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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 Marek Dałek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 94478  

z dnia 09.04.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj (dalej 

„Starostwo” lub „Urząd”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Marian Tokarski, Starosta Biłgorajski 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Powiat Biłgorajski przystąpił do realizacji uchwalonego przez Radę Ministrów 

wieloletniego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (dalej: 

Program krajowy). Opracowano i wdrożono uchwałą Rady Powiatu w Biłgoraju nr 

VI/44/2011 z dnia 6 maja 2011 r. „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Powiatu Biłgorajskiego”, uwzględniający zasadnicze 

elementy wynikające z Programu krajowego. Nie określono jednak w nim 

wskaźników do monitorowania programu. Zabezpieczono środki finansowe 

z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biłgoraju 

oraz budżetu Powiatu, a także przystąpiono do pilotażowego programu usuwania 

azbestu, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Podjęto również działania, w wyniku których systematycznie usuwano azbest 

z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Biłgorajskiego, jednak nie 

przestrzegano właściwej kolejności, wynikającej z oceny stanu możliwości 

bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych. Urząd podejmował działania 

związane z propagowaniem problematyki azbestowej. 

W latach 2009-2015 usunięto 44,6 % niebezpiecznych wyrobów z zawartością 

azbestu z obiektów należących do Powiatu, a na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 

zinwentaryzowane 32.969.006 Mg wyrobów zawierających azbest unieszkodliwiono 

2.824.453 Mg, tj.8,6%.1  

NIK ocenia negatywnie nieusunięcie przez kolejne dwa lata wyrobów zawierających 

azbest z wiaty warsztatów szkolnych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w 

Biłgoraju (RCEZ), usytuowanej w pobliżu budynku, w którym odbywają się zajęcia 

szkolne, zakwalifikowanej w 2013 roku do I stopnia pilności. 

                                                      
1  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 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-

2032  

1. Zaawansowanie realizacji powiatowego programu usuwania 

azbestu 

1.1. Starostwo, zgodnie z postanowieniami programu krajowego, opracowało 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 

Biłgorajskiego” (dalej: program powiatowy usuwania azbestu), który został przyjęty 

uchwałą Rady Powiatu w Biłgoraju nr VI/44/2011 z 6 maja 2011 r., po konsultacji 

z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie, Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, Zarządem Województwa Lubelskiego 

oraz wszystkimi (14) gminami z terenu Powiatu Biłgorajskiego. Program ten został 

zamieszczony na stronie internetowej Starostwa. Starosta Biłgorajski 22 stycznia 

2010 r. wyłożył do wglądu projekt tego dokumentu. Wcześniej w badanym okresie, 

do 2011 r,. zagadnienia związane z gospodarką wyrobami zawierającymi azbest,  

były zawarte w „Planie gospodarki odpadami Powiatu Biłgorajskiego”, przyjętym 

uchwałą Rady Powiatu Biłgorajskiego nr XV/119/2003 z 22 grudnia 2003 r.   

W Programie powiatowym: 

- określono ilość wyrobów zawierających azbest wg stanu na 2009 r., na podstawie 

inwentaryzacji, przeprowadzonych przez gminy Powiatu Biłgorajskiego (bez gminy 

Turobin, która do czasu opracowania programu powiatowego nie przeprowadziła 

inwentaryzacji) – 47143 Mg płyt falistych i płaskich oraz 33 km rur cementowo-

azbestowych (najwięcej płyt w gminie Biłgoraj - 7050 Mg, najmniej w gminie Łukowa 

- 1984 Mg i mieście Biłgoraj – 1833 Mg; 15 km rur w gminie Łukowa i 18 km – 

w mieście Biłgoraj).  

- określono źródła finansowania jego realizacji – fundusze ochrony środowiska, 

środki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środki pochodzące z Banku 

Ochrony Środowiska S.A., środki pochodzące z Fundacji EkoFundusz (ustanowionej 

w 1992 r. przez Ministra Finansów). Dokument nie określał wysokości kwot 

planowanych wydatków w poszczególnych latach; 

- określono ogólne kierunki działań w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest, 

wskazując zadania, odpowiedzialnego za jego realizację (gmina, powiat) oraz lata 

realizacji tych zadań (najczęściej przedziały czasowe np. 2009-2019, 2019-2032); 

- wskazano na edukację mieszkańców w zakresie: szkodliwości azbestu, 

obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami azbestowymi oraz sposobów 

bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania; 

- wskazano składowisko, na które należy przewozić odpady z azbestem (Piaski 

Zarzecze II w Kraśniku). 

Program powiatowy nie zawierał systemu ocen zamierzonych celów tj. nie określono 

w nim mierników rezultatu utylizacji wyrobów azbestowych, nie zawierał danych 

dotyczących ilości planowanych do usunięcia odpadów azbestowych tzw. 

harmonogramu utylizacji w poszczególnych latach, ani nie obligował do 

przedkładania sprawozdań Radzie Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str.5-63) 

Opis stanu 

faktycznego 
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1.2. Zarząd Powiatu, w latach 2009-2015, dwukrotnie przyjął „Raport z realizacji 

programu ochrony środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego”. Pierwszy uchwałą nr 

143/2011 z 17.10.2011 r. za lata 2009-2010, drugi - uchwałą nr 517/2013  

z 17.12.2013 r. za lata 2011-2012. Raporty zawierały informacje na temat 

gospodarki odpadami, w tym odpadami azbestowymi. Wskazano w nich m.in. trzy 

składowiska na terenie Województwa Lubelskiego, na których można składować 

odpady azbestowe wytwarzane na terenie Powiatu; podniesiono w nich konieczność 

usunięcia wyrobów azbestowych z pokryć dachowych na obiektach użyteczności 

publicznej, do których prawo własności posiada jednostka samorządu terytorialnego 

oraz zwrócono uwagę na konieczność właściwego postępowania z odpadami 

zawierającymi azbest. W związku ze sporządzeniem Raportu w 2013 r. oraz w celu 

analizy realizacji powiatowego programu usuwania azbestu, Urząd przesłał do 

wszystkich 14 gmin powiatu biłgorajskiego pisma (18.06.2013 r.) z prośbą o 

przedłożenie informacji dotyczących m.in. przystąpienia do programu „Pilotażowy 

System Gospodarowania Odpadami Azbestowymi na terenie Województwa 

Lubelskiego”. Z odpowiedzi wynikało, że wszystkie gminy przystąpiły do tego 

programu oraz poinformowały o stopniu jego realizacji. W związku z planowanym na 

wrzesień 2015 r. opracowaniem Raportu za lata 2013-2014 Urząd zwrócił się do 

wszystkich gmin (pisma z 12.03.2015 r.) m.in. o informacje, dotyczące aktualnej 

realizacji ww. programu pilotażowego. Analiza otrzymanych informacji dotyczących 

usuwania wyrobów azbestowych wykorzystana będzie w sporządzanym 

opracowaniu.  

Starosta Biłgorajski pismem z 8.03.2012 r. wystąpił do gmin o udzielenie informacji 

dotyczącej usuwania azbestu. Po analizie informacji otrzymanych od gmin Starosta 

informację zbiorczą przekazał 27.03.2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego. Zawierała ona dane, dotyczące: uchwał poszczególnych 

rad gmin w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu, podejmowanych 

inicjatyw przez gminy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz działań 

edukacyjnych o szkodliwości wyrobów zawierających azbest. 

W badanym okresie przeprowadzono w 2009 r. inwentaryzację wyrobów 

zawierających azbest w obiektach użytkowanych przez podległe jednostki 

Starostwa; opracowano powiatowy program usuwania azbestu; edukowano 

mieszkańców Powiatu w zakresie szkodliwości azbestu, poprzez opracowanie 

i zamieszczenie informacji na temat azbestu na stronie internetowej Starostwa, na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, a także rozpowszechnianie ulotek 

opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Nawiązano współpracę z Katolickim 

Radiem Zamość w zakresie przygotowania i emisji audycji o charakterze 

edukacyjnym w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym 

azbestowymi. Z terenu nieruchomości będących własnością Powiatu usunięto w tym 

czasie 44,6 % niebezpiecznych wyrobów z zawartością azbestu. 

(dowód: akta kontroli str. 64-74, 208-240, 283-349) 

Z danych umieszczonych w bazie azbestowej (stan na 8 maja br.) wynika, że na 

terenie Powiatu Biłgorajskiego na zinwentaryzowane 32.969.006 Mg wyrobów 

zawierających azbest unieszkodliwiono 2.824.453 Mg, co stanowi 8,6%. Wskaźnik 

wycofania z użytkowania azbestu do 2015 w Programie krajowym wynosi 46,2%. 

(dowód: akta kontroli str. 38-39, 75) 
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Starosta Biłgorajski wyjaśnił, że z obiektów użytkowanych przez jednostki 

organizacyjne Powiatu, będących w trwałym zarządzie, usunięto wyroby 

zawierające azbest w ilości 11.968 kg, co stanowi 44,6 % ogólnej ilości posiadanych 

wyrobów. Wskaźnik wycofania z użytkowania azbestu minimalnie odbiega od ilości 

określonej w Programie krajowym. Jeżeli chodzi o usuwanie wyrobów azbestowych 

z  poszczególnych gmin z terenu Powiatu, podejmowano działania, wysyłając 

stosowne pisma do wszystkich gmin (18.06.2013 r.) w celu powzięcia informacji 

dotyczącej oceny realizacji usuwania azbestu oraz zwiększenia jego efektywności. 

Starosta stwierdził, że z opinii mieszkańców Powiatu wynika, że główną przyczyną 

nieskładania wniosków o udzielenie dofinansowania jest brak środków finansowych 

na zmianę konstrukcji dachu oraz nowe pokrycie dachowe. W 2015 r. pojawiła się 

możliwość ubiegania się o dofinansowanie do nowego pokrycia dachowego. 

Jednakże, aby z niej skorzystać trzeba spełniać pewne warunki, m.in. dotyczące 

dochodu na członka rodziny, który nie może przekraczać określonej kwoty.  Starosta 

stwierdził, że w celu zwiększenia realizacji programu powiatowego usuwania 

azbestu rozpropagowywano wśród mieszkańców Powiatu ulotki o szkodliwości 

wyrobów zawierających azbest, udostępniano informacje o firmach uprawnionych do 

demontażu wyrobów zawierających azbest, a także nawiązano współpracę 

z Katolickim Radiem Zamość w zakresie emisji audycji o charakterze edukacyjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 207) 

1.3. W celu usprawnienia realizacji powiatowego programu usuwania azbestu 

Powiat Biłgorajski podpisał w dniu 20.10.2010 r. deklarację przystąpienia do projektu 

„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 w obszarze Środowisko i Infrastruktura. Umowę w tym 

zakresie podpisano z Województwem Lubelskim w dniu 27.10.2014 r. Do 

obowiązków Powiatu należy m.in. realizacja zadań, dotyczących usuwania azbestu, 

wynikająca z Projektu. Zgodnie z § 5 umowy, dofinansowanie usuwania wyrobów 

azbestowych ze środków szwajcarskich określono na 85%, a 15% ze środków 

własnych Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 196-205) 

1.4. Urząd podejmował działania, związane z propagowaniem problematyki 

azbestowej: 

- rozpowszechniał wśród mieszkańców Powiatu ulotki informujące o szkodliwości 

wyrobów zawierających azbest, opracowane przez głównego koordynatora 

programu – Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Polityki Przemysłowej; 

- umożliwił mieszkańcom Powiatu złożenie uwag lub wniosków do opracowywanego 

Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest oraz do Prognozy 

Oddziaływania na Środowisko, poprzez poinformowanie ich o tym fakcie w marcu 

2010 r. w lokalnej gazecie „Biłgorajska Gazeta Powiatowa”. Informacje w tym 

zakresie wywieszono na tablicach ogłoszeń Starostwa oraz przesłano do wszystkich 

14 gmin Powiatu; 

- zamieścił informacje na temat azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych na stronie internetowej 
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Starostwa www.bilgorajski.pl w zakładce ochrona środowiska/azbest oraz zamieścił 

takie informacje na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa; 

- wydawał dla specjalistycznych firm decyzje zatwierdzające program gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Lista firm była udostępniona 

w Starostwie w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz na tablicy 

ogłoszeń w budynku Urzędu. Wykaz firm przekazano do wiadomości Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju, Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju oraz gminom Powiatu; 

- nawiązał współpracę z Katolickim Radiem Zamość w zakresie przygotowania 

i emisji audycji o charakterze edukacyjnym w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki odpadami. Zgodnie z umową z 14.10.2014 r. wyemitowano w ciągu 

miesiąca sześć piętnastominutowych ekologicznych audycji radiowych, natomiast 

podpisana umowa 5.05.2015 r. przewiduje także sześć piętnastominutowych audycji 

(jedna w miesiącu) z terminem realizacji do 27 października br.  

(dowód: akta kontroli str. 242-273) 

1.5. W latach 2009-2015 (kwiecień) Starostwo na realizację zadań z zakresu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wydatkowało 46 tys. zł. Z kwoty 

tej 27 tys. zł w 2009 r. stanowił koszt opracowania „Program usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Biłgorajskiego” oraz prognozy 

oddziaływania na środowisko. Środki finansowe, przeznaczone na realizację tego 

zadania, pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Biłgoraju. W badanym okresie na ww. zadania z budżetu Powiatu 

przekazano jednostkom organizacyjnym 17,4 tys. zł, w tym 7,5 tys. w 2009 r., 7,2 

tys. w 2010 r. i 2,7 tys. w 2012 r. W 2011 r. wydatkowano 1,2 tys. zł środków 

pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska oraz 0,5 tys. z budżetu Powiatu 

na szkolenie pracownika Urzędu z zakresu gospodarki odpadami, w tym m. in. 

azbestem. Z przekazanych środków w 2009 r.: Regionalne Centrum Edukacji 

Zawodowej w Biłgoraju usunęło osłony okapu z płyt eternitowych (2,0 tys. zł); 

Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) usunął materiały izolacyjne zawierające azbest 

(5,5 tys. zł); w 2010 r. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących wydatkował 

7,2 tys. zł na usunięcie płyt azbestowych z dachu budynku internatu oraz wiaty 

spawalni przy warsztatach szkolnych; w latach 2011-2012 ZDP utylizował płyty 

azbestowe z  dwóch budynków (3,9 tys. zł). Starostwo w 2009 r. zaplanowało z 

PFOŚiGW środki w wysokości 28 tys. zł na sfinansowanie opracowania „Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 

Biłgorajskiego” oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Od 2010 r. Starostwo 

planowało środki w budżecie Powiatu w dziale 900 rozdziale 90019 – gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska (bez wyodrębniania środków na usuwanie 

wyrobów azbestowych). W poszczególnych latach 2010-2015 planowane środki na 

zadania z zakresu ochrony przyrody i gospodarki odpadami oraz edukacji 

ekologicznej (§ 4810) wynosiły: po 100 tys. zł w 2010 r., 2011 r. i 2012 r.; po 50 tys. 

zł w 2013 r. i 2014 r. i 10 tys. zł w 2015 r.      

Starostwo w III i IV kwartale 2015 r. zaplanowało z budżetu Powiatu kwotę 4 tys. zł 

na przygotowanie i emisję audycji radiowych m.in. o tematyce azbestowej, 

a w 2016 r. kwotę 10 tys. zł na zakup blachy, demontaż, transport i utylizację płyt 

cementowo-azbestowych z pokrycia dachowego wiaty warsztatów szkolnych RCEZ. 

http://www.bilgorajski.pl/
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W badanym okresie Starostwo Powiatowe nie starało się o przyznanie środków 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Regionalnego Programu Operacyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 76-101, 196-205) 

Realizacja wniosków pokontrolnych 

1.6. Po kontroli w 2009 r. NIK sformułowała trzy wnioski: pierwszy w zakresie 

podjęcia działań w celu zinwentaryzowania wyrobów zawierających azbest 

znajdujących się w obiektach będących własnością Powiatu oraz dokonania oceny 

ich stanu, a także przekazywania Marszałkowi Województwa informacji o rodzaju, 

ilości i miejscach występowania tych wyrobów; drugi, dotyczący wzmocnienia 

nadzoru nad powiatowymi jednostkami w zakresie przestrzegania przez nie 

obowiązku zgłaszania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej; trzeci 

wniosek dotyczył ujęcia w planie gospodarki odpadami zadań, dotyczących 

odpadów zawierających azbest. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane. Dwa 

pierwsze poprzez przesłanie pism do podległych jednostek, w których informowano 

o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji, dokonania oceny stanu 

technicznego tych budynków oraz przekazywania ww. informacji Marszałkowi 

Województwa. W tych samych pismach informowano, że w przypadku wykonywania 

prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest prace te należy 

zgłosić do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jednocześnie 

przypominano tym jednostkom, że prace te powinny być wykonywane wyłącznie 

przez uprawnione podmioty. W czerwcu 2009 r. Starostwo przystąpiło do realizacji 

trzeciego wniosku. W tym celu opracowało „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie Powiatu Biłgorajskiego”, który został przyjęty 

uchwałą Rady Powiatu w Biłgoraju nr VI/44/2011 w dniu 6 maja 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 274-282) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki 

w badanym obszarze.  

2. Działania właściciela nieruchomości powiatowych w zakresie 

posiadanych wyrobów zawierających azbest 

 

2.1. Starostwo, w celu zinwentaryzowania wyrobów zawierających azbest 

w obiektach użytkowanych przez podległe pięć jednostek, przesłało 4 czerwca 

2009 r. pisma informujące o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji 

w użytkowanych przez nie obiektach oraz dokonania oceny ich stanu bezpiecznego 

użytkowania. Jednocześnie informowano o konieczności przedkładania informacji 

o wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa Lubelskiego, a także 

o konieczności przeprowadzania kontroli stanu tych wyrobów, w terminach 

wynikających z ostatniej oceny tych wyrobów. Pisma przypominające o tych 

obowiązkach przesłano powtórnie 11 kwietnia 2011 r. Powiat nie starał się o środki 
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zewnętrzne na przeprowadzenie inwentaryzacji swoich obiektów zawierających 

wyroby azbestowe. Inwentaryzacja została przeprowadzona we własnym zakresie 

przez pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu. Spis z natury wykazał, że 

w 2009 r. Powiat Biłgorajski był właścicielem dwunastu obiektów zawierających 

wyroby azbestowe w ilości 3.049,4 m² (33.543 kg). Obiekty były zarządzane przez: 

Dom Pomocy Społecznej (DPS) w Teodorówce (trzy budynki), Regionalne Centrum 

Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (internat, budynek dydaktyczny i wiata 

magazynowa warsztatów szkolnych), Zarząd Dróg Powiatowych (trzy budynki 

biurowe), Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (internat i wiata 

spawalni) oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju (wiata). 

W 2009 r. ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania obiektów dokonał 

DPS, kwalifikując wszystkie trzy budynki do III stopnia pilności usunięcia wyrobów 

azbestowych. Pozostałe cztery podmioty nie dokonały takich ocen zarówno 

w 2009 r. jak też w 2010 i 2011 r. (a w 2012 r. również RCEZ i ZDP), pomimo 

wymogów wynikających z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest2. Od 2013 r. 

dokonywano kontroli stanu wszystkich obiektów zawierających wyroby azbestowe.  

(dowód: akta kontroli str. 102-143) 

2.2. Powiat Biłgorajski wg stanu na 31 grudnia 2014 r. był właścicielem pięciu 

nieruchomości, w których wykorzystywany jest azbest (dwa budynki gospodarcze 

i jeden nieużytkowany mieszkalno-gospodarczy Domu Pomocy Społecznej 

w Teodorówce oraz nieużytkowana wiata magazynowa i budynek dydaktyczny 

RCEZ). Z przeprowadzonych przez kontrolera oględzin ww. obiektów wynika, że w 

ww. obiektach wykorzystywany był azbest w postaci płyt cementowo-azbestowych 

falistych lub płaskich. Z przeprowadzonych w styczniu 2015 r. ocen stanu 

i możliwości bezpiecznego użytkowania obiektów wynika, że ilość posiadanych 

wyrobów zawierających azbest w tych budynkach wynosiła 1.559,4 m² tj. 17.153 kg 

(wg przelicznika zamieszczonego w bazie azbestowej 11 kg/ metr kwadratowy płyty 

falistej lub płaskiej). Natomiast wg stanu na 2009 r. (początek okresu objętego 

kontrolą) Powiat był właścicielem dwunastu obiektów zawierających wyroby 

azbestowe w ilości 3.049,4 m² (33.543 kg). W roku 2009 r. usunięto 315 m² 

wyrobów zawierających azbest, tj. 10,3% (płyty z dachu budynku internatu, 

z budynków biurowo-warsztatowego i administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych 

w Tarnogrodzie i Teodorówce). W 2010 r. z pozostałej ilości 2.734,4 m² usunięto 

245 m² (9%) z dachu budynku internatu oraz wiaty spawalni przy warsztatach 

szkolnych. W 2011 r. usunięto 180 m² (7,2%) z 2.489,4 m² (z poszycia dachowego 

budynku biurowo-warsztatowego ZDP obwód drogowy w Tarnogrodzie). 

W marcu 2012 r. Starostwo Powiatowe sprzedało wiatę, w której wykorzystywano 

wyroby zawierające azbest w ilości 610 m², w związku z czym do utylizacji zostało 

1.699,4 m² wyrobów zawierających azbest. W roku tym usunięto płyty azbestowe  

z budynku administracyjno-biurowego ZDP obwód drogowy w Teodorówce w ilości 

140 m² (8,2%). W następnych dwóch latach (2013-2014) nie usunięto żadnych ilości 

wyrobów azbestowych z nieruchomości powiatowych. W 2015 r. (I kwartał) 

                                                      
2 Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm. 
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z budynku gospodarczego DPS w Teodorówce usunięto 208 m² (13,3%) płyt 

cementowo-azbestowych. Według stanu na kwiecień 2015 r. do utylizacji zostało 

1.351,4 m² (14.865 kg) wyrobów z zawartością azbestu. W latach 2009-2015 (do 

marca) usunięto wyroby azbestowe z nieruchomości w ilości 1.088 m² (11.968 kg). 

Oznacza to, że w badanym okresie usunięto 44,6% niebezpiecznych wyrobów 

z zawartością azbestu z obiektów należących do Powiatu Biłgorajskiego. 

W  Programie krajowym wskaźnik wycofania z użytkowania azbestu na lata 2013-

2015 ustalono na poziomie  46,2%. Realizacja utylizacji wyrobów z zawartością 

azbestu z obiektów stanowiących własność Powiatu była na podobnym poziomie. 

W skład majątku Powiatu nie wchodzą drogi utwardzone odpadami zawierającymi 

azbest, urządzenia wodne i kanalizacyjne ani inne instalacje zawierające azbest.   

Z przeprowadzonej przez RCEZ 10 stycznia 2013 r. oceny stanu i możliwości 

bezpiecznego użytkowania wiaty magazynowej warsztatów szkolnych RCEZ 

wynikało, że obiekt o powierzchni 117 m² pokryty płytami azbestowo-cementowymi 

falistymi zakwalifikowało do I stopnia pilności usunięcia wyrobów azbestowych. 

Oznaczało to pilne usunięcie poszycia dachowego lub jego zabezpieczenie, zgodnie 

z wymogami załącznika nr 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r. W wyniku 

ponownej oceny budynku, dokonanej 24 stycznia 2014 r. oraz 26 stycznia 2015 r. 

przez kierownika gospodarczego RCEZ, powtórnie zakwalifikowano obiekt do I 

stopnia pilności usunięcia azbestu. Przeprowadzone przez kontrolera NIK oględziny 

w dniu 17 kwietnia 2015 r. wykazały, że wyrobów zawierających azbest nie usunięto 

ani nie zabezpieczono.  

(dowód: akta kontroli str. 137, 139-174, 195) 

W dniu 31 marca 2015 r. usunięto płyty faliste cementowo-azbestowe z dachu 

budynku gospodarczego o powierzchni 208 m² Domu Pomocy Społecznej 

w Teodorówce przy kwalifikacji II stopnia pilności. Prace wykonano w ramach 

„Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

Województwa Lubelskiego …” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Koszt 

całkowity zadania oszacowano na 1.920 zł (Starostwo nie posiada końcowego 

rozliczenia), z tego 85% stanowi dofinansowanie z programu pilotażowego, a 15% 

ze środków Powiatu, zgodnie z §5 umowy partnerskiej zawartej przez Powiat 

z Województwem Lubelskim 27.10.2014 r., której celem jest realizacja ww. Projektu. 

Starostwo Powiatowe posiadało protokół wykonania prac przez firmę zewnętrzną 

i jej oświadczenie, że prace demontażowe materiałów niebezpiecznych 

zawierających azbest i przetransportowanych na uprawnione składowisko odpadów 

w miejscowości Piaski Zarzecze II k. Kraśnika zostały wykonane prawidłowo, 

zgodnie z przepisami prawa. Starostwo posiadało też kartę przekazania przez tę 

firmę odpadów na ww. składowisko. Zgodnie z umową partnerską (§ 3) do 

obowiązków Województwa Lubelskiego należał wybór wykonawcy tego zadania.  

W październiku 2014 r. Dyrektor DPS zgłosiła zamiar wykonania robót do 

Starostwa, które nie wniosło sprzeciwu do wykonania ww. robót. Zarząd Powiatu 

uchwałą nr 62/2014 z 28.10.2014 r. wyraził zgodę Dyrektorowi DPS na wymianę 

pokrycia dachowego i zabezpieczył środki na ten cel. Z informacji otrzymanej od 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju oraz Okręgowego Inspektora 
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Pracy w Lublinie wynika, że wykonawca dokonał zgłoszenia o zamiarze 

przystąpienia do prac polegających na usunięciu wyrobów azbestowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 175-186, 241, 350-355) 

2.3. Przeprowadzone przez inspektora NIK 17 kwietnia 2015 r. oględziny wykazały, 

że dach wiaty magazynowej warsztatów szkolnych RCEZ pokryty płytami 

azbestowo-cementowymi falistymi zakwalifikowany od stycznia 2013 r. do I stopnia 

pilności usunięcia wyrobów azbestowych nie został zabezpieczony szczelną 

powłoką, która uniemożliwiałaby emisję włókien azbestu. Płyty w wystającej części 

pokrycia dachowego poza obrys ściany były miejscami uszkodzone i połamane. 

 (dowód: akta kontroli str. 165-174) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) po zakwalifikowaniu 10 stycznia 2013 r. wiaty magazynowej warsztatów 

szkolnych RCEZ do I stopnia pilności usunięcia płyt azbestowo-cementowych 

falistych z poszycia dachowego, przez okres ponad dwóch lat (do czasu kontroli NIK 

w kwietniu 2015 r.) nie usunięto lub nie zabezpieczono poszycia dachowego tego 

budynku zawierającego azbest, co było niezgodne z przepisami § 7 ust.1 oraz 

załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

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

i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

(dowód: akta kontroli str.158-174) 

Starosta wyjaśnił, że Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej 

w Biłgoraju w dniu 23 kwietnia 2015 r. złożył do Zarządu Powiatu w Biłgoraju 

wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na usunięcie pokrycia dachowego 

z płyt falistych cementowo-azbestowych z nieużytkowanej wiaty magazynowej 

warsztatów szkolnych oraz na zakup nowego pokrycia. Po akceptacji Zarządu 

Powiatu złożony zostanie do Regionalnego Biura Projektów w Lublinie wniosek 

o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z demontażem 

i utylizacją wyrobów zawierających azbest na rok 2016, w związku z realizacją 

Projektu pn. „Pilotażowy System Gospodarowania Odpadami Azbestowymi”. 

Jednocześnie wyjaśniam, iż w 2012 r. informowano Dyrektora RCEZ o możliwości 

złożenia wniosku o dofinansowanie zmiany pokrycia dachowego w związku 

z przystąpieniem Powiatu Biłgorajskiego do ww. Projektu. Jednakże w związku 

z brakiem środków finansowych w budżecie RCEZ na zakup nowego pokrycia 

dachowego i pilnością innych zadań inwestycyjnych jednostka nie podjęła się 

złożenia wniosku. Ponadto wiata w RCEZ jest pomieszczeniem nieużytkowanym, na 

uboczu, bez możliwości dostępu osób nieupoważnionych, a pilniejsze zadania 

inwestycyjne odsunęły jej modernizację w czasie.  

(dowód: akta kontroli str. 187-190) 

W czasie trwania kontroli NIK, Zarząd Powiatu w Biłgoraju uchwałą nr 50/2015 z 28 

kwietnia 2015 r. wyraził zgodę dla RCEZ na wymianę pokrycia dachowego z płyt 

cementowo-azbestowych na blachę wiaty warsztatów szkolnych, zabezpieczając 

kwotę 8.000 zł na zakup blachy i stelażu oraz 2.000 zł na demontaż, transport 
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i utylizację płyt zawierających azbest. W uzasadnieniu do uchwały zapisano, że 

zadanie będzie realizowane w 2016 r.,  

(dowód: akta kontroli str.192-194) 

2) nie przestrzegano kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest po 

dokonaniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania obiektów. Nie 

usunięto do kwietnia 2015 r. płyt falistych cementowo-azbestowych z wiaty 

magazynowej warsztatów szkolnych RCEZ o powierzchni 117 m² zakwalifikowanej 

do I stopnia pilności usunięcia wyrobów azbestowych, a usunięto płyty cementowo-

azbestowe z dachu budynku gospodarczego o powierzchni 208 m² Domu Pomocy 

Społecznej w Teodorówce, który to obiekt zakwalifikowano do II stopnia pilności 

usunięcia elementów azbestowych. 

(dowód: akta kontroli str. 139-174, 175-186) 

Starosta wyjaśnił, że II stopień pilności usunięcia płyt falistych z użytkowanego 

budynku gospodarczego DPS w Teodorówce, co prawda nie wymagał niezwłocznej 

utylizacji tych płyt, ale potrzeba zmiany jego pokrycia dachowego wynikała 

z pogarszającego się stanu technicznego obiektu. Na ścianach użytkowanego 

budynku zaczęły pojawiać się liczne pęknięcia oraz powstawały widoczne zacieki na 

stropie, czego przyczyną w opinii osób z branży budowlanej był znaczny ciężar 

dachu. Dlatego w związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie coraz liczniejszymi 

oznakami uszkodzeń budynku, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, powstała 

potrzeba zakupu nowego, lżejszego pokrycia i usunięcie starego. W 2013 r. 

w budżecie DPS powstały oszczędności przy realizacji innych zadań 

inwestycyjnych, więc zaistniała możliwość zakupu blachy. Z uwagi na fakt, iż termin 

składania wniosków o dofinansowanie demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych 

do Regionalnego Biura Projektów w Lublinie w związku z realizacją Projektu 

„Pilotażowy System Gospodarowania Odpadami Azbestowymi” minął w listopadzie 

2013 r. konieczne było przesunięcie terminu złożenia wniosku na listopad 2014 r. 

W październiku 2014 r. Dyrektor DPS złożyła do Zarządu Powiatu wniosek 

o wyrażenie zgody na wymianę pokrycia dachowego z płyt falistych cementowo-

azbestowych na blachę na ww. budynku. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 

realizację tego zadania zabezpieczając odpowiednie środki finansowe.  

(dowód: akta kontroli str.187-188) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność skontrolowanej jednostki 

w zakresie dotyczącym nieusunięcia przez kolejne dwa lata wyrobów zawierających 

azbest z wiaty warsztatów szkolnych RCEZ usytuowanej w pobliżu budynku, 

w którym odbywają się zajęcia szkolne, a zakwalifikowanej do I stopnia pilności. 

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 Kontroli3, wnosi o:  

1) usuwanie wyrobów azbestowych w kolejności wynikającej z oceny stanu 

                                                      
3 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. (dalej: „ustawa o NIK’).  
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możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów stanowiących własność 

Powiatu; 

2) niezwłoczne zabezpieczenie lub usunięcie (I stopień pilności) płyt 

azbestowo-cementowych poszycia dachowego wiaty magazynowej 

warsztatów szkolnych RCEZ. 

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 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. 

 

Lublin, dnia   29    czerwca 2015 r. 

Kontroler: Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

Edward Lis 

Marek Dałek 

specjalista kontroli państwowej 
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