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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 Szczepan Olejnik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  

nr 94487 z 21.04.2015 r.  

 (Dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie (dalej zwana: ANR lub 

Agencją).  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
 p.o. Dyrektor Alina Podkościelna – Troetsch (dalej Dyrektor). 

(Dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności
1
 

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie, zarządzająca powierzonym 

mieniem Skarbu Państwa i wykonująca na jego rzecz prawo własności, co roku dokonywała 

przeglądu obiektów i urządzeń zawierających azbest, którego wyniki przesyłała do Centrali 

Agencji Nieruchomości Rolnych. Powyższe czynności nie stanowiły jednak wykonania 

obowiązku ujęcia wyników inwentaryzacji w Informacji o wyrobach zawierających azbest, 

które następnie należało przekazać właściwemu marszałkowi województwa2. Obowiązek 

ten Agencja wykonała dopiero w 2015 r. (w trakcie kontroli NIK) ujmując wyniki 

inwentaryzacji poszczególnych obiektów w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” 

i przesyłając je właściwym marszałkom. Kontrole stanu wyrobów zawierających azbest 

przeprowadzano rzetelnie i w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. 

Agencja podejmowała również działania w kierunku usuwania tych wyrobów z 

nieruchomości Skarbu Państwa. W ich wyniku przekazano do utylizacji ponad 90,5 ton 

odpadów z azbestem (co odpowiada 10 % zinwentaryzowanych materiałów zawierających 

azbest na koniec 2014 r.). Koszty z tym związane poniesione przez Agencję ze środków 

własnych wyniosły w latach 2009-2014 ponad 78,8 tys. zł.  

III. Wyniki kontroli 

                                                      
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. 
2 Obowiązek określony § 7 ust. 1-4 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których był 

lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876 ze zm.). 

Z dniem 26 stycznia 2011 r. ww. rozporządzenie zostało uchylone i przedmiotowe obowiązki wynikają 

teraz z: § 10 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 

i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające 

azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), zwanego dalej „rozporządzeniem z 13 grudnia 2010 r. 

w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane 

wyroby zawierające azbest” 

Ocena ogólna 
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1. W zarządzie ANR na koniec 2014 r. pozostawało 448 obiektów budowlanych3, z 

których 16 administrowanych było przez ANR4 a 67 pozostawało nierozdysponowane. 

Pozostałe obiekty zostały oddane wraz z gruntem w dzierżawę (337 obiektów), użytkowanie 

(13), administrowanie (15). Występowanie wyrobów zawierających azbest ANR ujawniła 

w 171obiektach5 (38% obiektów), w tym w 18 (o łącznej masie wyrobów zawierających 

azbest 97.251 kg) na mieniu nierozdysponowanym. Według inwentaryzacji na koniec  

2014 r. w Zasobie6 ANR pozostawało 82.446 m2 płyt cementowo azbestowych o łącznej 

masie 906.906 kg (przelicznik 1 m2  = 11 kg)7. 

(dowód: akta kontroli str. 5-35, 178) 

ANR jako zarządca nieruchomości co roku dokonywała przeglądu obiektów i urządzeń 

zawierających azbest, a jego wyniki przekazywała Prezesowi Agencji Nieruchomości 

Rolnych w formie zestawienia wyników dla wszystkich obiektów. 

Zgodnie z tymi informacjami na koniec poszczególnych lat w Zasobie ANR pozostawała 

następująca liczba obiektów, w których stwierdzono występowanie azbestu: 

2009 r. – ogółem 218 obiektów w tym:  

- 124 obiekty zakwalifikowane do II stopnia pilności (35-60 pkt)8: 3 budynki 

mieszkalne, 114 budynków gospodarczych, 7 innych obiektów i urządzeń 

budowlanych; 

- 94 obiekty zakwalifikowane do I stopnia pilności (65 i więcej pkt): 5 budynków 

mieszkalnych, 89 budynków gospodarczych. 

(dowód: akta kontroli str. 179-196) 

2010 r.– ogółem 201 obiektów w tym: 

- 102 obiekty zakwalifikowane do II stopnia pilności (35-60 pkt): 2 budynki mieszkalne, 

97 budynków gospodarczych, 3 inne obiekty i urządzenia budowlane; 

- 99 obiektów zakwalifikowanych do I stopień pilności (65 i więcej pkt): 5 budynków 

mieszkalnych, 88 budynków gospodarczych i 6 innych obiektów i urządzeń 

budowlanych. 

(dowód: akta kontroli str. 197-214) 

2011 r.– ogółem 191 obiektów w tym: 

- 98 obiektów zakwalifikowanych do  II stopień pilności (35-60 pkt): 2 budynki 

mieszkalne, 93 budynki gospodarcze, 3 inne obiekty i urządzenia budowlane;  

                                                      
3 Zaliczanych wg. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622)  do Grupy 1: Budynki i lokale oraz spółdzielcze 

prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, Podgrupy 

10 – budynki niemieszkalne i Podgrupy 11 – budynki mieszkalne. 
4 Administrowane przez Sekcję Zamiejscową Gospodarowania Zasobem w Białej Podlaskiej. 
5 Według przekazanych w 2015 r. właściwym marszałkom Informacji o wyrobach zawierających 

azbest. 
6 Zasób własności Rolnej Skarbu Państwa – mienie Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja 

Nieruchomości Rolnych. 
7Wskaźnik przyjęty zgodnie ze stosowanym przelicznikiem bazy azbestowej 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/tabs/show/10  
8 Według „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” 

określonej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

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

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zwanego dalej „rozporządzeniem  

z 2 kwietnia w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest”. 

Opis stanu faktycznego 

 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/tabs/show/10
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- 93 obiekty zakwalifikowane do I stopnia pilności (65 i więcej pkt): 5 budynków 

mieszkalnych, 82 budynki gospodarcze i 6 innych obiektów i urządzeń 

budowlanych. 

(dowód: akta kontroli str. 215-228) 

2012 r. – ogółem 150 obiektów w tym: 

-  41 obiektów zakwalifikowanych do II stopnia pilności (95-115 pkt): 1 budynek 

mieszkalny i 40 budynków gospodarczych; 

-  109 obiektów zakwalifikowanych do III stopnia pilności (do 90 pkt), 5 budynków 

mieszkalnych, 98 budynków gospodarczych i 6 innych obiektów i urządzeń 

budowlanych. 

(dowód: akta kontroli str. 229-241) 

2013 r. – ogółem 238 obiektów w tym: 

- 47 obiektów zakwalifikowanych do II stopnia pilności (95-115 pkt): 1 budynek 

mieszkalny, 44 budynki gospodarcze i 2 inne obiekty i urządzenia budowlane; 

- 191 obiektów zakwalifikowanych do III stopnia pilności (do 90 pkt): 8 budynków 

mieszkalnych, 175 budynków gospodarczych i 8 innych obiektów i urządzeń 

budowlanych. 

Jako przyczynę wzrostu wykazywanej liczby obiektów w stosunku do 2012 r. wskazano 

przejęcie przez Oddział do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2013 nowych 

nieruchomości zabudowanych.  

(dowód: akta kontroli str. 242- 248) 

2014 r.– ogółem 197 obiektów w tym: 

- 39 obiektów zakwalifikowanych do II stopnia pilności (95-115 pkt): 1 budynek 

mieszkalny, 36 budynków gospodarczych i 2 inne obiekty i urządzenia 

budowlane; 

- 158 obiektów zakwalifikowanych do III stopnia pilności (do 90 pkt): 6 budynków 

mieszkalnych, 146 budynków gospodarczych i 6 innych obiektów i urządzeń 

budowlanych. 

(dowód: akta kontroli str. 249- 263) 

Według Dyrektor, coroczne zmiany liczby obiektów, w których stwierdzono występowanie 

materiałów zawierających azbest, wynikały głównie ze zbywania nieruchomości oraz 

przejmowania do Zasobu nowych zabudowanych nieruchomości. Zmiany ilościowe obiektów 

objętych sprawozdaniami były również spowodowane błędnym zakwalifikowaniem budynków, 

które w terenie stanowią jedną bryłę, a w rzeczywistości - w ewidencji księgowej określone są 

jako np. 2 lub 3 środki trwałe. Ponadto zamiany wynikają z ujawniania nowych, wcześniej nie 

ujętych w sprawozdaniach, obiektów często niewskazanych w dokumentach, na podstawie 

których przeszły do Zasobu (decyzji władz samorządowych bądź wyroków sądowych). 

Różnice w stopniach zakwalifikowania obiektów wynikają przede wszystkim ze zmiany 

uregulowań prawnych, dotyczących sposobu kwalifikacji tych obiektów, które w ANR 

zastosowano w roku 20129. Przy aktualnej regulacji prawnej wszystkie obiekty Zasobu 

posiadają II i III stopień pilności.  

                                                      
9 Przyjęta punktacja według nowego, obowiązującego od 18 września 2010 r., wzoru oceny, 

wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 

1089) zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest, zwane dalej „rozporządzeniem z 5 sierpnia 2010 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest”.  
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(dowód: akta kontroli str. 41-42) 

Wynik inwentaryzacji ANR przekazała właściwym marszałkom po raz pierwszy w maju 2015 r. 

Informacje te obejmowały dane na temat występowania azbestu w obiektach zarówno 

w mieniu nierozdysponowanym oraz nietrwale rozdysponowanym (oddanym w użytkowanie, 

dzierżawę, najem itp.). Zgodnie z tymi informacjami w Zasobie ANR na dzień 31 grudnia 

2014 r. znajdowało się 171 obiektów zawierających elementy azbestowe o łącznej ilości 

82.446 m2. Spośród ww. obiektów do II stopnia pilności zakwalifikowano 16 obiektów, a do 

III stopnia pilności 155 obiektów.  

(dowód: akta kontroli str. 264-267)  

Dyrektor wskazała, że różnice pomiędzy informacjami o ilości wyrobów zawierających azbest 

wg stanu na koniec 2014 r., przekazanymi do Prezesa ANR, a informacjami przekazanymi do 

marszałków w maju 2015 r. wynikają ze skorygowania danych po przeprowadzeniu 

powtórnej, sprawdzającej inwentaryzacji obiektów w obrębie gmin: Łaszczów, Rachanie i 

Jarczów, w których w 2013 r. ANR przejęła do Zasobu duże obszary gruntów wraz z 

wieloobiektowymi ośrodkami gospodarczymi. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42)  

2. Agencja, zgodnie z § 4 rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i  

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 

przeprowadziła kontrole stanu wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach 

będących w zarządzie ANR, w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. 

(dowód: akta kontroli str. 28-35) 

ANR nie przekazywała właściwemu organowi nadzoru budowlanego ocen stanu i  możliwości 

bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest pozostających w Zasobie10. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rykach, organ właściwy dla wytypowanych do 

przeprowadzenia w ramach kontroli NIK oględzin obiektów w zakresie występowania 

wyrobów zawierających azbest, poinformował, że w latach 2004-2015 nie wpłynęła do organu 

żadna „ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” 

oraz organ nie przeprowadził kontroli w zakresie bezpiecznego użytkowania oraz usuwania 

wyrobów zawierających azbest na budynkach oddanych przez ANR w dzierżawę 

zlokalizowanych na wskazanych działkach. W związku z powyższym Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego w Rykach nie posiada wiedzy na temat stanu tych wyrobów 

zlokalizowanych na wyszczególnionych obiektach. 

(dowód: akta kontroli str. 282) 

                                                      
10 Zgodnie z § 4 ust 3 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobu i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  w brzmieniu obowiązującym 

do 18.09.2010 r. (tj. przed zmianą wprowadzoną rozporządzeniem z dnia 5.08.2010 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest), podmioty zobowiązane do przeprowadzania kontroli stanu wyrobów 

zawierających azbest miały  przechowywać jeden egzemplarz oceny łącznie z dokumentacją miejsca 

zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, drugi 

egzemplarz oceny miały natomiast przekazać właściwemu organowi nadzoru budowlanego, 

w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny. Od 18.09.2010 r. podmioty te mają obowiązek 

przechowywać oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 

łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub 

instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla 

których jest prowadzona książka obiektu budowlanego, ocena ta powinna być dołączona do książki 

obiektu budowlanego. 
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3. Według przeprowadzonej w 2015 r. Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, w Zasobie 

ANR nie występowały materiały zawierające azbest zakwalifikowane do natychmiastowego 

usunięcia (I stopnień pilności).  

Według informacji ANR w okresie od 2009 r. do końca 2014 r. liczba obiektów zawierających 

azbest zmniejszyła się o 169. Były to obiekty położone na nieruchomościach sprzedanych lub 

zlikwidowane w tym okresie. 

W latach 2009 – 2014 ANR dokonała trwałego rozdysponowania nieruchomości 

zabudowanych, na których znajdowały się wyroby azbestowe w ilości 84.410 m2. Natomiast 

z mienia znajdującego się w Zasobie Agencji usunięto 8.230 m2 wyrobów azbestowych (co 

odpowiada 10% zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na koniec 2014 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 28-35; 42, 264-267; 279) 

4. W celu ograniczenia liczby obiektów zawierających azbest znajdujących się w Zasobie, 

Agencja podejmowała działania zmierzające przede wszystkim do trwałego rozdysponowania 

nieruchomości zabudowanych zwłaszcza dużymi ośrodkami gospodarczymi. 

Według wyjaśnienia Dyrektor, Agencja nie dysponuje innymi narzędziami zmierzającymi 

do usuwania wyrobów zawierających azbest oprócz w/w. Zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w Agencji do dzierżawcy należy przeprowadzanie i pokrywanie kosztów prac 

remontowych na dzierżawionych obiektach budowlanych. Agencja może finansować 

demontaż, transport i utylizację eternitu, jednak koszty wykonania np. nowych pokryć 

dachowych lub obudowy ścian z innych materiałów zastępujących eternit – leżą po stronie 

dzierżawcy nieruchomości. Dlatego też poza zbyciem obiektów realizowana jest tylko ich 

fizyczna likwidacja i to w przypadku złego stanu technicznego całego budynku.  

Zdaniem Dyrektor, usuwanie wyrobów z azbestem z obiektów wchodzących np. w skład 

zabudowanych ośrodków gospodarczych na koszt Agencji byłoby działaniem nieracjonalnym 

ze względów ekonomicznych. Wydatki z tym związane mogłyby zbliżyć się, bądź w 

niektórych przypadkach przewyższyć wartość rynkową całych nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 42-43) 

5. W latach 2009 – 2015 (do 29 maja) Agencja sfinansowała ze środków własnych koszty 

usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 78.816,56 zł. 

Dyrektor wskazała na dokonane rozpoznanie możliwości skorzystania przez Agencję 

z dofinansowania tych prac z innych źródeł. Podkreśliła, że zgodnie z uzyskanymi 

informacjami praktycznie jedynym dysponentem środków pomocowych w tym zakresie jest 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Jednakże 

obowiązujący regulamin podziału środków na usuwanie wyrobów azbestowych uwzględnia 

jedynie osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

(dowód: akta kontroli str. 42-43) 

Poniesione wydatki dotyczyły głównie zwrotu kosztów usuwania azbestu poniesionych przez 

dzierżawców, na rzecz firm za usługę demontażu i usunięcia odpadów specjalnych. 

Dzierżawcy wraz z wnioskami o zwrot poniesionych wydatków składali wystawione przez 

usługodawców faktury za demontaż, odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest, karty 

przekazania odpadów. 

Stwierdzono, że w uzasadnionych przypadkach rozbiórki budynków znajdujących się na 

dzierżawionych gruntach, jak również w przypadku zalegania płyt eternitu na dzierżawionych 

nieruchomościach, Agencja informowała dzierżawców o możliwości pokrycia przez Agencję 

kosztów związanych z demontażem, transportem oraz utylizacją elementów zawierających 
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azbest. Warunkiem przystąpienia do prac była uprzednia zgoda na likwidację obiektu oraz 

akceptacja kosztów i wykonawcy (dzierżawca przedstawiał różne oferty firm, spośród których 

Agencja zatwierdzała najkorzystniejszą).  

W jednym przypadku nabywcą usługi usunięcia odpadów zawierających azbest była ANR. 

W 2010 r. Agencja, na wniosek Urzędu Gminy Kodeń o zabezpieczenie budynku lub jego 

rozbiórkę, z uwagi na jego zły stan techniczny, zleciła wykonanie jego rozbiórki 

specjalistycznej firmie. W celu wyłonienia wykonawcy przeprowadzono telefoniczne 

rozpoznanie rynku. Oferta wykonawcy była najkorzystniejsza (najtańsza z najszybszym 

terminem realizacji). Poniesiony koszt usunięcia odpadów specjalnych wyniósł 2.140 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 59-123, 285-294) 

6. Zdaniem Dyrektor, usunięcie wyrobów azbestowych z mienia Zasobu w zasadzie nie miało 

wpływu na dalsze zagospodarowanie tych nieruchomości. Jak zaznaczyła, czynione rozbiórki 

całych budynków porządkują teren i likwidują ewentualne zagrożenia ich złym stanem 

technicznym. Kilka budynków mieszkalnych, znajdujących się w Zasobie – to zamieszkałe 

obiekty objęte umową dzierżawy. Głównie zlokalizowane są one przy sektorach 

gospodarczych oraz obiektach stawowych. Nieużytkowanie budynków gospodarczych czy 

inwentarskich przez dzierżawców nie wynika z konieczności usuwania azbestu, ale przede 

wszystkim z powodu ich zużycia funkcjonalnego i niskiej opłacalności produkcji, w tym 

produkcji zwierzęcej. 

(dowód: akta kontroli str. 43-44) 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, publikowane przez Agencję zgodnie 

z art. 28 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.), w związku z art. 38 ust. 2 ustawy oraz 

ogłoszenia o przetargu nie zawierały informacji o występowaniu czy też stanie wyrobów 

azbestowych znajdujących się na nieruchomościach, niemniej jednak każdorazowo, przed 

rozpoczęciem przetargu, jego uczestnicy składali oświadczenia o zapoznaniu się z treścią 

ogłoszenia o przetargu, jego warunkami, granicami nieruchomości oraz stanem technicznym 

istniejącej zabudowy. 

(dowód: akta kontroli str. 279) 

W działalności kontrolowanej jednostki w ww. zakresie stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:  

1. Dyrektor Agencji nie wywiązywała się z obowiązku ujmowania wyników 

inwentaryzacji ze spisu z natury wyrobów zawierających azbest w „Informacji o wyrobach 

zawierających azbest” i nie przekazywała co roku tych informacji właściwemu marszałkowi 

w terminie do 31 stycznia. Pierwsze takie informacje Dyrektor przesłała dopiero w trakcie 

kontroli NIK 

tj. w maju br., według stanu na koniec 2014 r.  

Opracowywane, w latach 2009-2015, co roku „Wyniki przeglądu obiektów i urządzeń 

budowlanych Zasobu zawierających azbest” i przesyłane do Centrali ANR, nie były 

sporządzane wg wzoru wskazanego w załączniku do rozporządzenia11, jak również nie były 

                                                      
11 Zgodnie z § 10 ust. 2, rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 

urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wykorzystujący wyroby 

zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, 

stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją corocznie, w terminie do 31 stycznia, 

właściwemu marszałkowi województwa. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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przekazywane właściwym marszałkom województwa. Wyniki te, przekazywane Prezesowi 

ANR w formie zestawienia wyników dla wszystkich obiektów, nie zawierały m.in: 

-  wyszczególnienia dla poszczególnych nieruchomości nazwy 

miejsca/urządzenia/instalacji, adresu faktycznego miejsca występowania azbestu w 

formacie województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości; 

- informacji o wykorzystującym wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa 

i adres; 

- numeru działki ewidencyjnej; 

- numeru obrębu ewidencyjnego; 

- wskazania miejsca występowania wyrobów poprzez podanie: nazwy i numeru dokumentu 

oraz daty jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania 

wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub 

urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej; 

- przewidywanego terminu usunięcia wyrobów zawierających azbest; 

- ilości wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia. 

Dyrektor w złożonych wyjaśnieniach podniosła, że Agencja zawiera umowy dzierżawy 

z przedsiębiorcami bądź osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami cedując, 

zgodnie z § 14 ust. 1 wzoru umowy dzierżawy, ponoszenie wszelkich obciążeń 

publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości na dzierżawców. 

Zdaniem Dyrektor to dzierżawca jest wykorzystującym wyroby zawierające azbest i jego 

obowiązkiem było składanie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” do właściwego 

marszałka. Zwróciła uwagę, że również takie stanowisko wynika z pisma Prezesa ANR 

z 05.05.2015 r. skierowanego do Oddziałów, w którym wskazano, że obowiązek 

inwentaryzacji obiektów zawierających azbest nietrwale rozdysponowanych należy do 

dzierżawców, najemców, zarządców bądź użytkowników wieczystych.  

 (dowód: akta kontroli str. 41, 178, 264-267) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z przedłożonym do kontroli wzorem umowy dzierżawy, ANR 

zobowiązała dzierżawcę do ponoszenia jedynie wszelkich obciążeń publiczno-prawnych 

czyli należności publiczno-prawnych. Zapis ten nie obejmował wykonywania innych 

obowiązków właściciela wynikających z przepisów prawa a jedynie ponoszenia obciążeń 

finansowych.  

Zdaniem NIK, w przypadku obiektów oddanych w dzierżawę lub użytkowanie, 

obowiązek sporządzenia i przekazania informacji o wyrobach zawierających azbest, 

jeżeli strony nie postanowią inaczej, spoczywa na właścicielu. Mając na względzie cel 

przepisów zobowiązujących do przekazywania Informacji, tj. pozyskanie i 

dysponowanie przez organy administracji publicznej wiedzy o rodzaju, ilości i 

miejscach występowania wyrobów zawierających azbest na terenie kraju, podmiotem 

zobowiązanym jest przede wszystkim właściciel. Powinien on posiadać informacje o 

wyrobach zawierających azbest również z uwagi na obowiązek dokonywania oceny 

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest i jej 

aktualizowania12. 

2. Stwierdzono cztery przypadki, w których ANR na jednej karcie Informacji o 

wyrobach zawierających azbest, przekazanej właściwemu marszałkowi, wykazywała dane 

                                                      
12 § 4 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 
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dotyczące kilku obiektów. Dotyczyło to Informacji o wyrobach zawierających azbest: w 

Podlodowie – na jednej informacji zamieszczono dane, dotyczące 5 budynków 

gospodarczych i 1 budynku mieszkalnego; Podzamczu – 6 budynków gospodarczych; 

Przytocznie - 3 budynków gospodarczych i budynku mieszkalnego; Niemcach - 5 budynków 

gospodarczych.  

Zgodnie ze wzorem Informacji o wyrobach zawierających azbest, inwentaryzację należy 

sporządzić w oparciu o wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest13, która winna być sporządzona dla jednego miejsca/obiektu 

/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej. 

(dowód: akta kontroli str. 274-277) 

3. Badanie, w drodze oględzin, prawidłowości wywiązywania się z obowiązku, 

określonego w § 4 rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest14, dla 12 budynków 

oddanych wraz z gruntem w dzierżawę osobie prawnej wykazało, że wystąpiły 2 przypadki 

objęcia jedną oceną więcej niż jednego obiektu (5 obiektów). Ponadto stwierdzono, że 

wbrew obowiązkowi określonemu w § 4 ust. 3 tego rozporządzenia, ocen nie dołączono do 

książek obiektów budowlanych.  

(dowód: akta kontroli str. 124-127; 146; 148) 

4. W jednym przypadku, wytypowanego do kontroli (dobór celowy) mienia 

niezagospodarowanego, włączonego do Zasobu w 2010 r., nie przeprowadzono kontroli 

oraz nie sporządzono dla dwóch budynków, w których występowały wyroby zawierające 

azbest w ilości 379 m2, „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest”15. Informacji o tych wyrobach nie przekazano również do właściwego 

marszałka. 

Kontrolę i ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 

azbest w tych obiektach ANR przeprowadziła w trakcie kontroli NIK. 

Dyrektor wyjaśniła, że w skład mienia nierozdysponowanego wchodzi niewiele obiektów 

zawierających azbest. Często położone są one na nieruchomościach, w których Agencja 

ma jedynie udział w prawie własności. Dla wielu obiektów figurujących w Zasobie brak jest 

dokumentów źródłowych pozwalających ustalić ich faktyczny stan prawno-własnościowy. 

Okoliczności te sprawiły, że do tej pory obiekty zawierające azbest wchodzące w skład 

mienia nierozdysponowanego nie były objęte sprawozdaniami Oddziału składanymi do 

Biura Prezesa ANR i do właściwych marszałków. Zgodnie z tymi wyjaśnieniami po 

dokonaniu korekty ewidencji księgowej ANR niezwłocznie dokona inwentaryzacji tych 

obiektów. 

Ponadto Dyrektor wskazała, że w sprawozdaniach, składanych corocznie przez 

pracowników, w terenie ujawniane zostają nowe obiekty wcześniej nie ujęte. Wynika to 

z dużej ilości również niewielkich nieruchomości przekazywanych do Zasobu w wyniku 

decyzji władz samorządowych bądź wyroków sądowych. Często w dokumentach tych nie 

                                                      
13 Stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia  z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu 

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.  
14 Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia 

budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza 

kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. 

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu 

i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 
15 J.w. 
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ma mowy o obiektach budowlanych – dopiero wizja w terenie ujawnia te składniki 

budowlane. 

(dowód: akta kontroli str. 41; 268-273 ) 

5. Do przeprowadzonej w 2011 r. kontroli okresowej wyrobów zawierających azbest 

nie zastosowano nowego, obowiązującego od 18 września 2010 r. wzoru, oceny stanu 

i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest16. Nowy wzór 

oceny zawiera 5 grup (poprzednio było ich 8) oceny stanu materiałów zawierających azbest 

oraz wprowadza odmienną kwalifikację do poszczególnych stopni pilności postępowania 

z materiałami zawierającymi azbest, m.in. pierwszy stopień pilności kwalifikujący wyroby do 

pilnego usunięcia, jest od 120 punktów (poprzednio był od 65 punktów). 

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektor, sprawozdania za rok 2011 sporządzono według 

nieaktualnych druków przez nieumyślne działanie pracowników. Nie zmienia to faktu, iż 

monitorowanie obiektów zawierających azbest odbywało się w Oddziale systematycznie. 

Przepisy, które wprowadziły zmiany w roku 2010 w tym zakresie były „łagodniejsze”, a  

nasze działania wpłynęły jedynie na nieścisłość danych. 

(dowód: akta kontroli str. 42) 

W umowie na roboty budowlane z dnia 30.11.2010 r. zawartej przez ANR, obejmującej 

m.in. demontaż i utylizację azbestu, nie wymagano od wykonawcy przedstawienia: planu 

prac usuwania wyrobów zawierających azbest, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia z 2.04.2004 w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (§ 

8 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia i art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane17), decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi (§ 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia), a także dokumentacji 

potwierdzających uprawnienia w zakresie transportu tych odpadów. 

Wykonawca nie został również zobowiązany do informowania Agencji o dokonaniu 

zgłoszenia tych prac do właściwych organów: nadzoru budowlanego, inspekcji pracy 

i inspekcji sanitarnej, jak również nie wymagano oświadczenia o prawidłowości wykonania 

prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego (§ 6 ust 2 oraz § 8 ust. 3 ww. 

rozporządzenia).  

IV. Wnioski 

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

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

Izbie Kontroli18, wnosi o: 

1. Przekazywanie co roku, w terminie do dnia 31 stycznia, właściwemu marszałkowi 

województwa informacji o wykorzystywanych wyrobach zawierających azbest. 

2. Sporządzanie odrębnych kart informacji o wyrobach zawierających azbest dla 

każdego obiektu. 

3. Sporządzanie „Oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających 

azbest” dla każdego obiektu i dołączanie tego dokumentu do książek obiektów. 

4. Obejmowanie kontrolą wszystkich obiektów wchodzących w skład Zasobu, w  

których występują materiały lub wyroby zawierające azbest. 

                                                      
16 Wprowadzonego rozporządzeniem z 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 
17 Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. 
18 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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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 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  
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