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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 94479  
z dnia 09.04.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Turobinie, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin (dalej „Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Eugeniusz Krukowski, Wójt Gminy Turobin 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Gmina przystąpiła do realizacji wieloletniego „Programu Oczyszczania Kraju z 
Azbestu na lata 2009-2032” (dalej: Program krajowy), przeprowadzając w latach 
2009-2011 r. inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Opracowano i 
wdrożono (w 2010 r., a zaktualizowano w 2011 r.) Program usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Turobin, uwzględniający zasadnicze 
elementy wynikające z Programu krajowego. Zabezpieczono również 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 latach 2009-2015 usunięto 2,0% 
zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych. Łączna realizacja utylizacji wyrobów 
z zawartością azbestu na terenie Gminy w latach 2013-2015 stanowiła 4,3% ilości 
zakładanej w Programie krajowym. Podjęto również działania, w wyniku których 
systematycznie usuwano azbest z nieruchomości stanowiących własność Gminy, 
jednak nie przestrzegano właściwej kolejności, wynikającej z oceny stanu 
możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych.1 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

- niepodejmowania działań dyscyplinujących wobec osób fizycznych zamieszkałych 
na terenie Gminy, które nie składały Wójtowi corocznie, do 31 stycznia w latach 
2009-2015, informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzającej zagrożenie dla środowiska; 

- niezabezpieczenia (i nieusunięcia), najpóźniej w przeciągu jednego roku, z dachu 
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czernięcinie Głównym płyt azbestowo-
cementowych, pomimo że były one zakwalifikowane do I stopnia pilności usunięcia 
płyt już w styczniu 2012 r.; 

- niedokonania, w terminie do jednego roku, ponownej oceny wyrobów 
zawierających azbest na obiekcie remizy OSP w Czernięcinie Głównym, 

                                                      
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 
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zakwalifikowanych do II stopnia pilności;  

- nieprzestrzegania kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest po 
dokonaniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania gminnych obiektów; 

- nieusunięcia przez okres czterech lat i dwóch lat płyt azbestowych, złożonych obok 
dwóch budynków remiz OSP w miejscowości Wólka Czernięcińska i w miejscowości 
Tokary, na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032 (dalej „Program”) 

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

1.1. Ilość występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest  
zdiagnozowano dokonując jego inwentaryzacji w drodze spisu z natury w okresie od 
15.12.2009 do 12.03.2011 r., prowadzonej przez ośmiu pracowników Urzędu 
(pracowników gospodarczych i konserwatorów hydroforni). Przeprowadzona 
inwentaryzacja wykazała, że na terenie Gminy Turobin znajdowało się 767.056 m² 
płyt falistych lub płaskich zawierających azbest, w tym 2.482 m² na obiektach 
gminnych i 764.574 m² na obiektach osób fizycznych. Nie stwierdzono dróg 
utwardzonych odpadami zawierającymi azbest oraz rur cementowo-azbestowych 
w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Sporządzona po inwentaryzacji informacja 
o wyrobach zawierających azbest zawierała dane na temat miejscowości, 
właściciela budynku, miejsca występowania azbestu (np. dom, budynek 
gospodarczy, garaż), ilości materiału niebezpiecznego w m², rodzaju materiału (płyty 
faliste, płaskie), stanu technicznego wyrobu i przewidywanego terminu usunięcia. 
Nie zawierała jednak oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
azbestowych. Koszt przeprowadzenia inwentaryzacji (6,1 tys. zł) został 
sfinansowany ze środków Gminy. W trakcie spisu nie stwierdzono nielegalnych 
wysypisk z wyrobami zawierającymi azbest. Wniosek Gminy w 2013 r. na 
sfinansowanie aktualizacji inwentaryzacji skierowany do Ministerstwa Gospodarki 
nie został pozytywnie rozpatrzony, dopiero wniosek złożony 31 marca 2015 r. 
rozpatrzono pozytywnie. Gmina uzyskała dotację (wnioskowana kwota 14.000 zł, 
środki własne Gminy – 3.500 zł) w celu przeprowadzenia w drugiej połowie 2015 r. 
aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Urząd terminowo, do 31 
marca roku następnego, zgodnie z wymogami § 2 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi 
województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne 
zagrożenie dla środowiska2, przekazywał do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego za lata 2010-2012 formularze „informacji o rodzaju, ilości 
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska”. Za 2013 r. wprowadzał informacje bezpośrednio do bazy azbestowej 
administrowanej przez ministra właściwego ds. gospodarki za pośrednictwem sieci 
internetowej, zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia. Obowiązku tego nie 
dochowano za 2014 r. Przypadek ten opisano w punkcie 1.5. 

(dowód: akta kontroli str. 5-72, 121, 217-218, 233) 

1.2.  „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Turobin na lata 
2010-2032” został przyjęty przez Radę Gminy Turobin uchwałą nr LIX/252/2010 

                                                      
2 Dz. U. Nr 124, poz. 1033 ze zm. 
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z 30 czerwca 2010. Został zaktualizowany uchwałą nr VI/23/2011 w dniu 23 marca 
2011 r., po dokonaniu uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
w Lublinie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie 
i Zarządem Województwa Lubelskiego. Koszt wykonania opracowania wyniósł 8,0 
tys. zł i został poniesiony w 2010 r. ze środków budżetu Gminy Turobin (gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095). A aktualizacja programu 
gminnego w 2011 r. (2,5 tys. zł) także została sfinansowana  z budżetu Gminy 
(rozdział 90095). Program został zamieszczony na stronach BIP Urzędu Gminy. 
Przewidywał, że usuniecie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy będzie 
przebiegać w trzech okresach. W pierwszym okresie (lata 2010-2012) usuniętych 
zostanie 658,7 Mg wyrobów azbestowych, w drugim (lata 2013-2022) – 6.232,4 Mg, 
a w trzecim (lata 2023-2032) – 2.226,8 Mg. Opisywał również wskaźniki 
monitorowania tj. ilości zinwentaryzowanych obiektów zawierających azbest 
i  usuniętych odpadów azbestowych. Oszacowane koszty usunięcia płyt 
cementowo-azbestowych wraz z unieszkodliwieniem i kosztami nowego pokrycia 
wynosiły 53.414,5 tys. zł. Wskazano dwa składowiska odpadów azbestowych 
(w Kraśniku i Poniatowej Wsi). Program nie przewidywał informowania Rady Gminy 
o stanie jego realizacji. W programie, opracowanym na podstawie wzoru 
opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki, zawarto także informacje na temat: 
- szkodliwości azbestu i postepowania postępowania z wyrobami zawierającymi 
azbest oraz obowiązków właścicieli nieruchomości,  
- sposobów bezpiecznego usuwania azbestu. 
- potrzeb organizowania działalności organizacyjno-popularyzacyjnej oraz edukacji 
mieszkańców wykorzystujących wyroby azbestowe w zakresie ich obowiązków 
i szkodliwości azbestu.  
Program przewidywał, że realizacja zadań będzie finansowana z wykorzystaniem 
środków budżetu państwa, pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki, 
środków własnych właścicieli, środków Funduszu Środowiska i UE oraz środków 
jednostek samorządowych. 

(dowód: akta kontroli str. 73-114, 220-232) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym obszarze.  

Zaawansowanie realizacji gminnego programu usuwania azbestu. 

1.3. Osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Gminy i wykorzystujące azbest, nie 
składały, w latach 2009-2015, corocznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach 
występowania substancji stwarzającej zagrożenie dla środowiska. Było to niezgodne 
z wymogami art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska3. W badanym okresie do Urzędu wpłynął jeden formularz (w styczniu 
2014 r.) od osoby fizycznej „Informacja o wyrobach zawierających azbest”. Dotyczył 
budynku mieszkalnego pokrytego eternitem falistym o powierzchni 130 m². W celu 
uzyskania od osób fizycznych ww. „Informacji” Urząd prowadził kampanię 
informacyjną na swojej stronie internetowej. Pracownicy Urzędu Gminy przekazywali 
otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego materiały, 
dotyczące usuwania azbestu z budynków (plakaty, broszury, książeczki 
informacyjne), sołtysom celem rozpowszechniania wśród mieszkańców. Urząd nie 
podejmował skutecznych działań w celu wyegzekwowania obowiązku składania 

                                                      
3 Dz. U. z 2013 r., poz.1232 ze zm. 
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przez mieszkańców gminy corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest, 
znajdujących się na terenie ich nieruchomości. Gmina nie kierowała do organów 
ścigania zawiadomień o popełnieniu wykroczeń z art. 346 ust.1 ww. ustawy 
w stosunku do mieszkańców nieskładających stosownych informacji w zakresie 
wyrobów azbestowych. 

(dowód: akta kontroli str. 115, 322-339) 

1.4. W okresie objętym kontrolą Urząd nie przeprowadzał kontroli przestrzegania 
i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wyrobów zawierających 
azbest (art. 379 Prawo ochrony środowiska). 

(dowód: akta kontroli str.340) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że kontrole nie były przeprowadzane z powodu zmian 
regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz związanych z tym zmian personalnych. 
Problematyką azbestową zajmowała się jedna osoba. W związku z rotacją 
pracowników na stanowisku zajmującym się problematyką azbestową, 
przekazywaniem dokumentacji, szerokim zakresem czynności na tym stanowisku, 
gdzie tematyka azbestu stanowi jedno z wielu zadań, nie było możliwości 
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str.385) 

1.5. Przyjęty program uchwałą Rady Gminy zakładał, że w latach 2010-2012 na 
terenie Gminy powinno być usunięte 658,7 Mg wyrobów azbestowych. W ww. 
okresie usunięto 7,775 Mg z obiektów gminnych. Stanowiło to 1,2% planowanej 
ilości. Usuwanie wyrobów azbestowych z obiektów osób fizycznych rozpoczęto 
w 2013 r. W latach 2013-2014 Gmina uczestniczyła w „Pilotażowym systemie 
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego 
wzmocnionym sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania 
i unieszkodliwiania”. Deklarację uczestnictwa w ww. Projekcie Wójt Gminy podpisał 
20.10.2010 r. Projekt planowany był do realizacji w ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy. Umowa partnerska pomiędzy Województwem Lubelskim, 
a Gminą Turobin została podpisana 14.08.2012 r. Na terenie Gminy w 2013 r. 
usunięto ogółem 46,835 Mg wyrobów azbestowych i dane te wprowadzono do bazy 
azbestowej. Firma, która w 2013 r. utylizowała azbest, według informacji 
uzyskanych przez NIK od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Biłgoraju (PPIS) i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju 
(PINB), dokonała wymaganych prawem zgłoszeń do tych instytucji w terminie 
siedmiu dni przed rozpoczęciem prac. Z informacji otrzymanej od Okręgowego 
Inspektora Pracy w Lublinie (OIP) wynika, że ww. firma nie dokonała jednak 
zgłoszenia w tym zakresie. W 2014 r., jak wynika z dokumentacji, usunięto 118,159 
Mg wyrobów azbestowych z obiektów należących do osób fizycznych i 4,180 Mg 
z obiektów osób prawnych (z gminnego obiektu remizy w Czernięcinie 
Poduchownym). Wykonawcą utylizacji wyrobów azbestowych w ramach pilotażu 
była firma, wyłoniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (Urząd 
Gminy nie dysponuje dokumentacją dotyczącą wykonawcy usunięcia azbestu od 
osób fizycznych). Wielkość usuniętych wyrobów z budynków osób fizycznych nie 
została wprowadzona do bazy azbestowej (wg stanu na 5 maja 2015 r.). Tym 
samym Urząd Gminy nie wywiązał się z obowiązku i nie wprowadził tych wielkości 
zgodnie z wymogami do bazy pomimo, że posiadał te dane. W latach 2009-2015 na 
terenie Gminy zutylizowano 169,174 Mg wyrobów zawierających azbest tj. 2,0% 
z ilości zinwentaryzowanej (8.365,862 Mg). W porównaniu do Programu krajowego 
(wskaźnik wycofania z użytkowania azbestu na lata 2013-2015 wynosił 46,2%) 
realizacja utylizacji wyrobów z zawartością azbestu na terenie Gminy stanowiła 
4,3% ilości zakładanej w Programie krajowym. Usuwanie azbestu 
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w dotychczasowym tempie zagraża realizacji Programu, tj. usunięciu i utylizacji 
wyrobów zwierających azbest z obiektów położonych na terenie Gminy do 2032 r.  

(dowód: akta kontroli str. 105-107, 116-129, 281-320) 

1.6. Urząd Gminy od 21.01.2011 r. posiada dostęp do narzędzia informatycznego 
administrowanego przez Ministra Gospodarki, pod 
adresem:www.bazaazbestowa.gov.pl.  

(dowód: akta kontroli str. 322) 

1.7. W celu wywiezienia 3012,19 m² (39,2 Mg) wyrobów zawierających azbest, 
zdemontowanych z budynków przed 6.05.2004 r. i złożonych na posesjach osób 
fizycznych, Gmina Turobin w 2014 r. wybrała (w trybie zapytania ofertowego) 
podmiot zewnętrzny. Koszty 11,4 tys. zł zostały sfinansowane otrzymaną dotacją z 
WFOŚiGW. Firma posiadała zezwolenie na wytwarzanie, transport 
i unieszkodliwianie odpadów azbestowych; decyzję Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, zatwierdzającą program gospodarki odpadami wytwarzanymi 
w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, w tym 
odpadami azbestowymi; zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu odpadów niebezpiecznych; umowę z firmą, która eksploatuje składowisko 
odpadów azbestowych.  
Wykonawca, który usuwał w 2012 r. płyty azbestowe z dachu budynku remizy OSP 
w Żabnie i transportował je na składowisko Zarzecze II Piaski k. Kraśnika, przekazał 
Gminie stosowne oświadczenie, ze prace zostały wykonane z zachowaniem 
odpowiednich przepisów i  kartę przekazania odpadu na składowisko w ww. 
miejscowości. Gmina posiadała ww. dokumenty także od wykonawcy, który 
zajmował się w 2014 r. demontażem płyt azbestowych z dachu remizy OSP 
w Czernięcinie Poduchownym.  

 (dowód: akta kontroli str. 160-163, 340-384) 

1.8. W badanym okresie zdaniem Wójta Gminy Turobin nie wystąpiły przesłanki do 
nałożenia na właściciela/zarządcę w formie decyzji obowiązku wykonania 
w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko uszkodzonych wyrobów zawierających azbest.  
Wójt wyjaśnił, że jest świadomy negatywnego oddziaływania na środowisko 
uszkodzonych wyrobów azbestowych, jednak słaba sytuacja ekonomiczno-
finansowa Gminy Turobin i jej mieszkańców nie sprzyjała inwestycjom na wymianę 
pokryć dachowych lub rozbiórki budynków uszkodzonych. 

(dowód: akta kontroli str. 216) 

1.9. W badanym okresie Urząd wydatkował z budżetu Gminy środki finansowe na 
usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 14,2 tys. zł, w tym 8,0 tys. na 
opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest (plan 
9,7 tys. zł); 2,5 tys. zł na aktualizację ww. programu (plan 7,0 tys. zł); 3,7 tys. zł na 
utylizację azbestu z budynku remizy OSP w Żabnie (plan remontu budynku 64,1 tys. 
zł). Ponadto ze środków gminnych (88,8 tys. zł) dokonano remontu budynku remizy 
OSP w Czernięcinie Poduchownym, podczas którego usunięto płyty azbestowe 
z  dachu budynku. W badanym okresie Gmina korzystała ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina 
otrzymała, zgodnie z umową z WFOŚiGW nr 158/2014/D/OZ z 14.05.2014 r., 
dotację w kwocie 12,5 tys. zł. Usunięto 3012,19 m² (39,2 Mg) eternitu 
z nieruchomości należących do osób fizycznych. Gmina posiadała karty przekazania 
odpadów na składowisko w Piaskach Zarzecze II k. Kraśnika. Koszt zadania wyniósł 
11,4 tys. zł. Sfinansowany został w równych częściach z dotacji z WFOŚiGW oraz 
NFOŚiGW. Według informacji otrzymanej od  PINB, PPIS i OIP firma, która 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/
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zajmowała się transportem płyt z posesji na składowisko, nie zgłaszała zamiaru 
przystąpienia do prac polegających na usuwaniu azbestu. 

(dowód: akta kontroli str. 236-280, 321) 

1.10. O możliwości usunięcia azbestu, jego szkodliwości i dofinansowania, 
mieszkańcy Gminy byli informowani za pośrednictwem strony internetowej 
www.turobin.pl oraz poprzez informacje, przekazywane przez sołtysów 
poszczególnych sołectw, którzy rozpowszechniali materiały otrzymywane z Urzędu 
Marszałkowskiego (broszury, ulotki, plakaty). Plakaty były rozwieszane na tablicach 
informacyjnych w poszczególnych miejscowościach położonych na terenie Gminy. 
Na ww. stronie internetowej zamieszczono: 22.11.2012 r. informację o naborze 
wniosków na usunięcie azbestu z pokryć dachowych do realizacji w 2013 r. 
w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy; 17.02.2013 r.  informację 
o dodatkowym naborze wniosków w 2013 r.; 23.12.2013 r. oraz 29.12.2014 r. 
informację dotyczącą dokonywania inwentaryzacji spisu z natury przez osoby 
fizyczne wyrobów azbestowych na budynkach i przekazywania wyniku 
inwentaryzacji Wójtowi do 31 stycznia każdego roku; 30.10.2014 r. informację 
o możliwości składania wniosków w dniach 3-28 listopada na usuwanie azbestu 
w 2015 r. Ponadto na stronie internetowej zawieszono informacje na temat 
szkodliwości azbestu, realizowanym projekcie Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy, poradnik dla beneficjenta w zakresie usuwania azbestu oraz 
możliwości dofinansowania.  

(dowód: akta kontroli str. 322-339) 

1.11. W kwestii identyfikacji problemów związanych z realizacją programu Wójt 
stwierdził, że największym problemem są sprawy finansowe. Pomocne byłoby m.in.: 
zastosowanie preferencyjnych kredytów i pożyczek, dotacji lub ulg podatkowych dla 
osób usuwających azbest i wykonujących nowe pokrycie dachowe; osoby fizyczne 
winny składać informacje jedynie w przypadku dokonania utylizacji wyrobów 
azbestowych; zmniejszenie wymaganej dokumentacji składanej przed rozpoczęciem 
inwestycji związanej ze zmianą pokrycia dachowego zawierającego azbest. 

(dowód: akta kontroli str. 234) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) Urząd nie zrealizował uchwalonych przez Radę Gminy wskaźników ilości 
utylizacji wyrobów zawierających azbest. Przyjęty program uchwałą Rady Gminy 
zakładał, że w latach 2010-2012 na terenie Gminy powinno być usunięte 658,7 Mg 
wyrobów azbestowych. W ww. okresie usunięto 7,775 Mg z obiektów gminnych. 
Stanowiło to 1,2% planowanej ilości. W latach 2009-2015 na terenie Gminy na 
zinwentaryzowaną ilość 8.365,862 Mg, zutylizowano 169,174 Mg wyrobów 
zawierających azbest, tj. 2,0%. (wskaźnik wycofania z użytkowania azbestu zawarty 
w Programie krajowym na lata 2013-2015 wynosi 46,2 %). Gminny program nie 
określał wskaźnika usunięcia azbestu w latach 2013-2014 r. (natomiast w okresie lat 
2013-2022 założono usunięcie 6.232,4 Mg azbestu), 

(dowód: akta kontroli str. 105-107, 116-129) 

Wójt wyjaśnił, że Gmina Turobin w latach 2010-2012 realizowała gminny program 
w zakresie utylizacji wyrobów zawierających azbest w miarę posiadanych środków 
finansowych na budynkach stanowiących mienie własne Gminy. W związku z tym, 
że Gmina nie może wpłynąć na osoby fizyczne, żeby poniosły koszty związane ze 
zdjęciem, utylizacją azbestu oraz nowym pokryciem poszczególnych budynków 
procentowy wskaźnik usunięcia azbestu jest niski. Gmina prowadziła liczne 
kampanie informacyjne na temat wyrobów zawierających azbest oraz wiążącym się 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z tym zagrożeniem dla środowiska. Informacje były przekazywane mieszkańcom 
poprzez stronę internetową oraz za pośrednictwem sołtysów poszczególnych 
sołectw (broszury, książeczki informacyjne, plakaty).  

(dowód: akta kontroli str. 234) 
 

2) Dane w bazie azbestowej nie były wprowadzane na bieżąco. W 2014 r. zgodnie 
z dokumentami usunięto 118,159 Mg wyrobów azbestowych z obiektów należących 
do osób fizycznych. Dane te nie zostały wprowadzone do bazy azbestowej (stan na 
5 maja 2015 r.), co było niezgodne z § 4 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Środowiska 
z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa 
informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 116-129) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że zmiany w bazie nie zostały naniesione przez pracownika 
Urzędu w wymaganym terminie w związku z planowaną na 2015 r. aktualizacją 
inwentaryzacji i bazy azbestowej, 

(dowód: akta kontroli str. 129) 

3) Urząd nie podejmował działań dyscyplinujących mieszkańców Gminy w celu 
przekazywania Wójtowi corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest 
znajdujących się na terenie ich nieruchomości. Gmina nie kierowała zawiadomień 
do organów ścigania o popełnieniu wykroczenia z art. 346 ust.1 ww. ustawy 
w stosunku do mieszkańców nieskładających stosownych informacji w zakresie 
wyrobów azbestowych. Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy, 
wykorzystujące azbest, nie składały corocznie, do 31 stycznia w latach 2009-2015,  
informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzającej 
zagrożenie dla środowiska, co było niezgodne z wymogami art. 162 ust. 4 i 5 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

(dowód: akta kontroli str. 115, 322-339) 
Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina Turobin jest gminą typowo rolniczą o słabych 
dochodach mieszkańców, w związku z powyższym nie stosowano kar  wobec osób 
fizycznych nieskładających takich informacji.  

(dowód: akta kontroli str. 115)  

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

2. Działania właściciela nieruchomości gminnych w zakresie 
posiadanych wyrobów zawierających azbest. 

 
2.1.Gmina jako właściciel nieruchomości przeprowadziła inwentaryzację w drodze 
spisu z natury wyrobów zawierających azbest w styczniu i marcu 2010 r. 
Inwentaryzacja wykazała, że sześć nieruchomości Ochotniczych Straży Pożarnych, 
trzy nieruchomości Szkół Podstawowych w Tarnawie Dużej, Czernięcinie Głównym, 
Rokitowie oraz hydrofornia w Żabnie pokryte były płytami cementowo-azbestowymi 
falistymi lub płaskimi o powierzchni 2.482 m² tj. 27.302 kg (wg przelicznika 
zamieszczonego w bazie azbestowej 11 kg/ metr kwadratowy płyty falistej lub 
płaskiej).  Za lata 2010-2014 Gmina wywiązywała się z obowiązku przekazywania 
corocznie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  „Informacje 
o wyrobach zawierających azbest” w terminie od 27 do 31 stycznia za rok 
poprzedni, zgodnie z wymogami § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 
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zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzystywane wyroby zwierające azbest4. Wszystkie obiekty 
poddano ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania. W wyniku oceny 
jedną nieruchomość (salę gimnastyczną) zakwalifikowano do I stopnia pilności, 
jeden obiekt (remiza OSP) do II stopnia pilności, a pozostałe  (remizy OSP, budynki 
szkół i hydrofornia) do III stopnia pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest.  

(dowód: akta kontroli str.116-121,130-159,164-191) 

2.2. W badanym okresie usunięto wyroby azbestowe z dachów czterech 
nieruchomości w ilości 11.660 kg tj. 42,7%. Z dachu remizy w Czernięcinie 
Poduchownym w dniu 11 marca 2014 r. wykonawca usunął 4.180 kg, a z budynku 
remizy w Żabnie w dniu 24 sierpnia 2012 r. – 3.740 kg. Gmina posiadała „karty 
przekazania odpadu” oraz oświadczenia tych firm, że prace związane 
z demontażem i przygotowaniem do transportu wyrobów zawierających azbest 
zostały wykonane z zachowaniem odpowiednich przepisów technicznych 
i sanitarnych. Według informacji uzyskanej przez NIK od PINB, PPIS oraz OIP 
wynika, że ww. firmy nie dokonywały zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac 
dotyczących usuwania azbestu. W obu przypadkach odpady zostały złożone na 
składowisku Zarzecze II Piaski k. Kraśnika. Z pozostałych dwóch budynków (remizy 
OSP) strażacy zdjęli płyty azbestowe z dachów w ilości 3.740 kg i złożyli je na 
działce obok tych budynków. W miejscowości Wólka Czernięcińska w listopadzie 
2010 r. w ilości 1.100 kg (III stopień pilności), a w miejscowości Tokary w marcu 
2012 r. w ilości 2.640 kg (III stopień pilności). Przeprowadzone w trakcie niniejszej 
kontroli oględziny wykazały, że płyty zostały zabezpieczone grubą folią. Płyty od 
czasu ich zdjęcia z poszycia dachowego do czasu kontroli NIK nie zostały 
przetransportowane na składowisko odpadów.  

(dowód: akta kontroli str.116-121,130-163, 219) 
W badanym okresie  usunięto płyty zawierające azbest z dachów dwóch remiz OSP 
w Czernięcinie Poduchownym i Żabnie, które to obiekty zaliczono do III stopnia 
pilności usunięcia elementów azbestowych Z przeprowadzonej w dniu 25 stycznia 
2012 r. ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Czernięcinie  Głównym, sala gimnastyczna pokryta płytami 
azbestowo-cementowymi płaskimi otrzymała 120 punktów, co kwalifikowało ją do 
I stopnia pilności usunięcia wyrobów azbestowych. W okresie od stycznia 2012 r. do 
kwietnia 2015 r. Gmina nie podjęła działań w celu usunięcia z tej nieruchomości 
wyrobów zwierających azbest.   

 (dowód: akta kontroli str. 116, 155-156, 192-200) 
Ocena dokonana w dniu 29 stycznia 2013 r. stanu i możliwości bezpiecznego 
użytkowania obiektu remizy OSP w Czernięcinie Głównym zawierającego wyroby 
z azbestu (dach wykonany z falistych płyt cementowo-azbestowych) wykazała, że 
nieruchomość została zakwalifikowana do II stopnia pilności, co oznaczało, że 
ponowna ocena obiektu powinna być dokonana w terminie do 1 roku. Nie dokonano 
oceny tego obiektu w przewidzianym terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 130-132) 

2.3. Przeprowadzone przez NIK 28 kwietnia 2015 r. oględziny wykazały, że dach sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czernięcinie Głównym pokryty płytami 
azbestowo cementowymi płaskimi zakwalifikowany od stycznia 2012 r. do I stopnia 
pilności usunięcia wyrobów azbestowych, nie został usunięty ani zabezpieczony 
szczelną powłoką, która uniemożliwiałaby emisję włókien azbestu. Płyty były 
miejscami uszkodzone i popękane oraz porośnięte mchem.  

(dowód: akta kontroli str. 195-196) 

                                                      
4 Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) Po zdjęciu płyt azbestowych z dachów dwóch budynków (remizy OSP)  w ilości 
3.740 kg  złożono je na działce obok tych budynków (w miejscowości Wólka 
Czernięcińska w listopadzie 2010 r. w ilości 1.100 kg, i w  miejscowości Tokary 
w marcu 2012 r. w ilości 2.640 kg). Płyty od czasu ich zdjęcia z poszycia dachowego 
do czasu kontroli NIK nie zostały  przetransportowane na składowisko odpadów.  

(dowód: akta kontroli str. 116-121, 130-163, 201-212) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że płyty azbestowe w miejscowościach Tokary i Wólka 
Czernięcińska zostały zdjęte „czynem społecznym” przed uzyskaniem tytułu 
własności przez Gminę Turobin. Prawo zabrania samodzielnej naprawy lub 
demontażu eternitu. Prace takie mogą być prowadzone wyłącznie przez 
wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne, zatrudniających 
pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy. 
W przypadku obydwu budynków demontaż nie został przeprowadzony zgodnie 
z przepisami prawa, w związku z czym Gmina Turobin skompletuje niezbędną 
dokumentację w celu przekazania wyrobów na składowisko odpadów, 

(dowód: akta kontroli str. 213) 

2) Po zakwalifikowaniu 25 stycznia 2012 r. sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Czernięcinie Głównym do I stopnia pilności usunięcia płyt azbestowo-
cementowych płaskich z poszycia dachowego, przez okres ponad trzech lat (do 
kwietnia 2015 r.) Gmina nie podjęła działań, mimo takiego obowiązku, mających na 
celu wyeliminowanie, najpóźniej w ciągu roku, wyrobów z azbestem z tego budynku 
lub zabezpieczenia płyt szczelną powłoką, co naruszało § 7 ust.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 azbest5. 

(dowód: akta kontroli str. 155-156, 195-196) 
Wójt Gminy w złożonym wyjaśnieniu stwierdził, że sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej w Czernięcinie Głównym nie jest obiektem użytkowanym od ponad 
5 lat z powodu zbyt małej liczby dzieci. Szkoła Podstawowa obecnie nie potrzebuje 
dużej sali gimnastycznej. Rozpoczęcie jakichkolwiek prac wiąże się z gruntownym 
remontem, na co Gmina Turobin nie posiada środków finansowych. Planowana jest 
adaptacja sali gimnastycznej na świetlicę ze wsparciem środków zewnętrznych. 
W III i IV kwartale 2015 r. Gmina Turobin zamierza przygotować dokumentację na 
adaptację sali gimnastycznej, 

(dowód: akta kontroli str. 213) 

3) Nie dokonano, w terminie  roku, ponownej oceny obiektu remizy OSP 
w Czernięcinie Głównym, zawierającego wyroby z azbestu (dach wykonany 
z falistych płyt cementowo-azbestowych), co wynikało z poprzedniej oceny 
(przeprowadzonej 29 stycznia 2013 r.) podczas, której nieruchomość została 
zakwalifikowana do II stopnia pilności. Było to niezgodne z § 5 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

(dowód: akta kontroli str. 130-132) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że w związku z tym, iż remiza OSP obecnie nie jest 
użytkowana ponowna ocena nie została przeprowadzona w wymaganym terminie, 

 (dowód: akta kontroli str.213) 

                                                      
5 Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm. 
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4) Nie przestrzegano kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest po 
dokonaniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania obiektów. Nie 
usunięto do kwietnia 2015 r. płyt cementowo-azbestowych z sali gimnastycznej 
w Czernięcinie Głównym, który to obiekt posiadał od stycznia 2012 r. I stopień 
pilności usunięcia wyrobów, a usunięto płyty zawierające azbest z dachów dwóch 
remiz OSP w Czernięcinie Poduchownym i Żabnie, które to obiekty zakwalifikowano 
do III stopnia pilności usunięcia elementów azbestowych. 

(dowód: akta kontroli str. 116, 192-200) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że remizy OSP w Czernięcinie Poduchownym oraz Żabnie 
stanowią miejsce spotkań strażaków, mieszkańców oraz dzieci i młodzieży. Są 
jedynym miejscem organizacji zebrań wiejskich tychże miejscowości. Pomimo oceny 
na III stopień pilności, korzystający z powyższych budynków niejednokrotnie 
zgłaszali przeciekający dach. Remiza OSP w Żabnie jest lokalem wyborczym, 
stanowi siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5. Remiza OSP w Czernięcinie 
Poduchownym poddana zostanie gruntownemu remontowi ze względu na swoje 
położenie i ilość organizowanych zebrań i spotkań społeczności. Po remoncie 
planowane jest również utworzenie lokalu wyborczego w budynku remizy OSP. 
Stopień potrzeb zainteresowanych wpłynął na kolejność wykonywanych remontów. 

(dowód: akta kontroli str. 214) 

Z informacji uzyskanych przez NIK od właściwych organów: nadzoru budowlanego, 
okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego wynika, że 
dwa podmioty, usuwające na zlecenie Urzędu wyroby zawierające azbest, nie 
informowały ich o zamiarze wykonania tych prac, pomimo takiego obowiązku 
wynikającego z § 6 ust. 2 rozporządzenia MGiPS z 2.04.2004 r. Były to 
przedsiębiorstwa usuwające azbest z nieruchomości stanowiących własność gminy.  

(akta kontroli: dowód kontroli str.394-399) 

W postępowaniach zmierzających do wyboru firm usuwających azbest z terenu 
Gminy oraz zawartych umowach nie wymagano od wykonawców przedstawienia: 
planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, o którym mowa w § 6 ust. 1 
pkt 3 rozporządzenia MGiPS z 2.04.2004. 

(akta kontroli: dowód kontroli str. 386-393) 

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

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli6, wnosi o:  

1) podjęcie działań ukierunkowanych na zwiększenie wykonania planu (wskaźnika 
usunięcia azbestu), ustalonego przez Radę Gminy w programie usuwania azbestu; 

2) niezwłoczne zutylizowanie odpadów azbestowych złożonych w miejscowościach 
Wólka Czernięcińska i Tokary; 

3) bezzwłoczne zabezpieczenie lub usunięcie (I stopień pilności) płyt azbestowo-
cementowych płaskich z poszycia dachowego sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Czernięcinie Głównym;  

4) przeprowadzanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania gminnych 
obiektów zawierających wyroby azbestowe w terminach wynikających 

                                                      
6 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. (dalej: „ustawa o NIK’).  
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z wcześniejszej oceny stanu tych wyrobów; 

5) bieżące wprowadzanie do bazy azbestowej danych w zakresie zrealizowanych 
utylizacji wyrobów azbestowych; 

6) podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania od osób fizycznych 
corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na terenie 
ich nieruchomości. 

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 zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia    03   czerwca 2015 r. 

 

 

Kontroler: 

 

 

Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Marek Dałek 
specjalista kontroli państwowej 
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Podpis Podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
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