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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 Jerzy Bielak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 94484 z dnia 17.04.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica, zwany dalej „Urzędem” lub „UG” 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Lewczuk jest Wójtem Gminy Izbica od dnia 1.12.2014 r., poprzednio od 
13.11.2006 r. Wójtem Gminy był Karol Babiarz. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Urząd w badanym okresie przystąpił do realizacji zadań wynikających z „Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (zwanego dalej „POKzA”). 

Uchwalony przez Radę Gminy Izbica „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Izbica na lata 2007-2032” był aktualizowany  

w 2011 i 2014 r. w związku ze zmianą przepisów prawnych oraz przeprowadzoną 

inwentaryzacją wyrobów azbestowych. Program obejmował zasadnicze elementy 

wynikające z Programu krajowego. Przyjęty w Programie harmonogram na lata 

2014-2032 zakładał coroczne usuwanie i utylizację 606,29 Mg wyrobów 

azbestowych. Do końca roku 2014 usunięto 260,08 Mg wyrobów zawierających 

azbest (średniorocznie 65,02 Mg). Uwzględniając dotychczasową dynamikę 

usuwania wyrobów azbestowych istnieje obawa, że do końca 2032 roku Gmina nie 

usunie całego azbestu. Zabezpieczono środki finansowe (100.047,26 zł) 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 

(WFOŚiGW), a także przystąpiono do pilotażowego programu usuwania azbestu, 

finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

- nieprzedkładania przez Urząd, w latach 2009-2015 Marszałkowi Województwa 

Lubelskiego corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest, mimo 

obowiązku określonego w § 10 ust. 2, w związku z ust. 1 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 azbest1, zwanego dalej „rozporządzeniem z 13 grudnia 2010 r.”, 

- niezinwentaryzowania 141.100 kg rur azbestowo–cementowych o średnicy 150 

mm i długości 8.300 mb, wykorzystywanych w sieci wodociągowej,  

                                                      
1 Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31 
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- nieudokumentowania przeprowadzenia do 2014 roku kontroli stanu wyrobów 

zawierających azbest w budynkach, obiektach i urządzeniach budowlanych 

stanowiących własność Gminy, do czego zobowiązywały przepisy § 4 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest2, zwanego dalej „rozporządzeniem z 2 kwietnia 2004 r.”, 

- 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, 

- nieudokumentowania prawidłowego zutylizowania wyrobów zawierających azbest, 

powstałych w trakcie  prac remontowych obiektów stanowiących własność Gminy 

Izbica.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Działania obejmujące przygotowanie i opracowanie gminnego 
programu usuwania azbestu 

1.1. Występowanie na terenie Gminy Izbica wyrobów zawierających azbest 

ustalono w wyniku inwentaryzacji, przeprowadzonej w 2005 r. nieodpłatnie przez 

sołtysów Gminy oraz mieszkańców posesji. Inwentaryzacją objęto płyty cementowo-

azbestowe (eternit płaski i falisty). Ponowna inwentaryzacja – bardziej szczegółowa 

– została przeprowadzona w 2014 r. przez firmę Meritum Competence z Warszawy 

i sfinansowana ze środków Ministerstwa Gospodarki3. Według wyjaśnień Wójta 

Gminy przeprowadzone inwentaryzacje obejmowały wszystkie nieruchomości 

z terenu gminy, także niezamieszkałe, jednak dla tych obiektów nie tworzono 

odrębnych zestawień. W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono nielegalnych 

wysypisk, na których znajdowały się wyroby z azbestu. 

 (dowód: akta kontroli str. 31-66, 227-336, 349-351) 

1.2. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Izbica 

na lata 2007-2032 uchwalony4 przez Radę Gminy Izbica uwzględniał elementy 

wzorcowego programu, przekazanego w 2006 roku przez Ministerstwo Gospodarki. 

Ujęto w nim wyniki inwentaryzacji sporządzonej w 2005 roku. Wykazano 

7.380,41 Mg wyrobów azbestowych, tj. płyt azbestowo – cementowych, w tym 

7.331,14 Mg5 (563.940 m2) u osób fizycznych oraz 49,27 Mg6 (3.790 m2) na 

budynkach użyteczności publicznej, będących we władaniu Gminy. W trakcie 

inwentaryzacji nie określono stopnia pilności usunięcia wyrobów azbestowych, 

jedynie w odniesieniu do budynków Gminy pracownicy Urzędu w 2005 r. oszacowali 

stan oraz możliwości bezpiecznego użytkowania pokryć dachowych, na II i III 
                                                      
2 Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.  
3 Konkurs  Azbest 2014 r.  
4 Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy Izbica z dnia 26 marca 2007 r. 
5 Do obliczeń wagi przyjęto przelicznik – średnia waga 1 m2 płyt azbestowo-cementowych wynosiła 13 kg. 
6 Do obliczeń wagi przyjęto przelicznik – średnia waga 1 m2 płyt azbestowo-cementowych wynosiła 13 kg. 
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stopień pilności. Program zawierał m.in. informacje o najbliższych składowiskach 

azbestu w Kraśniku i Poniatowej (80 km i 110 km), źródła finansowania usuwania 

wyrobów azbestowych oraz obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników 

w zakresie postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.  

(dowód: akta kontroli str. 31-66, 181-194, 774-778) 

W dniu 23.05.2011 r. Rada Gminy Izbica uchwałą7 zaktualizowała „Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Izbica na lata 2011-

2032”, uwzględniając aktualny stan prawny. Program zawierał m.in.: harmonogram 

usuwania azbestu, stan prawny, działania edukacyjne i informacyjne wśród 

mieszkańców Gminy, źródła finansowania zadań, aktualną bazę danych, wskaźniki 

monitoringu programu. Program zawierał zagadnienia i zadania do wykonania przez 

Gminę w sposób komplementarny z opracowanym w marcu 2010 r. „Programem 

usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu krasnostawskiego na lata 

2009-2032.” 

(dowód: akta kontroli str. 67-155, 777-778, 864 ) 

Kolejnej aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Izbica na lata 2014-2032” dokonano uchwałą Rady Gminy Izbica Nr XLII/250/2014 

z dnia 7.11.2014 r., uwzględniając wyniki szczegółowej inwentaryzacji, 

przeprowadzonej w 2014 r. Program zakładał przeprowadzenie szkoleń 

mieszkańców; zawierał m.in formacje o źródłach finansowania; kosztach usunięcia 

azbestu; listę firm z województwa lubelskiego wykonujących prace związane 

z usuwaniem wyrobów z azbestu; wykaz składowisk odpadów azbestowych oraz 

sposób obliczania wskaźników efektywności realizacji Programu. W trakcie 

inwentaryzacji wykazano 10.916,211 Mg wyrobów azbestowych, w tym osoby 

fizyczne wykorzystywały 10.785,198 Mg, a osoby prawne 131,013 Mg, 122,445 Mg 

należało do jednostki samorządu terytorialnego, 5,741 Mg do PKP i 2,826 Mg do 

innych podmiotów. Program zamieszczono na stronie BIP UG Izbica. Wcześniejsze 

wersje programów, według wyjaśnień Wójta Gminy, nie zostały załączone do 

podjętych uchwał (zamieszczanych na stronie BIP) z uwagi na małą przestrzeń 

dyskową.  

(dowód: akta kontroli str. 227-277, 349-352) 

Na stronie internetowej Gminy bądź Urzędu nie zamieszczono innych informacji, 

np.: o szkodliwości wyrobów zawierających azbest, o możliwości usunięcia azbestu 

oraz o obowiązku składania do Urzędu corocznych informacji, o wyrobach 

zawierających azbest w terminie do 31 stycznia. Według wyjaśnień Wójta Gminy 

informacje dot. szkodliwości wyrobów azbestowych były szeroko rozpropagowane 

wśród społeczności gminnej. Broszury, plakaty czy ulotki informacyjne 

przekazywane do Urzędu przez różne firmy czy fundacje, wykładane były dla 

mieszkańców na terenie Urzędu i przekazywane sołtysom poszczególnych 

miejscowości. 

(dowód: akta kontroli str. 779, 832-834) 

W dniu 23.01.2014 r. Gmina Izbica zawarła umowę ŚGO6232Az1.2014 na kwotę 

20.000 zł z firmą Meritum Competence, która zobowiązała się do bezpłatnego 

sporządzenia wniosku o dofinansowanie programu usuwania azbestu oraz do 

                                                      
7 Uchwała Nr VII.47.2011 Rady Gminy Izbica z dnia 23 maja 2011 r.  
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przeprowadzenia inwentaryzacji azbestu w drodze spisu z natury, finansowany ze 

środków Ministra Gospodarki (MG)8. Na podstawie złożonego w dniu 28.03.2014 r. 

wniosku o dotację (20.000 zł) Minister Gospodarki zawarł z Wójtem Gminy Izbica 

w dniu 9.06.2014 r. porozumienie9, w którym zobowiązał się przekazać Gminie 

kwotę 20.000 zł po prawidłowym i całkowitym wykonaniu inwentaryzacji. Zadanie 

zostało zakończone w dniu 16.09.2014 r., o czym Wójt Gminy poinformował 

głównego koordynatora zespołu ds. usuwania azbestu z gospodarki, przekazując 

sprawozdanie z wykonania zadania. Faktura z dnia 16.09.2014 r. na kwotę 

20.000 zł, wystawiona Gminie przez Meritum Competence, została przedłożona do 

MG. Dotację w kwocie 20.000 zł (dział 900, rozdział 90002, § 2460) Ministerstwo 

przekazało Gminie w dniu 21.10.2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 195-216, 212-336, 358-360,832-835) 

Wyniki inwentaryzacji zestawiono w postaci zestawienia nieruchomości 

wykorzystujących wyroby azbestowe. Każda z 4770 pozycji, zawierała m.in.: nazwę 

miejscowości, numer działki ewidencyjnej, ilość wyrobu, ilość pozostałą do 

unieszkodliwienia. We wszystkich pozycjach określono stopień pilności III, 

a planowany termin unieszkodliwienia wyrobu ustalono na 2032 r.  

(dowód: akta kontroli str. 230-336, 774-778, 836-859) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

- gmina nie dokonała inwentaryzacji 141.100 kg10 rur azbestowo-cementowych 

o średnicy 150 mm (w m. Izbica 4000 mb i w m. Tarnogóra 4300 mb), 

wykorzystywanych nadal przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z.o.o. (GPGK) w sieci wodociągowej. Zdaniem Prezesa GPGK sieć 

wodociągowa jest własnością Gminy. Wójt Gminy Izbica wyjaśnił, że nie są mu 

znane przyczyny nieujęcia w inwentaryzacji rur azbestowo-cementowych, z których 

wykonano część wodociągów w Tarnogórze i Izbicy. 

(dowód: akta kontroli str. 278-289, 347-348, 813-814) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości11 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

Zaawansowanie realizacji programu gminnego 

1.3. Urząd nie podejmował działań wobec mieszkańców Gminy, którzy nie 

wywiązali się z obowiązku przekazywania Wójtowi corocznych informacji 

o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na terenie ich nieruchomości.  

Z informacji pozyskanych od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Krasnymstawie (PINB), Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Krasnymstawie (PSSE) oraz Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Lublinie (PIP) wynika, że żadna z trzech firm utylizujących 

wyroby azbestowe (finansowanie ze środków WFOŚiGW) nie informowała ww. 

organów, stosownie do wymogów § 6 ust. 2 rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r.,  

                                                      
8 Konkurs Azbest 2014 
9 Nr IV/266/P/15095/2020/DIW/14 
10 1 mb rury azbestowo – cementowej waży 17 kg 
11 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym 
obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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o zamiarze rozpoczęcia tych prac. Natomiast osoby fizyczne zamieszkałe na terenie 

Gminy Izbica, zgłaszały w latach 2009-2015, do Starosty Krasnostawskiego zamiar 

podjęcia prac, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektu 

budowlanego. W 2009 r. było 21 zgłoszeń, w 2010 r. – 30, w 2011 r. – 43, w 2012 r. 

– 45, w 2013 r. – 58, w 2014 r. – 66, w 2015 r. (do 30 kwietnia) – 21. Wybrany 

w postępowaniu przetargowym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego wykonawca Projektu finansowanego ze środków szwajcarskich12 –

zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r. dokonał zgłoszenia do 

PINB, PSSE w Krasnymstawie oraz PIP w Lublinie zamiaru rozpoczęcia prac 

związanych z usuwaniem azbestu u 19 osób w 2014 r. i u czterech osób w 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 349-352, 785-812) 

1.4.-1.5. Ilość utylizowanych corocznie wyrobów azbestowych uzależniona była od 

wielkości środków pozyskanych z WFOŚiGW lub funduszu szwajcarskiego. Gmina 

w badanym okresie usunęła łącznie 260,08 Mg wyrobów zawierających azbest13: 

w 2011 r. – 28,14 Mg, w 2012 r. – 41,98 Mg, w 2013 r. – 62,54 Mg, w 2014 r. –

 48,29 Mg (WFOŚiGW) oraz w 2014 r. – 7.194 m2, tj. 79,13 Mg (środki 

szwajcarskie). Według harmonogramu ustalonego w Programie na lata 2014-2032, 

Gmina rocznie powinna usuwać 606,29 Mg azbestu, wydatkować na ten cel kwotę 

654.792,24 zł, co pozwoliłoby osiągać corocznie wskaźnik – 5,56%. Przy takim 

poziomie usuwania azbestu (średniorocznie 65,02 Mg), jaki miał miejsce w latach 

2011-2014, Gmina potrzebuje ok. 166 lat, aby zakończyć proces usuwania azbestu. 

(dowód: akta kontroli str. 51-53, 116-119, 253-257, 346, 864) 

1.6. Urząd Gminy Izbica od dnia 6.06.2014 r. posiadał dostęp do strony internetowej 

www.bazaazbestowa.gov.pl, administrowanej przez Ministra Gospodarki. Dopiero 

wyniki inwentaryzacji z 2014 r. wprowadzono do bazy azbestowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 217-220, 864) 

1.7. W latach 2011-2014 Gmina Izbica zapewniała corocznie możliwość usuwania 

wyrobów zawierających azbest. Firmy wykonujące prace związane z usuwaniem, 

transportem i utylizacją azbestu były wybierane na podstawie zapytania ofertowego 

(zamówienia o wartości poniżej formalnego progu stosowania ustawy Pzp) zgodnie 

z regulaminem udzielania zamówień publicznych w UG Izbica14. Corocznie wybrana 

firma realizowała całe zadanie łącznie z demontażem, usunięciem i transportem 

odpadu. Firmy wykonujące zadanie posiadały decyzje zatwierdzające program 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z wymogami § 6 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r. Z każdym z wykonawców w badanym okresie 

Gmina Izbica sporządzała protokół odbioru wykonania prac w zakresie usuwania 

wyrobów zawierających azbest, do którego załączano pisemne oświadczenie15 

wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu z pyłu 

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

Wyjątkiem był rok 2012, w którym PHU „Eternia” nie przedłożyła takich oświadczeń. 

                                                      
12 Pilotażowy systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego 
wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania, w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
13 Płyty azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie płaskie i faliste 
14 Zarządzenie Nr 114.2011 Wójta Gminy Izbica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Izbica. 
15 Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/
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Odpady były przekazywane na składowiska odpadów niebezpiecznych: w 2011 r. 

i 2013 r. – Zarzecze II Piaski k. Kraśnika, a w 2012 r. i 2014 r. – Chełm 

Serebryszcze. 

 (dowód: akta kontroli str. 337-342, 425-457, 497-512, 556-577, 606-622) 

1.8. W badanym okresie, zdaniem Wójta Gminy, 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.  

(dowód: akta kontroli str. 349-352) 

1.9. W badanym okresie Gmina nie przeznaczyła własnych środków na realizację 

usuwania azbestu z jej terenu z uwagi na ich brak. Jedynie w 2011 r. z własnych 

środków (5.904 zł) sfinansowano aktualizację programu usuwania azbestu. W latach 

2011-2014 Gmina pozyskała środki z WFOŚiGW oraz w latach 2014-2015 

z „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

Województwa Lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz 

kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy. W latach 2011-2014 z terenu Gminy Izbica usunięto łącznie 

260.034 kg eternitu, z tego usunięcie 180.900 kg było sfinansowane ze środków 

WFOŚiGW oraz 79.134 kg (7.194 m2) ze środków szwajcarskich (zwanym dalej 

Projektem), których obsługą zajmował się Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego. 

W ramach czterech dotacji otrzymanych z WFOŚiGW na łączną kwotę 

100.047,26 zł, w tym w 2011 r. 18.515 zł, w zadaniu udział wzięło 8 osób fizycznych, 

w 2012 r. (22.444,13 zł) – 24 osoby, w 2013 r. (32.595,30 zł) – 35 osób, w 2014 r. 

(26.492,83 zł) - 27 osób. Gmina Izbica unieszkodliwiła: 

 w 2011 r. 28.140 kg eternitu za kwotę 18.515 zł, z tego 7640 kg zostało 

zdemontowane z dachów, przetransportowane na składowisko odpadów 

i unieszkodliwione (7.640 zł) oraz 20.500 kg wywieziono z posesji, na których 

azbest był składowany (10.250 zł), 

 w 2012 r. usunięto 41.980 kg eternitu za kwotę 22.444,13 zł, z tego 5.260 kg 

wraz z demontażem płyt (3.408,48 zł) i 36.720 kg z zabraniem z posesji 

(19.035,65 zł), 

 w 2013 r. usunięto 62.540 kg za kwotę 32.595,30 zł, z tego 6.660 kg wraz  

z demontażem płyt (4.229,10 zł) i 55.620 kg z zabraniem z posesji (28.366,20 zł), 

 w 2014 r. usunięto 48.240 kg za kwotę 26.492,83 zł, z tego 11.460 kg wraz  

z demontażem płyt (7.426,08 zł) i 36.780 kg z zabraniem z posesji (19.066,75 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 346, 400-704, 798-803) 

Koszt brutto usunięcia 1.000 kg odpadów zawierających azbest wraz z demontażem 

odpadów i bez demontażu wynosił w latach 2011-2014 odpowiednio 1.000 zł 

i 500 zł, 648 zł i 518 zł, 635 zł i 510 zł, 648 zł i 518 zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 353-357, 431-433, 505-508, 556-559, 614-616) 

Gmina w latach 2011-2014, zgodnie z umową dotacji zawartą z WFOŚiGW, 

otrzymała środki w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

rozdziale 90002 gospodarka odpadami, paragrafie 2440 dotacje otrzymane  

z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 
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finansów publicznych, a w następnych latach (2012-2014) - paragrafie 2460 środki 

przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych. Uzyskane w latach 2011-2014 środki z WFOŚiGW zostały 

wprowadzone do budżetu Gminy na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy 

Izbica, podobnie jak w 2014 r. dotacja w wysokości 20.000 zł (dział 900, rozdział 

90002, § 2460) otrzymana z MG na opracowanie inwentaryzacji wyrobów 

azbestowych.  

(dowód: akta kontroli str. 400-490, 513-549, 566-569, 582-599, 624-627, 634-635) 

W wyniku złożenia przez Wójta Gminy deklaracji uczestnictwa w Projekcie, 

Samorząd Województwa Lubelskiego w dniu 30.10.2013 r. zawarł umowę 

partnerską z Gminą Izbica, obowiązującą do 31.12.2016 r. Do obowiązków Gminy 

m.in. należały działania informacyjno-edukacyjne i promocyjne, zebranie wniosków 

od osób fizycznych i przedłożenie ich koordynatorowi Projektu. W 2014 r. 

w Projekcie uczestniczyły osoby fizyczne z terenu Gminy Izbica.  

W wyniku przeprowadzonej przez UG Izbica w dniach 7-29 listopada 2013 r. akcji 

informacyjnej wśród ludności dot. sfinansowania ze środków szwajcarskich kosztów 

zdjęcia, transportu i utylizacji odpadów azbestowych, do projektu zgłosiło się 50 

osób. 23 osoby zgłosiły rozbiórkę i utylizację pokryć dachowych wykonanych z płyt 

azbestowych o łącznej pow. 4.343 m2, a 27 osób zabranie i utylizację azbestu 

o pow. 3.867 m2 już złożonego na posesji. Ogółem usunięto wyroby azbestowe  

o łącznej pow. 7.194 m2 (tj. 79.134 kg)16, z tego u 17 osób rozebrano i zutylizowano 

pokrycia dachowe o pow. 3.327 m2 oraz u 27 osób zabrano i zutylizowano wyroby 

azbestowe o pow. 3.867 m2. Wybrana w postępowaniu przetargowym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego firma poinformowała Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie o zamiarze usunięcia azbestu 

u 19 osób w 2014 r. 

W naborze listopadowym w 2014 r. do Projektu usuwania azbestu zgłosiło się 46 

osób fizycznych, które zamierzały w 2015 r. usunąć i zutylizować pokrycia dachowe 

o łącznej pow. 6.734 m2 (tj. 74.074 kg)17, w tym: 18 osób zgłosiło rozebranie 

pokrycia dachowego i utylizację 2.834 m2 (31.174 kg) azbestu, a 28 osób zabranie 

z posesji i utylizację azbestu o pow. 3.900 m2 (42.900 kg). 

 (dowód: akta kontroli str. 655-704, 785-812) 

1.10. Według Wójta Gminy „edukacja mieszkańców gminy polegała na 

rozpowszechnieniu kierowanych do urzędu różnych ulotek, plakatów 

informacyjnych, broszur, z których można się było dowiedzieć m.in. o szkodliwości 

wyrobów zawierających azbest, odpowiednim postępowaniu z takimi wyrobami jak 

też prawidłowym pozbywaniu się takich wyrobów. Materiały takie wykładane były na 

terenie urzędu oraz przekazywane do rozpowszechniania sołtysom poszczególnych 

miejscowości.”  

(dowód: akta kontroli str. 353-357) 

1.11. W ocenie Wójta Gminy Izbica „zasadniczym problemem w realizacji programu 

są niewystarczające środki finansowe, jakie przeznacza się na usuwanie tych 

                                                      
16 Według przelicznika 11 kg/m2 
17 Według przelicznika 11 kg/m2 



 

9 

wyrobów. Budżet gminy w obecnym kształcie, przy obecnym zadłużeniu i wydatkach 

koniecznych, nie może sobie pozwolić na zabezpieczanie środków przeznaczanych 

na usuwanie wyrobów azbestowych. Środki zewnętrzne z WFOŚiGW są 

niewystarczające. Osoby chcące skorzystać z dofinansowania na utylizację azbestu 

muszą oczekiwać nawet ponad rok. Usunięcie ze środowiska wyrobów 

zawierających azbest do roku granicznego – 2032 musi być ściśle związane 

z sukcesywnym zwiększaniem dostępności i wysokości środków finansowych na 

realizację tych zadań. Bez odpowiedniej pomocy finansowej z zewnątrz gmina 

będzie miała poważne problemy ze zrealizowaniem programu.” 

Gmina Izbica w badanym okresie w roku 2011 wnioskowała do WFOŚiGW 

o usunięcie 108,33 Mg na kwotę 99.996 zł, a uzyskała kwotę 18.515 zł, odpowiednio 

w 2012 r. wnioskowała o 27,94 Mg (30.730,70 zł), a otrzymała na 41,98 Mg 

(22.444,13 zł), w 2013 r. wnioskowała o 79 Mg (59.030 zł), a otrzymała na 62,54 Mg 

(32.595,30 zł), w 2014 r. wnioskowała o 79 Mg (59.030 zł), a otrzymała na 48,24 Mg 

(26.492,83 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 353-357, 780) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono nieprawidłowości polegające na tym, że osoby fizyczne zamieszkałe na 

terenie Gminy, niebędące przedsiębiorcami, nie składały corocznie, do 31 stycznia 

w latach 2009-2015, do Wójta 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. Urząd nie podejmował działań 

dyscyplinujących mieszkańców Gminy w celu przekazywania Wójtowi corocznych 

informacji o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na terenie ich 

nieruchomości. Według wyjaśnień Wójta sprawy z tym związane poruszane były na 

sesjach sołtysów, jednak Wójt Gminy nie podejmował działań wynikających 

z art. 346 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska18, zwanej dalej „Prawem ochrony 

środowiska”, w stosunku do mieszkańców nieskładających informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 349-352) 

Z informacji uzyskanych przez NIK od właściwych organów: nadzoru budowlanego, 

okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego wynika, że 

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 z dnia 2 kwietnia 2004 r.  

(dowód: akta kontroli str. 785-812) 

W umowach zawartych przez Gminę w latach 2011-2014 z firmami usuwającymi 

wyroby azbestowe od osób fizycznych (finansowanie ze środków WFOŚiGW) nie 

zobowiązano wykonawców do zgłaszania zamiaru wykonywania prac, zgodnie 

z wymogami § 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r. Według wyjaśnień 

Wójta Gminy wykonawca prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem 

wyrobów zawierających azbest, mający odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, 

powinien być świadomy o ciążących na nim obowiązkach prawnych, w tym także 

wynikających z § 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

                                                      
18 Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.  

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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W ocenie NIK celowe byłoby wprowadzenie do umów z wykonawcami prac, 

polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest 

z obiektu, zapisów zobowiązujących ich do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia 

prac do właściwych organów nadzoru budowlanego, inspektora pracy, inspektora 

sanitarnego, do czego zobowiązywały ww. przepisy.  

(dowód: akta kontroli 431-433, 505-508, 556-559, 614-616, 832-835) 

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

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

2.1. W 2014 r. Gmina Izbica jako właściciel/zarządca/nadzorujący przeprowadziła 

inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Wykazano, że na ośmiu budynkach 

(czterech strażnicach OSP, dwóch byłych szkołach, dworcu autobusowym, byłym 

sklepie spożywczym) oraz na 17 przystankach autobusowych pokrycia dachowe 

wykonano z płyt azbestowo-cementowych falistych o łącznej pow. 1.705,50 m2. 

W badanym okresie (w latach 2009-2014) Gmina Izbica nie przekazywała corocznie 

Marszałkowi Województwa Lubelskiego w terminie do 31 stycznia, wyników tych 

inwentaryzacji w postaci „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. 

(dowód: akta kontroli str. 345-348, 813-814, 864) 

2.2. Urząd w badanym okresie nie zakwalifikował pokryć dachowych na obiektach 

gminnych do natychmiastowego usunięcia azbestu. W latach 2011-2013 usunięto 

1.248 m2 wyrobów zawierających azbest podczas realizacji zadań: „Rozbudowa 

i remont domu kultury w Tarnogórze” (936 m2) oraz „Rozbudowa świetlicy wiejskiej 

w Wólce Orłowskiej” (312 m2). Urząd Gminy nie posiadał kart odpadów jak również 

kart przekazania tych odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

Inspektor ds. inwestycji gminnych wyjaśnił, że eternit pochodzący z rozbiórki dachu 

świetlicy wiejskiej w Wólce Orłowskiej został przygotowany do utylizacji i wywieziony 

w nieznane mu miejsce, a eternit pochodzący z rozbiórki dachu domu kultury 

w Tarnogórze został złożony na terenie nieczynnej klinkierni w Izbicy.  

 (dowód: akta kontroli str. 358-364, 705-761, 766-770) 

Podczas przeprowadzonej w 2014 r. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

wszystkie obiekty zaliczono do III stopnia pilności. Przeprowadzone przez NIK 

oględziny 17 budynków i trzech kotłowni, których Gmina jest właścicielem lub 

zarządcą, wykazały, że eternit znajdujący się na pokryciach dachowych tych 

obiektów był częściowe uszkodzony, połamany, występowały rozszczelnienia 

pomiędzy płytami, uszkodzenia wzdłuż fali, a w niektórych przypadkach brakowało 

płyt w poszyciu dachowym. Sporządzona w trakcie tych oględzin (30.04.2015 r.) 

przez kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 

UG Izbica wstępna ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest wykazała, że te uszkodzenia z uwzględnieniem sposobu 

wykorzystywania tych obiektów, wskazują że część z nich należałoby 

zakwalifikować do I lub II stopnia pilności usuwania wyrobów azbestowych: 

 3 budynki nieczynnej klinkierni w Izbicy, użytkowane obecnie przez GPGK, 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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(wiata magazynowo – garażowa o pow. dachu 350 m2, garaż - 170 m2, budynek 

biura – 74,40 m2, w którym na suficie znajdują się zacieki spowodowane 

pęknięciami i nieszczelnościami eternitu falistego) oraz 3 przystanki autobusowe 

w miejscowościach Orłów Drewniany (26 m2), Wirkowice II (24 m2) i Tarnogóra 

(24 m2), wykazywały istotne elementy pozwalające zaliczyć pokrycia azbestowe 

na tych budynkach do I stopnia pilności,  

 5 budynków nieczynnej klinkierni (magazyn surowca gliny o pow. dachu 1.300 

m2, budynek pieca – 3.000 m2, kotłownia z warsztatem – 240 m2, laboratorium ze 

stolarnią – 240 m2, hala prasowa – 152 m2), przystanek autobusowy w Orłowie 

Murowanym – 24 m2 oraz użytkowany budynek strażnicy OSP w Topoli – 220 m2, 

gdzie stwierdzono uszkodzony eternit na dachu oraz porozrzucane i połamane 

elementy eternitu falistego na zapleczu budynku strażnicy, spełniały warunki 

zaliczenia ich do II stopnia pilności, 

 pozostałe 4 budynki: strażnic OSP w Orłowie Drewnianym – 314 m2 i Bobliwie – 

190 m2, nieużytkowanych budynków szkoły podstawowej w Dworzyskach – 

165 m2 i sklepu spożywczego w Ostrówku – 21 m2, spełniały warunki zaliczenia 

do III stopnia pilności.  

(dowód: akta kontroli str. 356-397, 815-830) 

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie poinformował 

NIK, że nie posiadał wiedzy na temat stanu wyrobów zawierających azbest, gdyż 

UG Izbica w latach 2009-2015 (I półrocze) nie przekazywał ocen, o których mowa 

w § 4 ust. 2 rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r. Poinformował też, iż 11 marca 

2009 r. poinformował Wójta Gminy Izbica o obowiązku przeprowadzenia kontroli 

wyrobów zawierających azbest i dostarczeniu jednego egzemplarza do 

Inspektoratu. PINB, na podstawie informacji z Urzędu (uzyskanych w trakcie kontroli 

NIK), stwierdził, że na 30 budynkach stanowiących własność Gminy pokrycie 

dachowe jest wykonane z eternitu.  

(dowód: akta kontroli str. 372-397, 798-812) 

2.3. Przeprowadzone w dniu 30.04.2015 r. oględziny obiektów stanowiących 

własność Gminy Izbica wykazały, że powierzchnie pokryć dachowych azbestowych 

(gdzie stwierdzono pęknięcia i uszkodzenia) nie zostały zabezpieczone szczelną 

powłoką, która uniemożliwiałaby emisję włókien azbestu, jak również nie wykonano 

zabudowy (zamknięcia) przestrzeni, w której się znajdują. Wójt Gminy wyjaśnił, że 

Gmina jest w trudnej sytuacji finansowej dlatego też nie były zabezpieczone środki 

na ten cel.                                 

 (dowód: akta kontroli str. 372-397, 815-830, 832-835) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) Gmina Izbica nie przekazywała corocznie, w terminie do 31 stycznia, Marszałkowi 

Województwa Lubelskiego w latach 2009-2015 „Informacji o wyrobach 

zawierających azbest”, wymaganych przepisami art. 162 ust. 3 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz § 7 ust. 4 pkt 1 i ust. 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 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest19, które obowiązywało do 

dnia 26 stycznia 2011 r., a następnie zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia z dnia 13 

grudnia 2010 r. 

Wójt Gminy Izbica wyjaśnił, że informacje przekazywane do Marszałka do dnia 31 

marca każdego roku aż do chwili uruchomienia ogólnopolskiej elektronicznej „bazy 

azbestowej” uznano za wystarczające,  

 (dowód: akta kontroli str. 343-348, 864) 

2) Gmina nie udokumentowała kontroli stanu wyrobów zawierających azbest 

w budynkach, obiektach i urządzeniach budowlanych stanowiących własność 

Gminy, do czego zobowiązywały przepisy § 4 ust. 2 rozporządzenia z 2 kwietnia 

2004 r. Wójt Gminy Izbica wyjaśnił, że Gmina nie jest w posiadaniu arkuszy ocen  

o stopniu pilności, nie posiada wiedzy, czy oceny zostały sporządzone na arkuszach 

czy też nie,  

(dowód: akta kontroli str. 228-336, 345-348, 774-778) 

3) UG Izbica nie posiadał dokumentów potwierdzających prawidłowe zutylizowanie 

wyrobów zawierających azbest, usuniętych podczas remontu: świetlicy wiejskiej 

w Wólce Orłowskiej i domu kultury w Tarnogórze, w tym kart przekazania odpadu na 

składowisko odpadów niebezpiecznych, co było niezgodne z art. 69 ust. 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach20. Inspektor ds. inwestycji gminnych 

potwierdził, że wykonawcy robót remontowych wykonywanych w świetlicy wiejskiej 

w Wólce Orłowskiej i domu kultury w Tarnogórze nie przekazali Gminie kart 

przekazania odpadów azbestowych uprawnionym odbiorcom i kart przekazania 

odpadów na składowisko. 

Wykonawcy remontu domu kultury w Tarnogórze wyjaśnili, że „cały eternit w ilości 

936 m2 zdjęty z dachu został złożony na paletach i na polecenie Wójta Gminy został 

przekazany Gminie. Do czasu opuszczenia budowy eternit składowany był na 

paletach obklejonych folią z informacją ostrzegawczą o szkodliwości na terenie 

przynależnym do Domu Kultury w Tarnogórze. Z informacji, które nam udzielano, 

miał on być zabrany przez osoby wskazane przez Gminę.” Opracowany w 2010 r. 

projekt budowlany pn. „Rozbudowa i remont domu kultury w Tarnogórze” zawierał 

m.in. opis utylizacji azbestu pozyskanego w trakcie remontu oraz wymogi prawne.  

Właściciel tej firmy (remont świetlicy) poinformował kontrolera NIK, że w dniu 

10.08.2012 r. na jego zlecenie firma „CARO” odebrała zmagazynowany eternit 

równolegle z eternitem z innej świetlicy w celu utylizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 358-364, 705-761, 766-770) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 
 

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. 

                                                      
19 Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ze zm. 
20 Dz. U. z 2013 r., poz. 21. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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o Najwyższej Izbie Kontroli21, wnosi o: 

1) przekazywanie corocznie, w terminie do 31 stycznia Marszałkowi Województwa 

Lubelskiego wymaganych przepisami „Informacji o wyrobach zawierających 

azbest”;  

2) wprowadzenie do bazy azbestowej wyrobów nieujętych w trakcie inwentaryzacji 

przeprowadzonej w 2014 r. (rury wodociągowe zawierające azbest); 

3) objęcie oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest wszystkich obiektów stanowiących własność Gminy 

(zarządzanych lub nadzorowanych przez Gminę), dla których dotychczas takiej 

oceny nie sporządzono; 

4) rzetelne dokumentowanie faktu przekazania odpadów zawierających azbest na 

składowisko odpadów niebezpiecznych;  

5) 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, 

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. 

 

 

Dyrektor  

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

Kontroler 
w Lublinie 

Jerzy Bielak 

główny specjalista kontroli państwowej 

Edward Lis  
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podpis podpis 
 

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

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 

poinformowania 

NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków 


