powiatach oraz ilość wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych u osób prawnych 

w poszczególnych powiatach (w m2 i Mg). 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 34, 53-69, 295-296) 

Według wyjaśnienia dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL: 

Województwo Lubelskie jest na etapie wdrażania Projektu pn. „Budowa Regionalnej 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej” Projekt ten będzie zawierał moduł lokalizacji 

przestrzennej obiektów Bazy Azbestowej, który musi zapewniać możliwość 

importowania danych z bazy. Podczas importu danych będzie generowany raport 

zawierający informacje o zmianach dokonanych w trakcie importu, nowych 

obiektach, dla których konieczne będzie określenie ich położenia w przestrzeni, 

a także o obiektach usuniętych z Bazy Azbestowej od ostatniego importu.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 126) 

1.8. Każdego roku (okresu objętego kontrolą) Marszałek Województwa Lubelskiego 

przedkładał do Głównego Koordynatora Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu, 

informacje o realizacji zadań wynikających z Programu, w terminach: za 2009 rok – 

24.08.2010 r., za 2010 rok – 26.09.2011 r., za 2011 rok – 29.02.2012 r., za 2012 

rok – 22.10.2013 r., za 2013 rok – 31.03.2014 r. oraz za 2014 rok – 4.05.2015 r. 

W informacjach ujmowano dane obejmujące: ilość wytworzonych na terenie 

województwa odpadów zawierających azbest oraz zdeponowanych na 

składowiskach; opis zakończonych na terenie województwa działań 

pozainwestycyjnych, w szczególności działań edukacyjnych i popularyzatorskich; 

możliwości uzyskania dofinasowania usuwania wyrobów zawierających azbest, 

w szczególności działań podejmowanych w tym zakresie przez gminy; wykaz 

istniejących i planowanych do wybudowania w latach 2009-2015 składowisk 

odpadów azbestowych; ilość opracowanych i uchwalonych gminnych i powiatowych 

planów usuwania wyrobów zawierających azbest; podsumowanie podjętych na 

terenie województwa działań, które uzyskały dofinasowanie ze środków 

budżetowych Ministerstwa Gospodarki; wysokość środków funduszy ochrony 

środowiska oraz środków unijnych oraz działania planowane w województwie 

lubelskim. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 346-366) 

1.9. Służby podległe Marszałkowi Województwa przekazywały, zgodnie z 

wymogami art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach9 oraz art. 

                                                      
9 Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm. 
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236 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach10, corocznie w okresie objętym 

kontrolą do Ministerstwa Środowiska, w formie dokumentu elektronicznego z 

wykorzystaniem wojewódzkiej bazy (WSO), zbiorcze dane uzyskane od 

przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów, na formularzach 

dotyczących rodzajów i ilości odpadów i sposobów gospodarowania nimi oraz o 

instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania. Raporty 

były przesyłane w terminach do 30 czerwca, każdego roku, w formie elektronicznej. 

Przesłanie potwierdzano pismami Marszałka Województwa. Raporty z lat 2009-

2013 zamieszczono na stronie BIP UMWL w zakładce „Ochrona środowiska”, pod 

przyciskiem „Raporty i sprawozdania” na podstronie „Raporty wojewódzkie 

dotyczące gospodarowania odpadami”. Minister Środowiska posiadał prawo wglądu 

do bazy WSO, jednak w okresie objętym kontrolą jego służby nie wystąpiły o taki 

dostęp. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 126, 375-408, tom III str. 1-175, 176-193) 

1.10. W ramach działalności popularyzatorskiej Urząd Marszałkowski w latach 

2009-2014: 

1) zorganizował spotkania z przedstawicielami samorządowych jednostek 

organizacyjnych województwa lubelskiego w 2010 r. w celu zaplanowania 

niezbędnych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

w 2013 r. 34 spotkania edukacyjne z uczniami 16 szkół pod hasłem „AZBEST AUT”, 

w 2014 r. spotkania z uczniami w ramach działań informacyjno-edukacyjnych, 

a w 2013 r. pracownicy lokalnych biur Projektu uczestniczyli w bezpośrednich 

spotkaniach z lokalnymi społecznościami (w imprezach, spotkaniach i szkoleniach 

wzięło udział łącznie 20.627 osób),  

2) współpracował w 2009 i 2010 r. przy realizacji ogólnopolskiego konkursu dla 

szkół pod hasłem „Usuwamy azbest”, zorganizowanego na zlecenie Ministerstwa 

Gospodarki przez firmę Principle (konkurs uzyskał Patronat Honorowy Ministra 

Edukacji Narodowej oraz Patronat Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej). W 2011 r. Marszałek wręczył nagrody dla 

laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu usuwania wyrobów 

zawierających azbest w województwie lubelskim (zorganizowanego przez Lubelskie 

Konsorcjum Naukowe w składzie: Instytut Medycyny Wsi, Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

oraz Uniwersytet Przyrodniczy), 

3) zorganizował, w ramach imprezach masowych, w 2013 r. na terenie całego 

województwa lubelskiego stoiska informacyjne podczas plenerowych imprez 

masowych i kulturalnych,  

4) rozdysponował w 2012 roku 44.500 szt., w 2013 r. 140.347 szt., a w 2014 r. 

322.981 szt. broszur i materiałów informacyjnych. 

5) przeprowadził medialną kampanię edukacyjno-informacyjną, i tak: w 2011 roku 

wyemitowano film na temat „Prawidłowego postępowania z wyrobami azbestowymi” 

(wykonawcą kampanii była Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie, zwiastun filmu 

emitowany był w TVP Lublin 30 razy po 40 sekund w terminie od 10 października 

2011 r. do dnia 29 października 2011 r., emisja filmu odbyła się w dniu 29 

października 2011 r., a jego powtórka w dniu 30 października 2011r.), w 2013 roku 

wyemitowano 606 spotów radiowych, 66 spotów telewizyjnych, dwa reportaże 

radiowe, jeden reportaż telewizyjny, dwie audycje radiowe oraz debatę telewizyjną 

z udziałem przedstawicieli samorządu województwa, w Katolickim Radiu Podlasie 

                                                      
10 Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm. 
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oraz w PR Lublin wyemitowano reportaże radiowe „Prosta wznosząca” i „Utylizacja 

azbestu” podczas specjalnych audycji, w których brali udział zaproszeni goście, 

6) w 2013 r. i 2014 r. zorganizowano szkolenia poświęcone szkodliwości azbestu 

dla nauczycieli. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 124-126, 346-372, tom II str. 77-81) 

Realizując zadanie współpracy na szczeblu wojewódzkim z organami kontrolnymi 

oraz współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi, organizacjami 

pozarządowymi, ekspertami poszczególnych dziedzin, wpisane do „Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, Urząd Marszałkowski 

zorganizował w 2009 roku konferencję, dotyczącą aspektów prawnych, 

technicznych i finansowych prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest, 

w ramach współpracy z administracją rządową i samorządową, organizacjami 

pozarządowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, firmami, Inspektoratem Nadzoru 

Budowlanego, Powiatowym Inspektoratem Pracy oraz z Wojewódzkim 

Inspektoratem Ochrony Środowiska.  

W 2010 roku na seminarium pn.: „Ekologia nie jest modą”, zorganizowanym przez 

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie, dyrektor Departamentu Rolnictwa 

i Środowiska UMWL przedstawił prezentację na temat realizacji rządowego 

Programu dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest. W tym samym 

roku w ramach konwentu wójtów powiatu chełmskiego zorganizowano panel na 

temat realizacji krajowego programu usuwania azbestu. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 16-17) 

1.11. W wyniku kontroli P/06/104, przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim 

w zakresie realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

w latach 2003 – 2005, NIK wniosła o realizację następujących wniosków: 

- dokonanie w obiektach, których Samorząd Województwa jest właścicielem, 

zarządcą lub użytkownikiem, inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

z uwzględnieniem stanu technicznego tych wyrobów; 

- uwzględnienie danych uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

przeprowadzanej na terenie województwa lubelskiego w aktualizacji „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego”; 

- wyegzekwowanie przedkładania Samorządowi Województwa przez powiaty 

rocznych informacji z realizacji zadań „Programu …”; 

- przedkładanie Głównemu Koordynatorowi do Spraw Programu, Wojewodzie 

oraz organom samorządu terytorialnego informacji z realizacji „Programu …”. 

Realizując wnioski NIK w 2009 r opracowano dokumentację dotycząca usuwania 

wyrobów zawierających azbest stanowiących własność Województwa Lubelskiego. 

Od 2010 r., po opracowaniu ww. dokumentacji, zarządzający obiektami Samorządu 

Województwa Lubelskiego zgodnie z rozporządzeniem 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 azbest11, przedkładali 

Marszałkowi informacje o wyrobach zawierających azbest. Natomiast ocenę stanu 

i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wykonaną 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania 

                                                      
11 Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31. 
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i usuwania wyrobów zawierających azbest12 nadzorowane jednostki przechowywały 

łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest. 

W wyniku inwentaryzacji prowadzonej w latach 2006-2008 (uwzględniając dane 

uzyskane od Wojewody Lubelskiego) uzyskano przybliżenie rzeczywistej ilości 

wyrobów azbestowych na terenie województwa, które zostały zawarte 

w wojewódzkim „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu 

Województwa Lubelskiego na lata 2009-2032” z 2008 r. 

Marszałek Województwa wystosował pismo do Zarządów Powiatu o przedłożenie 

informacji w zakresie realizacji zadań „Programu…” za lata 2010-2011. Odpowiedzi 

w tym zakresie udzieliło 16 samorządów powiatowych.  

W kolejnych latach informację o realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego 

Programu w 2013 r. przysłały 3 starostwa powiatowe – w Opolu Lubelskim, Lublinie 

i Łukowie. W 2014 r. informacje przysłało Starostwo Powiatowe w Lublinie, 

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim i Starostwo Powiatowe w Świdniku. 

Natomiast w 2015 r. w zakresie realizacji zadań z zakresu „Programu…” przekazały 

Starostwo Powiatowe w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Świdniku oraz Starostwo 

Powiatowe w Biłgoraju. 

Informacje dotyczące realizacji wojewódzkiego Programu usuwania azbestu 

Marszałek Województwa Lubelskiego od 2009 r. corocznie przedkładał do 

Głównego Koordynatora Programu. 

W wyniku kontroli P/09/146 - Prawidłowość składowania odpadów zawierających 

azbest w województwie lubelskim, przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim 

NIK wniosła o: 

- dokonanie rzetelnej inwentaryzacji oraz oceny stanu wyrobów zawierających 

azbest w obiektach, których Samorząd Województwa jest właścicielem, zarządcą 

lub użytkownikiem; 

- podjęcie właściwych działań (dokonanie wymiany lub bezzwłocznej naprawy) 

wyrobów zawierających azbest, które według oceny ich stanu zakwalifikowano do 

I stopnia pilności; 

- przeprowadzanie kontroli stanu wyrobów zawierających azbest w terminach 

wynikających z rzetelnie sporządzonych ocen ich stanu; 

- przekazywanie sporządzonych ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, których województwo 

samorządowe jest właścicielem, użytkownikiem lub zarządcą, właściwemu organowi 

nadzoru budowlanego; 

- coroczne przedkładanie Głównemu Koordynatorowi do Spraw Programu, 

Wojewodzie oraz organom samorządu terytorialnego informacji z realizacji 

„Programu”; 

- podjęcie działań w celu usunięcia wykluczających się zapisów w zakresie 

magazynowania odpadów w decyzji z dnia 18 kwietnia 2008r. zatwierdzającej 

program gospodarki odpadami niebezpiecznym. 

Wnioski NIK Urząd zrealizował. Samorządy zostały zobowiązane do 

przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach będących ich własnością. Gminy we 

własnym zakresie przeprowadziły inwentaryzację np. poprzez pozyskanie środków 

                                                      
12 Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm. 
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finansowych na to działanie m.in. w ramach konkursu „Usuwamy azbest” 

ogłaszanego przez Ministerstwo Gospodarki.  

Marszałek Województwa corocznie przypominał samorządom o obowiązku 

przedkładania informacji o ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 

ich terenie (w 2010 r. pismo z dnia 26-01-2010 znak: RŚ.I.KJ.7630/5/10, w 2011 r. 

pismo z dnia 11-01-2011 znak: RŚ-I.7242.1.2011.KJ, w 2012 r. pismo z dnia 12-01-

2012 r. znak RŚ-I.7242.2.2012.KJ).  

Po opracowaniu „Dokumentacji technicznej dot. usuwania wyrobów zawierających 

azbest z obiektów stanowiących własność Województwa Lubelskiego” zarządzający 

wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi przedkładali informacje 

o wyrobach zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W zakresie terminu dokonania aktualizacji „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla terenu województwa Lubelskiego”. Województwo 

Lubelskie w 2011 r. zaktualizowało „Program usuwania wyrobów zawierających 

azbest dla terenu Województwa Lubelskiego na lata 2009-2032”, który został 

przyjęty zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XV/206/2011  

z dnia 28 listopada 2011 r. 

W zakresie obowiązku przedłożenia Głównemu Koordynatorowi Programu 

informacji o realizacji Programu. Zgodnie z zapisami krajowego Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 Marszałek Województwa 

Lubelskiego za lata 2009-2014 przedkładał Głównemu Koordynatorowi informacje o 

zadaniach realizowanych na terenie województwa. 

W zakresie nieprzekazania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 

wyrobów zawierających azbest. Departament Rolnictwa i Środowiska corocznie 

przypominał samorządom o obowiązku przedkładania informacji o ilości wyrobów 

zawierających azbest znajdujących się na ich terenie (w 2010 r. pismo z dnia 26-01-

2010 znak: RŚ.I.KJ.7630/5/10, w 2011 r. pismo z dnia 11-01-2011 znak: RŚ-

I.7242.1.2011.KJ, w 2012 r. pismo z dnia 12-01-2012 r. znak RŚ-I.7242.2.2012.KJ). 

Marszałek Województwa wysłał pisma do gmin, które nie korzystają z Bazy 

Azbestowej, przypominające o obowiązku bezpośredniego wprowadzania danych 

o wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych do powyższej bazy (pismo 

z dnia 23 kwietnia 2015 r. i pismo z dnia 4 maja 2015 r.). 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 18-21) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym obszarze. 

 

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

2.1. Marszałek Województwa nie był właścicielem budynków zajmowanych przez 

Urząd Marszałkowski w Lublinie. W związku z powyższym w 2009 r. inwentaryzacją 

wyrobów zawierających azbest objęto obiekty 29 samorządowych jednostek 

organizacyjnych (osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej). W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że 80 budynków 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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będących w dyspozycji tych jednostek posiada pokrycia dachowe z płyt azbestowo-

cementowych (a-c) o łącznej powierzchni 15.535 m2. Z tego pokrycia dachowe z 

płyt a-c na 35 budynkach o łącznej powierzchni 10.299,44 m2 zakwalifikowano do 

I stopnia pilności. W okresie objętym kontrolą w 10 jednostkach usunięto z 18 

obiektów łącznie 4.001,29 m2 płyt a-c, tj. ok. 39 % wyrobów zawierających azbest 

zakwalifikowanych w 2009 roku do I stopnia pilności. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 22-26, 141-224) 

2.2. Inwentaryzację, na zlecenie Marszałka Województwa, przeprowadził podmiot 

zewnętrzny (zgodnie z umową z 8 października 2009 r.), za kwotę 30 tys. zł. 

W sporządzonej dokumentacji opisano m.in. wymagania związane z demontażem 

wyrobów zawierających azbest oraz postępowanie z odpadami azbestowymi, 

a także harmonogram rzeczowo-finansowy usuwania azbestu. Objęte 

inwentaryzacją wyroby zawierające azbest zostały wprowadzone do bazy 

azbestowej. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 139-224, 343-346) 

Z 22 samorządowych jednostek organizacyjnych, 10 usunęło wyroby zawierające 

azbest, w tym m.in. Muzeum Wsi Lubelskiej (samorządowa instytucja kultury) 

w ramach robót rozbiórkowych trzech budynków. W pozostałych jednostkach 

(według danych na 31.12.2014 r.) nie usunięto tych wyrobów (II lub III stopień 

pilności). 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 22-26) 

2.3. Łącznie w jednostkach samorządowych nadzorowanych przez Marszałka 

Województwa stwierdzono 15.535 m2 płyt falistych a-c oraz 222,50 mb rur 

azbestowo-cementowych. 

Według informacji przedkładanych do Urzędu Marszałkowskiego, w jednostkach 

nadzorowanych przez Marszałka łącznie w latach 2010-2014 usunięto 4.001,29 m2 

płyt falistych a-c, w tym: w 2010 r. - 1.266,50 m2, w 2011 r. - 633,34 m2, w 2012 - 36 

m2, w 2013 r. - 0 m2, w 2014 - 2.065,45 m2. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 17, 158-161) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK przeprowadziła oględziny 14 budynków w czterech wojewódzkich 

samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubelskiego, w których 

podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w 2009 r. stwierdzono wyroby azbestowe. 

W budynkach tych było łącznie 4.979 m2 pokryć dachowych oraz elewacyjnych 

wykonanych z płyt falistych a-c. W wyniku tych oględzin stwierdzono, że 

w przypadku siedmiu budynków, które w trakcie inwentaryzacji w 2009 roku 

otrzymały I stopień pilności13 (pomimo, że w 2010 roku sporządzono harmonogram 

rzeczowo-finansowy oraz plan usuwania wyrobów azbestowych z obiektów) nie 

usunięto płyt azbestowo-cementowych z: dachu magazynu (wiata przy tlenowni) 

oraz ścian zewnętrznych pawilonu administracyjnemu w Samodzielnym Publicznym 

Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie, przy ul. Biernackiego 9; dachu 

budynku betoniarni, budynku magazynu butli oraz budynku magazynu technicznego 

                                                      
13 W dniu 17 września 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 

2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089) zmieniającego rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), na tej podstawie zmieniono stopień pilności na tych budynkach z I 

na III lub II. 
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w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ 

w Lublinie, przy ul. Abramowicka 2; dachu budynku magazynowego tzw. Blok "W" 

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

SP ZOZ w Lublinie, przy ul. Al. Kraśnicka 100; budynku stajni podworskiej, stodoły, 

altany (domku socjalnego) oraz stolarni w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, przy 

ul. Al. Warszawska 96. Oględziny wykazały, że płyty faliste a-c stanowiące pokrycie 

budynków tlenowni, betoniarni i magazynu technicznego w Szpitalu 

Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ, magazynu – 

Blok „W” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego SP ZOZ, stajni podworskiej, stodoły oraz stolarni w Muzeum Wsi 

Lubelskiej w Lublinie wykazywały cechy zużycia – były spękane lub pokryte mchem 

i innym materiałem organicznym. Pokrycia na ww. budynkach nie zostały 

dodatkowo zabezpieczone. 

 (dowód: akta kontroli, tom II str. 159-161, 225-342) 

Ponadto Muzeum Wsi Lubelskiej, po wykonaniu robót rozbiórkowych budynków 

chlewni nr I i nr II oraz magazynu sprzętu gaśniczego nie wyegzekwowało od 

specjalistycznej firmy kart przekazania odpadów na składowisko, jak również 

oświadczenia od wykonawcy o prawidłowości wykonania prac przez wykonawcę 

dokonującego usunięcia wyrobów azbestowych, co naruszało § 8 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

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

wyrobów zawierających azbest14. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 22, 28-31, II str. 1-6, 225-342) 

Z informacji uzyskanej od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Lublinie wynika, że prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych 

z budynków w Muzeum Wsi Lubelskiej w dniach 20.10.2010 r. – 31.10.2010 r. 

zgłosiła firma usuwająca azbest. Jednocześnie Okręgowy Inspektor Pracy 

w Lublinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie 

poinformowali, że ich służby nie były informowane o robotach związanych z 

usuwaniem wyrobów azbestowych w budynkach należących do województwa 

lubelskiego, zarządzanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki 

organizacyjne, nadzorowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 130-138) 

Kierownik działu administracyjno-technicznego Muzeum Wsi Lubelskiej wyjaśnił, że 

w miejscu budynki chlewni nr I, chlewni nr II i budynku magazynu zbudowano 

kompleks pn. „Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej W trakcie oględzin 

przedłożył umowę nr 7/BK/U/2010 z 5 października 2010 r. zawartą pomiędzy 

Dyrektorem Muzeum Wsi Lubelskiej a firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków ARCUS Sp. z o.o. przedmiotem, której 

było wykonanie zadania pod nazwą „Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej 

w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I”, którego fazą pierwszą było 

przygotowanie placu budowy rozumianego, jako roboty rozbiórkowe istniejącej 

wówczas zabudowy. Na tym etapie dokonano rozbiórki budynków chlewni nr I, 

chlewni nr II i budynku magazynu sprzętu gaśniczego. Firma ta korzystała 

z podwykonawcy, który dokonał zdjęcia pokryć dachowych. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 159-161, 225-342) 

Zdaniem NIK, konieczne jest zwiększenie nadzoru nad wojewódzkimi 

samorządowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną 

                                                      
14 Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm. 
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w zakresie spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

z budynków zarządzanych przez te podmioty. W szczególności dotyczy to trzech 

szpitali oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, znajdujących się w przestrzeni 

publicznej. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym obszarze. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 

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

o Najwyższej Izbie Kontroli15, zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia nadzoru nad 

wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw 

związanych z usuwaniem lub zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest 

występujących w budynkach wykorzystywanych przez te podmioty 

i dokumentowaniem faktu przekazania odpadów zawierających azbest na 

składowisko odpadów niebezpiecznych. 

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 Lublinie. 

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

w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 

wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego 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. 

  

Lublin  7  lipca 2015 r. 

  

  

 Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

Edward Lis 

Kontroler 

Janusz Gosik 

Starszy inspektor kontroli państwowej 

 

........................................................ ........................................................ 

 

                                                      
15 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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