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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 Paweł Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 94491 z dnia 23 kwietnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miejski w Tarnogrodzie; ul. T. Kościuszki 5; 23-420 Tarnogród, dalej: „Urząd” 

lub „Gmina”. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Eugeniusz Stróż, Burmistrz Miasta Tarnogród, od 26 listopada 2006 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
 

Gmina przystąpiła do realizacji, uchwalonego przez Radę Ministrów, wieloletniego 

„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (dalej: „POKzA”), 

przeprowadzając w 2008 r. inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. 

Opracowano i wdrożono (w 2009 r.) Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Tarnogród (dalej: „Program”), uwzględniający 

zasadnicze elementy wynikające z POKzA. Podjęto również działania, w wyniku 

których systematycznie usuwano azbest z nieruchomości stanowiących własność 

Gminy. Zabezpieczono środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na demontaż, transport i utylizację 

azbestu, a także przystąpiono do pilotażowego programu usuwania azbestu, 

finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. 

W okresie objętym kontrolą (2009-2014) zutylizowano łącznie 17,1% 

zinwentaryzowanych na terenie Gminy Tarnogród wyrobów zawierających azbest.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

- braku skutecznych działań, w celu uzyskania od osób fizycznych „Informacji 

o wyrobach zawierających azbest” występujących na terenie Gminy Tarnogród, 

w związku z nieskładaniem przedmiotowych informacji przez mieszkańców 

gminy w terminie do 31 stycznia każdego roku,  

- nieprzedkładania za lata 2012-2014 Marszałkowi Województwa Lubelskiego 

informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających 

zagrożenie dla środowiska, w tym także niekorzystania z narzędzia 

informatycznego (bazy azbestowej) umożliwiającego przekazywanie powyższych 

informacji,  

- niedokonywaniu okresowych ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest przy jednoczesnym niepodejmowaniu działań 

skutkujących usunięciem wyrobów zawierających azbest z obiektów 

                                                      
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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stanowiących własność Gminy, którym nadano pierwszy stopień pilności, w tym 

również w ramach nadzoru nad podmiotami, wykorzystującymi te obiekty, 

- nieosiągnięcia założonych przez Radę Miejską w Programie okresowych 

wskaźników poziomu usuwania azbestu: w latach 2011-2012 usunięto jedynie 

2,0% wyrobów azbestowych z założonych 28%, a w latach 2008-2012 usunięto 

10,2% przy planie 35%.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Działania obejmujące przygotowanie i opracowanie gminnego programu 
usuwania azbestu.  

1.1.1-1.1.2. Źródłem informacji, na temat występowania na terenie Gminy 

Tarnogród wyrobów zawierających azbest, były wyniki inwentaryzacji 

przeprowadzonej w październiku 2008 r. w formie ankiet2, obejmującej wyroby 

występujące na dachach budynków. Sporządzono Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Tarnogród na lata 2008-

20323. Koszt wykonania ww. zadań wyniósł 23.000 zł4 i w całości został 

sfinansowany z dotacji Ministra Gospodarki5. 

(dowód: akta kontroli str. 4-18,28-32,76-79,220,256) 

W lutym 2011 r., na zlecenie Urzędu, została sporządzona aktualizacja tego 

programu. Koszt tego opracowania (2.000 zł), pn: „Program Usuwania Azbestu 

i Wyrobów Zawierających Azbest na Terenie Gminy Tarnogród na lata 2011-2032 – 

aktualizacja”6. Program ten został w całości sfinansowany ze środków własnych 

Gminy (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - 

Gospodarka odpadami, § 4300 – Zakup usług pozostałych). Przeprowadzona 

aktualizacja miała na celu dostosowanie opracowania do zmienionych przepisów 

prawnych, urealnienie harmonogramu, a także zaktualizowanie informacji na temat 

ilości wyrobów zawierających azbest w Gminie Tarnogród.  

(dowód: akta kontroli str. 19-22) 

Powyższy Program wraz z jego aktualizacją zostały przyjęte przez Radę Miejską 

w Tarnogrodzie odpowiednio: 9 grudnia 2008 r. (Uchwała nr XX/130/08) oraz 

w dniu 24.03.2011 r. (Uchwała nr VI/29/2011), a także zamieszczone na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 63-64) 

Według informacji zawartej w Programie na lata 2008-2032, na terenie miasta 

i gminy Tarnogród, wg. stanu na dzień 1.01.2009 r., występowało łącznie 

283.018,20 m2 płyt azbestowo-cementowych, o masie ok. 3.113,200 Mg7, a także 

5.000 mb rur azbestowo-cementowych w wodociągach (ok. 200 Mg). Według 

zaktualizowanej wersji Programu (na lata 2011-2032) całkowita ilość wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Tarnogród (stan na dzień 1.01.2011 r.) 

                                                      
2 Zgodnie ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania 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.), dalej: rozporządzenie MGiPS z 23.10.2003 r.    
3 Dalej: „Program na lata 2008-2032”. 
4 Dział 900, rozdział 90095 – pozostała działalność, § 4300 klasyfikacji budżetowej.  
5 Umowa nr 67/U-I/DIW-XII/08 z dnia 2.10.2008 r. 
6 Dalej: „Program na lata 2011-2032”. 
7 W Programie na lata 2008-2032 oraz na lata 2011-20132 przyjęto, że 1m2 wyrobów zawierających 

azbest waży 11 kg, a 1 mb. rur azbestowych waży ok. 40 kg. 

Opis stanu 

faktycznego 
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wynosiła 262.858,90 m2 (2.891,448 Mg)8. W Programie tym pominięto jednak 

wymienione w poprzedniej wersji dane na temat występowania azbestu w rurach 

wodociągowych. 

(dowód: akta kontroli str. 23-62) 

Według informacji uzyskanej od Kierownika Referatu Rolnictwa, Środowiska 

i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie9 (dalej: Kierownik 

Referatu Rolnictwa), na terenie Gminy Tarnogród nie zostały ujawnione wysypiska, 

na których znajdowałyby się wyroby azbestowe. Nie stwierdzono również 

nieruchomości niezamieszkanych (pustostany), na których znajdowałyby się wyroby 

zawierające azbest.  

(dowód: akta kontroli str. 256) 

W Programie na lata 2011-2032 oszacowano, że koszt usunięcia płyt azbestowo-

cementowych na terenie Gminy wyniesie 8.715,3 tys. zł., a wraz z ich wymianą na 

wyroby bezazbestowe ok. 21.648 tys. zł. Wskazano również na lokalizację 

w województwie lubelskim dwóch składowisk przyjmujących wyroby azbestowe10 

(na terenie Gminy Tarnogród oraz Powiatu Biłgorajskiego nie zlokalizowano 

wysypisk odpadów zawierających azbest). Ponadto, w harmonogramie rzeczowo-

finansowym tego Programu zawarto informacje, m.in. na temat: 

- potrzeb organizowania działalności informacyjno-popularyzacyjnej w mediach 

oraz edukacji mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu oraz obowiązków 

dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, a także sposobów 

bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania, 

- cyklicznej (raz na pięć lat) aktualizacji Programu, 

- obowiązku corocznej współpracy z marszałkiem województwa lubelskiego, 

w zakresie informacji o rodzaju, ilości i stanu wyrobów. 

Program zawierał również informacje m.in. na temat zasad wyboru metod 

postępowania z materiałami zawierającymi azbest, warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych, obowiązków samorządów 

gminnych, właścicieli i zarządców lub użytkowników nieruchomości, wykonawców 

prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

Jako źródła finansowania Programu wymieniono: środki budżetu państwa, 

pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki, środki własne właścicieli obiektów 

budowlanych środki własne inwestorów prywatnych, środki funduszy ochrony 

środowiska, środki pomocowe EU, środki z funduszy ekologicznych, środki własne 

jednostek samorządowych oraz kredyty. W Programie na lata 2011-2032 przyjęto 

wskaźniki jego monitorowania, które odpowiadały ujętym w „Krajowym Programie 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032”.  

(dowód: akta kontroli str. 45-62) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

 

1) w dokumentacji, z przeprowadzonej w 2008 r. inwentaryzacji, zawarto informacje 

na temat występowania wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-

cementowych, dokonując rozróżnienia w oparciu o rodzaj budynku, na którym 

stwierdzono występowanie azbestu (budynek mieszkalny, stodoła, budynek 

gospodarczy). Nie objęto tymi działaniami wyrobów występujących w innych, niż 

                                                      
8 Dane te (stan na dzień 31.12.2010 r.), przekazano Marszałkowi Województwa Lubelskiego.  
9 Wszystkie wyjaśnienia i informacje Kierownik Referatu składał z upoważnienia Burmistrza Miasta. 
10 Składowisko Piaski Zarzecze II w Kraśniku oraz Składowisko Odpadów Niebezpiecznych 

w miejscowości Poniatowa Wieś.  

Ustalone 

nieprawidłowości 
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pokrycia dachowe miejscach. Z dokumentacji będącej w posiadaniu Urzędu wynika, 

że w okresie objętym kontrolą usunięto łącznie 138,9 Mg takich wyrobów 

zgromadzonych na pryzmach. W jej trakcie pominięto też niektóre nieruchomości, 

czego potwierdzeniem jest 11, stwierdzonych podczas kontroli NIK, przypadków 

usunięcia azbestu w łącznej ilości 41,9 Mg, z terenu nieruchomości, nieobjętych 

w 2008 r. przedmiotową inwentaryzacją, w tym z jednego obiektu, stanowiącego 

własność Gminy Tarnogród.11  

 (dowód: akta kontroli str. 31,75,80-84,261) 

Według Kierownika Referatu Rolnictwa: „wyroby zawierające azbest zostały 

zinwentaryzowane na 1165 posesjach na których zlokalizowane są budynki pokryte 

eternitem zawierającym azbest. Są to budynki mieszkalne, stodoły oraz budynki 

gospodarcze. Na niewielkiej części posesji zinwentaryzowano płyty eternitu 

składowane luzem na pryzmach. Na terenie gminy Tarnogród azbest poza 

pokryciami dachów i wodociągiem w innych urządzeniach nie występuje. Ze 

względu na rozległy teren oraz dużą ilość budynków pokrytych eternitem (ponad 

4 tys.) niewielka ilość budynków nie została zinwentaryzowana, dotyczy to także 

eternitu składowanego luzem na pryzmach zlokalizowanego często na posesjach 

w niewidocznych miejscach (strychy, komórki czy zarośla). Część eternitu 

zgłaszanego przez mieszkańców gminy do usunięcia w programach realizowanych 

przez gminę Tarnogród (na które gmina otrzymywała dofinansowanie z WFOŚiGW) 

była zdemontowana przed 2004 r. i nie była uwidoczniona w przeprowadzonej 

inwentaryzacji. Przy składaniu wniosków właściciele nieruchomości składali 

oświadczenia że eternit został zdeponowany na działce gruntowej przed 

6.05.2004 r. Niewielka ilość niezinwentaryzowanych budynków nie miała wpływu na 

wynik wykonanego zadania (…). Budynek przy ul. Ogrody 67 został pominięty, gdyż 

w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji, w części pokryty był blachą. Dopiero po 

jego spaleniu w 2010 r. okazało się, że pokryty był częściowo eternitem”.  

(akta kontroli: dowód kontroli str. 100,254-255) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie12 mimo stwierdzonej nieprawidłowości 

działalność skontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

1.2. Zaawansowanie realizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających 
Azbest dla Gminy Tarnogród  

1.2.1.  Według sporządzonych w trakcie inwentaryzacji przeprowadzonej 

w październiku 2008 r., ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest, poza jednym przypadkiem, wyrobom tym nadano 

pierwszy stopień pilności13, co zgodnie z treścią załącznika nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r.14 (dalej: 

„rozporządzenie MGiPS z 2.04.2004”) zobowiązywało do bezzwłocznego ich 

zabezpieczenia, naprawy lub usunięcia. Ponowne oceny tych wyrobów zostały 

przeprowadzone w okresie od czerwca do września 2009 r., przez przedsiębiorcę, 

który na zlecenie Urzędu usuwał azbest. Dotyczyło to dwunastu nieruchomości. 

Wyrobom tym również nadano pierwszy stopień pilności. 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 75-79,252,261) 

                                                      
11 Budynek magazynowy przy ul. Ogrody 67 w Tarnogrodzie. 
12 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności 

w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
13 W jednym przypadku nadano drugi stopień pilności, wskazujący na konieczność ponownej oceny 

po upływie jednego roku.  
14 Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm. 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  
Ocena cząstkowa 
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Według kart przekazania odpadów, informacji za lata 2009-2011 składanych do 

Marszałka Województwa Lubelskiego, faktur potwierdzających usunięcie odpadów 

zawierających azbest, w latach 2009-2014, z terenu Gminy Tarnogród usunięto 

łącznie 781,060 Mg wyrobów zawierających azbest. Dane te obejmowały wyroby 

azbestowe nieobjęte inwentaryzacją, to jest: usunięte z pryzm15 (138,827 Mg), 

występujące na nieujętych w inwentaryzacji nieruchomościach (41,910 Mg), a także 

informacje przekazane Marszałkowi, nie znajdujące potwierdzenia w dokumentacji 

Urzędu, dotyczącej usunięcia w latach 2009-2010 wyrobów zawierających azbest 

w łącznej ilości 219,510 Mg16. 

(akta kontroli: dowód kontroli str.80-84,163-168,176-178, 

188-191,201-205,215-218,223,227,232,269-282) 

Kierownik Referatu Rolnictwa podał, że „dane dotyczące ilości usuniętego azbestu 

z lat 2009-2010 były podawane na podstawie danych uzyskanych w bezpośrednich 

rozmowach od sołtysów, przewodniczących rad dzielnic, bez dokumentowania tego 

faktu”. 

(akta kontroli: dowód kontroli str.256)  

1.2.2. W latach 2009-2015 informacje na temat występowania na terenie Gminy 

Tarnogród wyrobów z azbestu pochodziły z inwentaryzacji, przeprowadzonej 

w 2008 r., a także wniosków złożonych w związku z naborem wniosków związanych 

z realizacją zadań związanych z usuwaniem azbestu.  

 (dowód: akta kontroli str. 30,50,127-128,168,178,190,203,218) 

Według informacji uzyskanej od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Biłgoraju w latach 2009-2015 do Inspektoratu wpływały zgłoszenia zamiaru 

przystąpienia do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest od 

dwóch firm, spośród czterech, którym Gmina zleciła te prace. Informacje na temat 

obiektów stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Tarnogród 

Inspektorat posiada, w oparciu o „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego 

użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzonej przez stażystów 

odbywających staż w PINB przy udziale pracowników Urzędu Miasta”. 

(dowód: akta kontroli str. 86-88,94-97) 

Do Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie przedmiotowych zgłoszeń, dokonała 

jedna firma zajmująca się usuwaniem azbestu z terenu Gminy w 2013 r. Informację 

tę potwierdził również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju. 

(dowód: akta kontroli str. 89-93) 

1.2.3.  W kwestiach związanych ze sprawowaniem kontroli, o której mowa 

w art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska17 Kierownik 

Referatu Rolnictwa wyjaśnił, że jest ona sprawowana poprzez bieżące reagowanie 

na sygnały mieszkańców o występujących zagrożeniach, bez sporządzania 

dokumentacji w tych sprawach. Nie stwierdzono zagrożeń związanych 

użytkowaniem wyrobów azbestowych.  

(dowód: akta kontroli str. 255) 

1.2.4. W Programie na lata 2011-2032 założono, że usuwanie azbestu 

(2.981,448 Mg) zostanie przeprowadzone w podziale na trzy podokresy:  

                                                      
15 Dotyczy usunięcia płyt azbestowych w ilości 3 Mg w roku 2011 oraz 135,827 Mg z lat 2013-2014. 
16 Dane te, obejmujące lata 2009-2010, zostały przedstawione Marszałkowi Województwa 

Lubelskiego, przy czym w dokumentacji Urzędu znajdowały się karty przekazania odpadów w tym 

okresie w łącznej ilości 41,43 Mg. 
17 Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm., dalej: Prawo ochrony środowiska.  
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I okres – obejmujący lata 2011-2012, w którym przewidziano usunięcie 28% 

wszystkich wyrobów zawierających azbest (834,805 Mg), 

II okres – obejmujący lata 2013-2022, dla którego założono, że z terenu Gminy 

Tarnogród zostanie usuniętych 35% wyrobów azbestowych (1.043,507 Mg), 

III okres – dla lat 2023-2032, w którym przewidziano usunięcie 37% wyrobów 

zawierających azbest (1.103,136 Mg). 

 (akta kontroli: dowód kontroli str. 58) 

W latach 2009-2014 z terenu Gminy Tarnogród usunięto łącznie 601,323 Mg, 

zinwentaryzowanych w 2008 r., wyrobów zawierających azbest (17,1%), w tym 

316,521 Mg w latach 2008-2012 (z czego w okresie od 2011 do 2012 roku 

59,910 Mg).  

W Programie na lata 2008-2032 założono, że ze zinwentaryzowanych 3.113,200 

Mg wyrobów zwierających azbest, do końca 2012 r. zostanie usuniętych łącznie 

35% (1.089,620 Mg), w latach 2013-2022 – 40% (1.244,280 Mg), w latach 2023-

2032 – 25% (778,300 Mg).  

(akta kontroli: dowód kontroli str. 41, 80-84) 

1.2.5. W latach 2009-2012 przekazywano do Marszałka Województwa Lubelskiego 

zbiorcze dane o ilości, rodzaju i miejscach występowania azbestu, o których mowa 

w § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie 

sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska18 (dalej: 

rozporządzenie MŚ z 23.07.2009 r.), na podstawie inwentaryzacji z 2008 r., 

z uwzględnieniem informacji zebranych przez Urząd na temat usuniętych wyrobów 

w latach 2009-2010, a także kart odpadów przedstawianych do rozliczenia 

finansowego zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 

Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających 

szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB) przekazywano w dniach: 

20.04.2010 r. (za 2009 r.), 21.03.2011 r. (za 2010 r.), 19.03.2012 r. (za 2011 r.). 

Według przekazanych informacji, na terenie Gminy występowało odpowiednio: 

270.029 m2 płyt azbestowo-cementowych (stan na 31.12.2009r.), 262.858,90 m2 

(31.12.2010r.), 261.059 m2 (31.12.2011r.)19. W informacji za 2008 r. podano, że na 

terenie Gminy Tarnogród występowało 283.018 m2 płyt azbestowych falistych 

i płaskich. Dane te odpowiadały ilości wskazanej w przeprowadzonej w 2008 r. 

inwentaryzacji. 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 222-232) 

1.2.6. W latach 2009-2013 Urząd organizował usuwanie z terenu Gminy Tarnogród 

wyrobów zawierających azbest. Od 2013 r. przystąpił także do Pilotażowego system 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego20 

realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Zadania 

w tym zakresie przejął Urząd Marszałkowski w Lublinie. W ramach realizacji tego 

Projektu na lata 2013-2014 z terenu Gminy Tarnogród złożono łącznie 80 

wniosków, z czego 69 zrealizowano. W trakcie naboru przeprowadzonego na 

2015 r. złożono 56 wniosków. 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 65-74,81-85) 

                                                      
18 Dz. U. Nr 124, poz. 1033 ze zm.  
19 Urząd przyjął, że 1 m2 wyrobów zawierających azbest waży ok.13 kg., przez co oszacowano, że 

wg. stanu koniec poszczególnych lat objętych kontrolą, na terenie Gminy występowało: 3.517.377 

kg (2009), 3.417.165,7 kg (2010), 3.393.767 kg.(2011), 3.3358.477 kg (2012), 3.217.421,50 kg 

(2013), 2.905.779,50 kg (2014 r.).  
20 Umowa partnerska zawarta w dniu 14.08.2012 r. pomiędzy Gminą Tarnogród a Województwem 

Lubelskim, obowiązuje do 31.12.2016 r. 
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W latach 2009-2010 wyboru podmiotów usuwających azbest z terenu Gminy 

Tarnogród dokonano w ramach przetargów nieograniczonych, a w latach 2011-

2013 postępowań ofertowych, w trakcie których zapytania kierowano do 

odpowiednio: sześciu firm (w 2011 r.) oraz czterech (w latach 2012-2013). 

Prowadzone postępowania obejmowały swoim zakresem zarówno demontaż, 

transport i utylizację wyrobów zawierających azbest21. W trakcie prowadzonych 

postępowań z lat 2009-2010 Urząd wymagał uprawnień pozwalających na pracę 

z odpadami zawierającymi azbest (m.in. decyzji zezwalających na transport 

i zatwierdzające programy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 

zawierającymi azbest). 

W celu potwierdzenia prawidłowości wykonywania prac, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez WFOŚiGW firmy te składały do Urzędu m.in. karty odbiorów 

odpadów i przekazania ich na składowisko, oświadczenia o wykonaniu prac 

związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami, zgłoszenia do Starosty zamiaru wykonania prac budowlanych. 

Informacje te, w celu rozliczenia przyznanych dotacji, przedkładano do WFOŚiGW 

w Lublinie. 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 116-160) 

1.2.7. Urząd nie posiadał informacji o przypadkach występowania uszkodzonych 

wyrobów azbestowych, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. 

W związku z powyższym nie wydawano decyzji nakazujących osobie fizycznej 

wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia 

negatywnego oddziaływania (art. 363 Prawa ochrony środowiska).  

(akta kontroli: dowód kontroli str. 256) 

1.2.8. W latach 2009-2013 na sfinansowanie zadań związanych usuwaniem 

z terenu Gminy Tarnogród wyrobów zawierających azbest wydatkowano łącznie 

88.923,59 zł22. Wydatki te realizowano: w latach 2009-2010 w dziale 900 - 

Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, § 4300 

klasyfikacji budżetowej, a od roku 2011 w dziale 900, rozdziale 90002 – 

Gospodarka odpadami, § 4300, i tak: 

- w 2009 r. wydatkowano 25.957,36 zł, z czego 50% stanowiła dotacja 

WFOŚiGW, 50% wpłaty od wnioskodawców, 0,02 zł stanowił udział Gminy, 

- w 2010 r. wydatkowano 10.281,20 zł, w tym: 2.492, 67 zł stanowiły środki własne 

Urzędu, poniesione w związku z usunięciem azbestu z budynku stanowiącego 

własność Gminy Tarnogród, 3.894,26 zł z dotacji WFOŚiGW, 3.894,25 zł 

stanowiły wpłaty od wnioskodawców, 0,02 zł udział Gminy, 

- w 2011 r. wydatkowano 17.519,17 zł, w tym: 3.512 zł stanowiły środki własne 

Urzędu, poniesione na sporządzenie Programu na lata 2011-2032 (2.000 zł) 

oraz usunięcie azbestu z nieruchomości stanowiącej własność Urzędu (1.512 zł); 

14.000 zł stanowiły środki z dotacji WFOŚiGW, 7,17 zł udział Gminy, 

                                                      
21 Koszt związany z zagospodarowaniem 1 Mg wyrobów zawierających azbest wyniósł: w 2009 r. 

898,80 zł, w 2010 r. 620,60 zł, w 2011 r.: 625,32 zł, w 2012 r: 595 zł, w 2013 r.: 540 zł (demontaż 

i transport) oraz 345,60 zł (wywóz azbestu składowanego).  
22 W latach 2014-2015 (oraz częściowo w 2013 r.) zadania związane z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest były realizowane i finansowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, 

zgodnie z umową Partnerską z dnia 14.08.2012 r. (ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy).  



 

9 

W latach 2012-2013 wszystkie wydatki dotyczyły działań związanych z usuwaniem 

azbestu, sfinansowanych ze środków dotacji WFOŚiGW, i wyniosły odpowiednio: 

w 2012 r. 20.997,55 zł, w 2013 r. 14.168,31 zł. 

Łącznie w okresie objętym kontrolą, największy udział w kosztach realizacji zadań 

związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest stanowiły środków dotacji 

WFOŚiGW: 66.038,79 zł (74,3% ogółu wydatków poniesionych na to zadanie). 

Ponadto, 16.872,92 zł stanowiły wpłaty wnioskodawców (18,9%), 6.011,88 zł 

pochodziło z budżetu Gminy Tarnogród23 (6,8%). 

W latach 2009-2013 na sfinansowanie zadań związanych z diagnozą i usuwaniem 

z terenu Gminy Tarnogród wyrobów zawierających azbest wydatkowano 

88.923,59 zł. Łącznie, w związku z opracowaniem i wdrożeniem Programów na lata 

2008-2032 i 2011-2032 wydatkowano 112.223,59 zł. (5.997,48 zł stanowiły środki 

pochodzące z budżetu podległej Urzędowi jednostki)24. 

(dowód: akta kontroli str. 262-282) 

Kierownik Referatu Rolnictwa wyjaśnił, że mieszkańcy Gminy Tarnogród byli 

informowani przez Urząd o zagrożeniach wynikających z użytkowania wyrobów 

zawierających azbest poprzez broszury, ulotki, plakaty, publikację ogłoszeń 

o naborze wniosków na usuwanie azbestu na stronie internetowej Urzędu. 

W kwestii identyfikacji problemów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest podał, że: „największym problemem przy realizacji programu usuwania 

azbestu są sprawy finansowe. Mieszkańcy nie są w stanie ponosić kosztów 

demontażu i utylizacji eternitu. Po usunięciu eternitu właściciel musi pokryć dach 

innym rodzajem pokrycia, a często wymienić także więźbę dachową. Koszt nowego 

pokrycia często przekracza kwotę 20 tys. zł. Jest to główną barierą przy usuwaniu 

eternitu z pokryć dachowych”.  

(dowód: akta kontroli str. 255-258) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) Urząd nie podejmował skutecznych działań zmierzających do składania przez 

osoby fizyczne „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, do czego zostały one 

zobowiązane przepisami art. 162 ust. 4 i 5 Prawa ochrony środowiska oraz § 10 ust. 

3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

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

wykorzystywane wyroby zawierające azbest25 (do 26.01.2011 r. § 7 ust 4-5 

rozporządzenia MGPiPS z 23.10.2003 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 261) 

Kierownik Referatu Rolnictwa wskazał, że: „mieszkańcy gminy są informowani 

o obowiązku przekazywania do Burmistrza Gminy informacji o posiadaniu wyrobów 

zawierających azbest podczas przeprowadzanych zebrań wiejskich lub innych 

spotkań organizowanych przez Burmistrza gminy, jednak to nie wystarcza. Gmina 

podejmie bardziej skuteczne działania informacyjne w celu wyegzekwowania od 

mieszkańców tego obowiązku. Gmina odstąpiła od nakładania grzywien ponieważ 

wyroby zawierające azbest które znajdują się w pokryciach dachowych pomimo 

określonego podczas inwentaryzacji w większości przypadków I stopnia pilności nie 

                                                      
23 Źródłem finansowania były dochody własne Gminy Tarnogród. 
24 Szkoła podstawowa w Tarnogrodzie. Wydatki zrealizowano w Dziale 801 – Oświata i wychowanie; 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe; § 4300. 
25 Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31., dalej: rozporządzenie MG z 13.12.2010 r.  

Ustalone 

nieprawidłowości 
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stanowią zagrożenia i mogą być dalej bezpiecznie użytkowane. Niezbędne jest 

przeprowadzenie następnej oceny”, 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 255) 

2) nie przedstawiano Marszałkowi Województwa Lubelskiego informacji o rodzaju, 

ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie 

dla środowiska za lata 2012-2014, pomimo że w corocznie kierowanych do Urzędu 

pismach, Marszałek Województwa Lubelskiego przypominał o takim obowiązku 

nałożonym w § 2 rozporządzenia MŚ z 23.07.2009 r. i Do czasu rozpoczęcia 

kontroli przez NIK nie korzystano przy tym również z narzędzia informatycznego, 

służącego do bezpośredniego przekazywania przez burmistrza do bazy azbestowej 

(www.bazaazbestowa.gov.pl) administrowanej przez ministra właściwego ds. 

gospodarki (§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia). Informację w 2010 roku (za rok 2009) 

Urząd przekazał z 20 dniowym opóźnieniem. 

(dowód: akta kontroli str. 222-237,261) 

Kierownik Referatu Rolnictwa wyjaśnił, że „informacje o występowaniu substancji 

zawierających azbest (…) w 2010 r przekazano po terminie 31 marca w wyniku 

przeoczenia. W kolejnych latach nie przekazano tych informacji z powodu 

opóźnienia w przystąpieniu gminy do bazy azbestowej. Nie przekazywano również 

informacji o wyrobach zawierających azbest z uwagi na to że uznano, że dane te 

zawarte są w informacji przekazywanej do Marszałka, a ponadto z uwagi na 

niewielką ich ilość. Z powodu przeoczenia nie zobowiązano użytkowników mienia 

gminy do przekazywania do Marszałka informacji o wyrobach zawierających azbest 

występujących w ich obiektach. Podjęto decyzję że Urząd Miejski będzie 

przekazywał te informacje, a Gmina Tarnogród została zarejestrowana w bazie 

azbestowej administrowanej przez Ministra Gospodarki w dniu 22.05.2015 r. Baza 

azbestowa będzie systematycznie uzupełniana, a informacje o ilościach wyrobów 

zawierających azbest będą przekazywane.” 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 257) 

3) nie został osiągnięty okresowy wskaźnik usuwania azbestu, ustalony przez Radę 

Miejską w Programie na lata 2011-2032. W latach 2011-2012 usunięto 59,910 Mg 

(2,0%) zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest, przy założeniu że 

w okresie tym zostanie usuniętych 28% tych wyrobów  

W Programie na lata 2008-2032 założono usunięcie do roku 2012 35% wyrobów 

azbestowych, a usunięto 10,2% (316,521 Mg)  

(akta kontroli: dowód kontroli str. 41,58,80-82,223,227,232) 

Kierownik Referatu Rolnictwa wyjaśnił, że: „osiągnięcie przez gminę wskaźników 

zakładanych w przyjętym Programie usuwania wyrobów zawierających azbest jest 

uzależnione od określonego stopnia pilności usunięcia tych wyrobów oraz 

możliwości finansowych gminy i mieszkańców do poniesienia kosztów utylizacji oraz 

wykonania nowych pokryć dachów budynków. Ponieważ określony w wielu 

przypadkach I stopień pilności okazał się niewłaściwy co wymaga przeprowadzenia 

powtórnej oceny to ilość usuniętego azbestu jest ściśle uzależniona od zdolności 

finansowych gminy i mieszkańców. W latach 2009-2013 gmina Tarnogród składała 

wnioski o dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest do 

WFOŚiGW w Lublinie na łączną kwotę 187 tys. zł. A na realizację złożonych 

wniosków otrzymała kwotę 66,5 tys. zł.” W dalszej części wyjaśnień wskazał na fakt 

przystąpienia Gminy do realizacji programów związanych z usuwaniem wyrobów 

azbestowych. 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 255-256) 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/
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Z informacji uzyskanych od właściwych organów: nadzoru budowlanego, 

okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego wynika, że 

dwa podmioty, usuwające na zlecenie Urzędu wyroby zawierające azbest nie 

wywiązały się z obowiązku informowania tych instytucji o zamiarze wykonania 

zleconych prac, pomimo takiego obowiązku wynikającego z § 6 ust. 2 

rozporządzenia MGiPS z 2.04.2004 r. Wśród tych podmiotów były przedsiębiorstwa 

usuwające azbest z nieruchomości stanowiących własność gminy Tarnogród. 

W postępowaniach zmierzających do wyboru firm usuwających azbest z terenu 

Gminy Tarnogród oraz w zawartych umowach nie wymagano przedstawienia: planu 

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

rozporządzenia MGiPS z 2.04.2004 oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(§ 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MGiPS z 2.04.2004 r. oraz art. 21a ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane26). W latach 2011-2013 nie wymagano również 

decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 

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

uprawnienia w zakresie transportu tych odpadów. 

W opisie przedmiotu umów, związanych z usuwaniem azbestu wskazywano, że 

zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne zezwolenia uprawniające do 

świadczenia usług oraz osoby przeszkolone objęte przedmiotem umowy 

i gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem przepisów ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. W dalszej części umów wskazano, że transport odpadów będzie 

realizowany przy użyciu pojazdu gwarantującego wykonanie usługi, w zgodzie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 118-126,132-134,140-154,274-278) 

W kartach przekazania odpadów za 2009 r., potwierdzenia złożenia ich na 

składowisko dokonała firma zajmująca się ich demontażem i transportem. 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 116-117,124-131) 

Kierownik Referatu Rolnictwa wyjaśnił, że: „uznano, że nie ma potrzeby 

nadzorowania przedsiębiorców nad spełnianiem przez nich wszystkich wymagań. 

Przyjęto, że jako podmioty profesjonalnie zajmujące się usuwaniem azbestu 

dopełnią wszystkich wymagań. Plany usuwania azbestu zostały określone 

w umowach, gdzie podano terminy i zakres prac. Szczegółowe terminy usuwania 

azbestu były uzgadniane na bieżąco z właścicielami nieruchomości. Przeoczono 

fakt braku pieczątek na kartach przekazania odpadów, potwierdzających 

przekazanie odpadu na składowisko.”  

(akta kontroli: dowód kontroli str. 258) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 

działalność skontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

2. Działania właściciela/użytkownika wieczystego/zarządcy 

nieruchomości, w zakresie posiadanych wyrobów 

zawierających azbest.  
 

2.1. Według stanu na dzień 1.01.2009 r. Gmina była właścicielem siedmiu 

budynków zawierających azbest oraz sieci wodociągowej27. Według dokumentacji 

                                                      
26 Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. 
27Informacje na temat występowania azbestu potwierdzili (w trakcie kontroli NIK) zarządcy 

poszczególnych nieruchomości.  

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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Urzędu28 na ww. nieruchomościach (poza siecią wodociągową), wg. stanu na dzień 

1.01.2009 r. znajdowało się łącznie 19,6 Mg wyrobów zawierających azbest (w tym 

3 Mg składowanych na pryzmie).  

(akta kontroli: dowód kontroli str. 80,94-97,100-115,269-285) 

2.2. Sześciu obiektom, stanowiącym w 2009 r. własność Gminy Tarnogród objętych 

inwentaryzacją i oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania (jeden nie 

został objęty tymi działaniami29), nadano (w 2008 r.) I stopień pilności. W okresie 

objętym kontrolą, z dwóch, spośród sześciu obiektów, a także z budynku 

nieobjętego inwentaryzacją, usunięto płyty azbestowo-cementowe, i tak: 

- w 2010 r. zutylizowano (poprzez wywóz na składowisko odpadów) płyty 

azbestowo - cementowe z budynku w miejscowości Różaniec Pierwszy, w ilości 

4,16 Mg. Dokumentacja Urzędu zawierała kartę przekazania tego odpadu. 

Zgodnie ze sporządzonym protokołem odbioru robót, prace zostały wykonane 

prawidłowo w okresie od 20.07 do 10.08.2010 r, 

- w 2011 r. wywieziono łącznie 4 Mg odpadów azbestowych, z czego 1 Mg 

pochodziło z rozbiórki garażu położonego przy ul. Ogrody 67, a 3 Mg było 

zgromadzonych na pryzmie na nieruchomości przy ul. Szkolnej 2. Dokumentacja 

Urzędu zawierała kartę przekazania odpadów, z oświadczeniem wykonawcy 

zlecenia o wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 

i sanitarnych i prawidłowym oczyszczeniu terenu z odpadów azbestowych,  

- w 2012 r. został zdemontowany oraz wywieziony azbest z „Domu Nauczyciela”, na 

ul. Kościuszki 6 w Tarnogrodzie. Postępowanie w tym zakresie prowadziła 

jednostka podległa Gminie (Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie). Zadanie zostało 

sfinansowane z budżetu tej jednostki. Zgodnie z kartą przekazania odpadu, 

materiały zawierające azbest (4,6 Mg) zostały w dniu 26.04.2014 r. złożone na 

składowisku. 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 80,261,269-285) 

Według Kierownika Referatu Rolnictwa nie wykonywano badania powietrza 

związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości gminnych, gdyż ich gęstość 

objętościowa nie była mniejsza niż 1000 kg/m3 i nie zawierały one krokidolitu. 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 258) 

Z dokumentacji Urzędu, na dzień 31.12.2014 r., oraz na dzień 20.05.2015 r., 

spośród siedmiu budynków i wodociągu, na których występowały wyroby azbestowe 

(16,6 Mg), stanowiących w dniu 1.01.2009 r. własność Gminy: 

- z trzech budynków usunięto azbest (9,7 Mg), 

- na trzech budynkach pozostawiono te wyroby (ok. 5,9 Mg), z czego dwoma 

administrował Tarnogrodzki Zakład Komunalny sp. z o.o. (dalej: „TZK”), jeden 

użyczono na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: „OSP”), 

- azbest występował na jednym budynku (ok. 1,0 Mg) i w sieci wodociągowej 

(ok. 200,0 Mg), które wniesiono w 2013 r. aportem do TZK. 

 (akta kontroli: dowód kontroli str. 80,94-97,269-285) 

W trakcie oględzin czterech obiektów, na których w trakcie kontroli NIK występował 

azbest30 stwierdzono, że płyty azbestowo-cementowe występujące na dachach tych 

obiektów nie zawierały widocznych uszkodzeń lub wykruszeń. Dwa obiekty były 

wyłączone z użytkowania (strażnica OSP oraz budynek magazynowy). 

                                                      
28 Inwentaryzacja, karty przekazania odpadów.  
29 Budynek magazynowy – garaż przy ul. Ogrody 67 w Tarnogrodzie. 
30 Dwa obiekty administrowane przez TZK: budynek mieszkalny, budynek magazynowy 

w Tarnogrodzie i wiata garażowa wniesiona aportem do tej spółki oraz jeden budynek użyczony 

Ochotniczej Straży Pożarnej - strażnica OSP w m. Luchów Dolny. 
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W miejscach, z których w okresie objętym kontrolą usunięto azbest (cztery 

nieruchomości) nie stwierdzono obecności tego odpadu.  

(akta kontroli: dowód kontroli str. 238-249) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) zdemontowano płyty azbestowe z budynku gospodarczego na działce przy 

ul. Ogrody 67 w Tarnogrodzie, bez udokumentowania ze w trakcie tych prac 

spełniono wymagania określone w § 6 rozporządzenia MGiPS z 2.04.2004 r. 

(w szczególności posiadania stosownych zezwoleń i decyzji). 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 276-278) 

Kierownik Referatu Rolnictwa wyjaśnił, że: „eternit pochodzący ze spalonego 

budynku przy ul. Ogrody został uprzątnięty przez pracowników Urzędu Miejskiego 

w Tarnogrodzie. Zostali oni poinformowani o zagrożeniach związanych z pracą przy 

usuwaniu eternitu. Teren został przez nich oczyszczony a eternit przewieziony 

w bezpieczne miejsce i przygotowany do wywiezienia na składowisko odpadów. Ze 

względu na pilną potrzebę usunięcia eternitu zaniechano zawiadamiania 

odpowiednich organów o zamiarze przystąpienia do tych prac”,  

(akta kontroli: dowód kontroli str. 100,257-258) 

2) nie przeprowadzono, oraz nie zapewniono dokonywania, przez podmioty 

wykorzystujące bądź zarządzające nieruchomościami gminnymi, na których 

występował azbest: 

- działań obejmujących zabezpieczenie lub usunięcie wyrobów azbestowych 

pomimo nadania im w 2008 r. pierwszego stopnia pilności (§ 7 ust. 1 

powołanego rozporządzenia). Nie dokonano także ponownej weryfikacji oceny 

stanu technicznego tych wyrobów, poprzez przeprowadzenie kontroli, o których 

mowa w § 4 rozporządzenia MGiPS z 2.04.2004, 

- przedstawiania Marszałkowi Województwa Lubelskiego informacji o wyrobach 

zawierających azbest, o których mowa w art. 162 ust. 3 Prawa ochrony 

środowiska oraz § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia MG z dnia 13.12.2010 r. (do 

26.01.2011 r. § 7 ust. 4 i 5 rozporządzenia MGiPS z 23.10.2003 r.), 

znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Urzędu, 

- oznakowania sieci wodociągowej na mapach ewidencyjnych Gminy 

(§ 8 rozporządzenia MG z 13.12.2010 r.). 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 249-258,261) 

Kierownik Referatu Rolnictwa wyjaśnił, że brak tych działań wynikał z przeoczenia 

(nie zobowiązano do tych czynności użytkowników obiektów) oraz uznania za 

wystarczające podawanie danych o występowaniu na terenie Gminy Tarnogród 

substancji niebezpiecznych (do 2011 r.). Podjęto decyzje, że dane te będzie 

przekazywał Urząd. Ponadto wskazał, że pomimo określonego w inwentaryzacji 

pierwszego stopnia pilności, nie stanowią one zagrożenia i mogą być nadal 

użytkowane. Niezbędne będzie przeprowadzenie powtórnej oceny. Nie oznakowano 

przebiegu sieci wodociągowej wykonanej z azbestu, gdyż uznano, że wystarczające 

są zapisy w Programie usuwania azbestu z 2008 r. Prezes TZK podał, że informacje 

na temat rur azbestowych zostaną naniesione na mapy. 

 (akta kontroli: dowód kontroli str. 256,286) 

 

Zlecając demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów 

stanowiących własność Gminy Tarnogród, nie wymagano przedstawienia 

dokumentacji, o której mowa w rozporządzeniu MGPiPS z 2.04.2004 r., to jest 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  
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w szczególności: decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi, planu prac usuwania wyrobów, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Urząd posiadał decyzje, zezwalające na transport i zatwierdzające 

programy gospodarowania tymi odpadami dla tych firm, przedłożone w trakcie 

postępowań przetargowych złożonych w 2009 i 2010 r. Wykonawcy nie zostali 

również zobowiązani do informowania Urzędu o dokonaniu zgłoszenia tych prac do 

właściwych organów: nadzoru budowlanego31, inspekcji pracy i inspekcji sanitarnej. 

Obowiązek zgłoszenia przez wykonawców, zamiaru wykonywania tych robót, został 

nałożony przez § 6 ust 2 rozporządzenia MGPiPS z 2.04.2004 r. 

 (akta kontroli: dowód kontroli str. 87-99,94-97,116-160,267-285) 

Potwierdzenia przyjęcia odpadów azbestowych, pochodzących z rozbiórki budynku 

w Różańcu Pierwszym w 2010 r. dokonała firma, która na zlecenie Urzędu dokonała 

demontażu tych wyrobów. Od tego przedsiębiorcy nie wymagano oświadczenia 

o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego 

(§ 8 ust. 3 rozporządzenia MGiPS z 2.04.2004 r.).  

(akta kontroli: dowód kontroli str. 269-275) 

Kierownik Referatu Rolnictwa wskazał, że „do usuwania pokryć dachów na 

nieruchomościach stanowiących własność gminy demontowanych w 2010 i 2012 

(budynek przy ul. Kościuszki oraz były punkt skupu żywca w Różańcu) zostały 

wybrane firmy które w tym czasie usuwały eternit z nieruchomości zgłoszonych do 

usuwania przez mieszkańców. Uznano, że wystarczającym potwierdzeniem 

prawidłowości wykonania prac w Różańcu Pierwszym będzie sporządzenie 

protokołu odbioru”. Informacje dotyczące braku wymagań składania dokumentacji 

związanej z usuwanym azbestem przedstawiono na str. 11 niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego.  

(akta kontroli: dowód kontroli str. 257-258) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości działalność skontrolowanej 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 Kontroli32, wnosi o: 

1) coroczne przekazywanie Marszałkowi Województwa Lubelskiego informacji 

o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 

środowiska z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego oraz 

informacji o wyrobach zawierających azbest na nieruchomościach gminnych; 

2) dokonanie weryfikacji wcześniejszych ocen stanu i możliwości bezpiecznego 

użytkowania wyrobów zawierających azbest ze szczególnym uwzględnieniem 

nieruchomości stanowiących własność Gminy; 

                                                      
31 Dokumentacja Urzędu zawierała potwierdzenie zgłoszenia do PINB prac rozbiórkowych obiektu 

położonego przy ul. Kościuszki w Tarnogrodzie. Postępowanie w tym zakresie prowadziła 

jednostka organizacyjna Gminy.  
32 Dz. U. z 2012 r., poz.82, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 



 

15 

3) aktywizację osób fizycznych w celu corocznego przedkładania do Urzędu 

informacji o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na ich 

nieruchomościach, położonych na terenie Gminy Tarnogród; 

4) podjęcie działań ukierunkowanych na zwiększenie wykonania planu 

(wskaźnika usunięcia azbestu), ustalonego przez Radę Gminy w Programie 

usuwania azbestu.  

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 uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 

działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia   22   czerwca 2015 r. 

 

  

 

Kontroler 

Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

Edward Lis 
Paweł Szafran 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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