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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 Tadeusz Duda, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 94476 z dnia 9 kwietnia 2015 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Gminy w Wilkowie, adres: 24-313 Wilków 62 A (dalej: „Urząd”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Joanna Kowalska, Wójt Gminy Wilków od 9 grudnia 2014 roku (dalej „Wójt”). 

Wcześniej, tj. od 6 grudnia 2006 r. oraz od 1 grudnia 2010 r. Wójtem był Grzegorz 

Teresiński. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Urząd przystąpił w 2009 r. do realizacji zadań, wynikających z „Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz z przepisów rozporządzeń2, 

regulujących wymagania w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających 

azbest. W oparciu o przeprowadzone w latach 2009 i 2011 inwentaryzacje wyrobów 

zawierających azbest opracowano i zaktualizowano Gminny Program Usuwania 

Azbestu (dalej „Program”), zgodnie z wytycznymi wzorcowego programu. Składane 

do Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego przez Wójta informacje, o rodzaju, ilości  

i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla 

środowiska, zawierały zasadnicze elementy zgodne z wzorcowym programem, 

zawartym w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska3. 

Gmina zapewniła środki finansowe na realizację zadań w zakresie demontażu, 

odbioru, transportu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz likwidację 

dzikiego wysypiska,. Zadania te finansowane były z dotacji Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dalej „WFOŚiGW”) 

oraz ze środków własnych Gminy. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały m.in. na: 

- braku skutecznych działań w celu uzyskania informacji o wyrobach zawierających 

azbest od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, w związku 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, 
albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, 
należy zastosować ocenę opisową. 
2 Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest 
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające 
azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) oraz Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U., Nr 71, poz. 649 
ze zm.) 
3 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2009, Nr 124, poz.1033 ze zm.) 
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z nieskładaniem przedmiotowych informacji przez mieszkańców Gminy w terminie 

do 31 stycznia każdego roku, 

- niezrealizowaniu przyjętych w Programie usuwania azbestu wskaźników utylizacji 

azbestu (w latach 2013 i 2014 plan usunięcia wyrobów zawierających azbest 

wykonany został odpowiednio w 46% i 25%). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009-2032 
1.1. W 2007 roku Urząd zebrał informacje o wyrobach zawierających azbest, 

występujących na terenie Gminy Wilków (dalej „Gmina”), na podstawie danych 

uzyskanych od sołtysów z 26 miejscowości. Inwentaryzacja ta objęła wyroby 

azbestowe występujące na dachach budynków, wykazała łącznie 471.055 m2 

wyrobów z azbestu, z czego: 413.025 m2 stanowił eternit falisty, a 58.030 m2 eternit 

płaski.   

                                                                             (dowód: akta kontroli str. 18) 

Kolejną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

przeprowadzili, w okresie od maja do lipca 2011 r., w trakcie wizyt terenowych 

(z wykorzystaniem podkładów mapowych) przeszkoleni inspektorzy Spółki, 

wyłonionej w drodze konkursu ofert, przeprowadzonego przez Ministerstwo 

Gospodarki (dalej „MG”)4, na wykonawcę inwentaryzacji wyrobów z azbestu 

i opracowanie programu jego usuwania. Urząd zawarł z tym podmiotem 21 marca 

2011 r. umowę na wykonanie inwentaryzacji wyrobów z azbestu na terenie Gminy 

(I etap) i na sporządzenie Gminnego Programu Usuwania Azbestu (II etap), 

w terminie do 31 października 2011 r. Powołana przez MG i Wójta komisja 

sporządziła 26 października 2011 r. protokół odbioru prac objętych porozumieniem 

z 25 maja 2011 r., stwierdzając prawidłowe wykonanie zadania pod względem 

rzeczowym i finansowym. Notę obciążeniową Nr 1/2011 w wysokości 24.108 zł 

Urząd przesłał do MG w dniu 31 października 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str.21-46) 

W wyniku przeprowadzonej przez Spółkę inwentaryzacji wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy (u osób fizycznych i prawnych), podczas której 

zinwentaryzowano łącznie 576.253 m2, tj. o 105.198 więcej niż w 2007 r. 

i przypisano do numerów działek ewidencyjnych występowanie wyrobów 

zawierających azbest: 

- nie stwierdzono wyrobów, które wymagałyby wymiany lub naprawy bezzwłocznej 

(I stopień pilności), 

- 0,5% zinwentaryzowanych wyrobów, w 14 obiektach, o łącznej powierzchni 

2.907 m2, zakwalifikowano do II stopnia pilności (wymagały ponownej oceny 

w okresie do 1 roku), 

- 99,5% zinwentaryzowanych wyrobów, w 3.859 obiektach, o łącznej powierzchni 

573.307 m2, zakwalifikowano do III stopnia pilności (wymagały ponownej oceny 

w terminie do 5 lat), 

                                                      
4 W dniu 25 maja 2011 r. zostało zawarte porozumienie Nr IV/317/P/15095/§2020/11/DIW pomiędzy Gminą a MG, w którym 
zobowiązało się przekazać dotację (24.108 zł) na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  
z terenu gminy Wilków” (na podstawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest) i wprowadzenie danych z inwentaryzacji 
do Bazy Azbestowej (dalej „Baza”). 

Opis stanu 

faktycznego 
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- w wodociągach gminnych nie stwierdzono występowania rur azbestowo-

cementowych, 

- na elewacjach dwóch budynków stwierdzono płyty faliste, azbestowo-cementowe 

o łącznej powierzchni 39 m2. 

(dowód: akta kontroli str.48-73) 

Na podstawie informacji od jednego z mieszkańców ujawniono w 2009 r. 

nielegalne wysypisko w Kolonii Wilków, na którym znajdowały się odpady 

azbestowe w postaci 110 płyt falistych (148 m2). Usunięcie tych płyt i dostarczenie 

na składowisko odpadów zawierających azbest Urząd zlecił firmie PHU CEZEX  

z Opola Lubelskiego, za kwotę 1.574,77 zł. Wyroby te usunięto z zachowaniem 

obowiązujących przepisów. 

(dowód: akta kontroli str. 230) 

1.2. Gmina uchwałą Nr XX/72/08 Rady Gminy Wilków przyjęła 28 maja 2008 

roku Program usuwania wyrobów zawierających azbest. Program ten uwzględniał 

niektóre elementy wzorcowego programu, takie jak: 

- obowiązki wykonawców prac związane z zabezpieczeniem i usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest (zgłoszenie prac, polegających na zabezpieczeniu lub 

usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, właściwemu organowi 

nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy; złożenie 

właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, który 

posiada urządzenie budowlane, instalacje przemysłowe lub inne miejsca 

zawierające azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac 

oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 

przepisów technicznych i sanitarnych); 

- efekty realizacji programu (założono w latach 2008-2013 usunięcie 19 000 m2 

powierzchni wyrobów azbestowych, którego koszt oszacowano na 400.000 zł) 

przy udziale właścicieli budynków (95.000 zł), budżetu Gminy (105.000 zł) i dotacji 

WFOŚiGW (200.000 zł); 

- harmonogram rzeczowy realizacji programu, obejmujący m.in.: działalność 

informacyjną i edukacyjną skierowaną do właścicieli, zarządców i użytkowników 

budynków, budowli zawierających azbest; ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia 

firmy do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy; podpisanie 

umowy z WFOŚiGW na dotację; demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów 

zawierających azbest; aktualizację bazy danych o obiektach zawierających 

azbest. 

(dowód: akta kontroli str. 9-20) 

Uchwałą RG Nr XXIII/70/2012 z dnia 30 marca 2012 r., przyjęto Gminny program 

usuwania azbestu, opracowany w układzie zgodnym z wzorcowym programem. 

Zawarto w nim m.in. takie elementy jak: 

- szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

w załączniku nr 9 do Programu, w którym wymieniono 3 873 obiektów 

budowlanych z podaniem typu i stanu wykorzystanych płyt wraz z ilością azbestu 

w m2; 

- harmonogram realizacji Programu, w którym przewidziano trzy etapy, tj. I etap 

obejmujący lata 2011-2012, II etap w latach 2013-2022, III etap w latach 2023-

2032;  

- działania informacyjno-edukacyjne prowadzone wśród mieszkańców Gminy 

w zakresie postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, 

z wykorzystaniem takich kanałów dystrybucji, jak: 1) tablice informacyjne 
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(z pismami o obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, o zagrożeniach 

i skutkach dla zdrowia, o możliwościach finansowego wsparcia wymiany wyrobów 

zawierających azbest), 2) akcje edukacyjne (nauczanie młodzieży rozpoznawania 

wyrobów, informowanie o szkodliwości azbestu dla zdrowia i środowiska oraz 

konieczności unieszkodliwienia azbestu do końca 2032 r.), 3) konkursy w szkołach 

na zaprojektowanie ulotki bądź plakatu o szkodliwości azbestu, 4) festyny oraz 

koncerty i imprezy okolicznościowe, w trakcie których założono zwrócenie uwagi 

na identyfikację „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych oraz szkodliwość 

azbestu dla zdrowia człowieka; 

- system usuwania wyrobów zawierających azbest, ze wskazaniem 

funkcjonujących, ogólnodostępnych składowisk przyjmujących odpady 

zawierające azbest, tj. Składowisko Odpadów Piaski, Zarzecze II (kwatera 

odpadów niebezpiecznych) w Kraśniku, Poniatowej Wsi i Składowisko Odpadów 

Azbestowych w Srebrzyszczu; 

- przewidywane źródła finansowania realizacji Programu obejmowały środki własne 

Gminy, środki z WFOŚiGW na usunięcie 5% płyt azbestowo-cementowych w roku, 

dofinansowanie z BOŚ i BGŻ dla właścicieli obiektów na usunięcie 5% płyt 

azbestowo-cementowych w roku, środki przewidziane w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na usunięcie 10% takich płyt w roku oraz kredyty 

preferencyjne z BOŚ i BGŻ;  

- przyjęto wskaźniki ilości unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest, przy założeniu równomierności rozłożenia procesu 

w każdym roku (I etap – 187 Mg/rok, II etap – 337 Mg/rok, III etap – 375 Mg/rok), 

określono również nakłady finansowe na usunięcie tych odpadów, wynoszące 205 

tys. zł/rok w I etapie, 371 tys. zł/rok w II etapie, 412 tys. zł/rok w III etapie; 

- założono zgodność Programu z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu 

Opolskiego i Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Powiatu Opolskiego na lata 2010-2032. 

W Programie przewidziano także zadania samorządu gminnego, do których 

zaliczono: 

1) gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów 

zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa  

z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych, 

2) przygotowywanie i aktualizację programów usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami, 

3) organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu 

pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych, 

4) inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

5) współpracę z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów, 

6) współpracę z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych 

oraz rozpowszechnienia informacji, dotyczących zagrożeń powodowanych przez 

azbest, 

7) współpracę z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu, 

8) współpracę z organami kontrolnymi (inspekcją sanitarną, inspekcją pracy, 

inspekcją nadzoru budowlanego, inspekcją ochrony środowiska). 
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(dowód: akta kontroli str. 47-136) 

1.3. W poszczególnych latach badanego okresu osoby fizyczne niebędące 

przedsiębiorcami nie składały do Urzędu informacji o wyrobach zawierających 

azbest (w terminie do 31 stycznia). Wójt, poza podaniem w lipcu 2009 r. do 

publicznej wiadomości mieszkańców Gminy (na tablicach ogłoszeń) informacji  

o obowiązkach w tym zakresie i sankcjach wynikających z art. 346 ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska5 (dalej „ustawa POŚ”), nie podejmował działań, 

ukierunkowanych na uzyskanie od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami 

wymaganych przepisami informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 276) 

W badanym okresie sześć podmiotów podpisało umowy z Urzędem na 

wykonywanie prac w zakresie zabezpieczenia lub usunięcia wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy. Postanowienia § 3 ust. 3 tych umów nakładały na 

wykonawców odpowiedzialność w zakresie wykonywania robót zgodnie z formalno-

prawnymi wymaganiami. Według uzyskanych przez NIK informacji, od Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej „PINB”) i Okręgowego Inspektora Pracy 

w Lublinie, poza firmą WAGRA (która w dniu 5.09.2012 r. zgłosiła demontaż i odbiór 

odpadów azbestowych), żaden z pozostałych wykonawców, którzy podpisali umowę 

z Urzędem na wykonywanie prac w zakresie usunięcia wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy, nie informował o demontażu i odbiorze odpadów 

azbestowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 241-247, 278) 

 

1.4. W badanym okresie Wójt nie korzystał z uprawnień wynikających z art. 346 

ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w stosunku do mieszkańców 

nieskładających corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie 

do 31 stycznia6. Zgodnie z art. 346 ust. 1 kto, wykorzystując substancje stwarzające 

szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje Wójtowi informacji o rodzaju, 

ilości i miejscach ich występowania, naruszał obowiązek określony w art. 162 ust. 3  

i 4 tej ustawy. 

                                                                             (dowód: akta kontroli str. 276) 

W badanym okresie w Urzędzie brak było dokumentów potwierdzających 

sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, 

w zakresie pozostającym we właściwości Wójta. Wójt wyjaśnił, że w latach 2009-

2014 pracownik odpowiedzialny nie sporządzał protokołów na okoliczność 

prowadzenia kontroli wykonywania umów w zakresie demontażu i wywozu na 

składowiska wyrobów zawierających azbest, mimo że w umowach zastrzeżono 

możliwość takiej kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 241-251, 271) 

1.5. Wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, przeprowadzonej w 

2011 r., zostały zamieszczone w Internecie na stronie 

https://www.bazaazbestowa.gov.pl7, do której Urząd posiada dostęp (ilość 

zinwentaryzowana łącznie – 6 359 023 kg, w tym: u osób fizycznych – 6 323 735 

kg, u osób prawnych – 35 288 kg). Urząd od 2011 r. uaktualniał dane w zakresie 

ilości wyrobów zinwentaryzowanych i usuniętych w latach 2012-2015. Ilość 

                                                      
5 Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm. 
6 do czego byli zobowiązani, zgodnie z przepisem § 10 ust. 3, w związku z ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 
grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 
 i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. 
7 Narzędzie informatyczne administrowane przez Ministra Gospodarki. 

https://www.bazaazbestowa.gov.pl/


 

7 

wyrobów do usunięcia (wg stanu na 31 grudnia 2014 r.) wynosiła łącznie – 

5 644 036 kg, w tym: u osób fizycznych - 5 625 277 kg i u osób prawnych – 18 759 

kg. Łącznie od 2009 roku usunięto 966 714 kg wyrobów, w tym: 950 185 u osób 

fizycznych i 16 529 kg u osób prawnych. 

Gminny program usuwania azbestu w I etapie (lata 2011-2012) zrealizowany został 

ponad ustalony wskaźnik (o około 102 Mg/rok), natomiast w II etapie, tj. w latach 

2013 i 2014 plan usunięcia wyrobów zawierających azbest (z Programu) wykonany 

został odpowiednio w 46% i 25%. 

 (dowód: akta kontroli str. 116, 257) 

Wg Urzędu powodem wykonania planu usuwania wyrobów zawierających azbest 

w roku 2013 na poziomie 46% i w 2014 r. 25% był brak chętnych do wymiany 

pokryć dachowych, ze względu na trudną sytuację finansową rolników. 

(dowód: akta kontroli str. 288) 

1.6. Urząd przekazywał do Marszałka Województwa Lubelskiego informacje 

o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne 

zagrożenie dla środowiska za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 

31 grudnia, w terminie do 31 marca, zgodne z obowiązkiem, określonym 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 środowiska. Zgodnie z § 4 ust. 2 ww. 

rozporządzenia informacje wprowadzane były bezpośrednio, do Bazy azbestowej, 

dostępnej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.  

(dowód: akta kontroli str. 295) 

1.7. Usuwanie wyrobów zawierających azbest (zarówno z nieruchomości Gminy, jak 

i nieruchomości osób fizycznych) organizowano z uwzględnieniem zasad, 

zawartych w Programie. Transport wyrobów z azbestu odbywał się na składowiska 

do tego przeznaczone. 

 (dowód: akta kontroli str.115, 295) 

1.8. W 2009 r. Urząd został powiadomiony o zaleganiu zdjętego eternitu 

stanowiącego pokrycie dachów na 23 posesjach (płyt azbestowo-cementowych). 

Przeprowadzona kontrola Urzędu potwierdziła składowanie płyt azbestowych w 15 

posesjach (z pozostałych 8 posesji przekazano zdjęty eternit na składowiska) 

i w październiku 2009 r. dokonano ich wywiezienia na składowisko w Kraśniku. 

Mimo powzięcia wiadomości o możliwości negatywnego oddziaływania na 

środowisko uszkodzonych wyrobów azbestowych, Wójt nie nałożył na właścicieli 

tych 15 gospodarstw obowiązku (w formie decyzji) wykonania w określonym czasie 

czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego odziaływania na środowisko 

uszkodzonych wyrobów azbestowych, ale sam zorganizował ich wywóz na 

składowisko. 

(dowód: akta kontroli str.272) 

1.9. W budżecie Gminy zapewniono środki finansowe na realizację zadań objętych 

kontrolą. W poszczególnych latach badanego okresu Gmina otrzymała 

i wykorzystała:  

- 2009 r. – 16.422,49 zł (klasyfikacja wydatków: dział 900, rozdział 90011, § 4300), 

w tym: 1.573,49 zł na likwidację dzikiego wysypiska i 14.849 zł na demontaż, odbiór, 

transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Zadania te dofinansowane 
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zostały z WFOŚiGW w wysokości 9.899 zł (60,28%) i ze środków własnych Gminy 

w kwocie 6.523,49 zł (39,72%);  

 

- 2010 r. – 179.890,80 zł (klasyfikacja wydatków: dział 900, rozdział 90002, § 4300), 

w tym: 164.615,87 zł na demontaż, odbiór, transport oraz utylizację wyrobów 

zawierających azbest oraz 15.274,93 zł na odbiór, załadunek, rozładunek, transport, 

utylizacja tych wyrobów. Zadania te finansowane były przez WFOŚiGW  

w wysokości 179.890,80 zł (100%); 

 

- 2011 r. – 139.754,10 zł (klasyfikacja wydatków: dział 900, rozdział 90078, § 4300), 

w tym: 24.108 zł na opracowanie Programu, 72.638,85 zł na demontaż, pakowanie, 

odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest i 43.007,25 zł na odbiór, 

załadunek, rozładunek, transport oraz utylizację tych wyrobów. Zadania te 

finansowane było przez WFOŚiGW w wysokości 115.646,10 zł (82,75%) oraz przez 

Ministerstwo Gospodarki w kwocie 24.108 zł (17,25%), na podstawie porozumienia 

nr. IV/317/P/15095/2020/11/DIW z dnia 25.05.2011 r. 

 

- 2012 r. – 91.667,23 zł (klasyfikacja wydatków: dział 900, rozdział 90002, § 4300), 

w tym: 63.224,96 zł na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów 

zawierających azbest, 23.003,12 zł i 5.439,15 zł na odbiór eternitu zgromadzonego 

na posesji, transport i utylizację tych wyrobów. Zadania te finansowanie były przez 

WFOŚiGW w wysokości 91.667,23 zł (100%); 

 

- 2013 r. – 72.546,94 zł (klasyfikacja wydatków: dział 900, rozdział 90002, § 4300), 

w tym: 59.577,33 zł na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów 

zawierających azbest i 12.969,61 zł na odbiór eternitu z posesji, transport i 

utylizację tych wyrobów. Zadania te dotowane były przez WFOŚiGW w wysokości 

72.546,94 zł (100%); 

 

- 2014 r. – 37.598,18 zł (klasyfikacja wydatków: dział 900, rozdział 90002, § 4300), 

w tym: 30.289,59 zł na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów 

zawierających azbest oraz 7.308,59 zł na odbiór, załadunek, transport i utylizację 

tych wyrobów. Nastąpiło finansowanie ww. zadań przez WFOŚiGW w wysokości 

37.598,18 zł (100%); 
 

- 2015 r. – uchwałą RG Nr. VI/19/2015 z dnia 19.03.2015r. w sprawie zmian 

w budżecie Gminy na 2015 r. po stronie dochodów i wydatków przyjęto kwotę 

66.400 zł na zadanie (klasyfikacja wydatków: dział 900, rozdział 90002, § 4300) pn. 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, na podstawie pisma z WFOŚiGW Nr 

II/OZ/1/402/39/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. 

 

Zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie były 

finansowane ze środków pochodzących z wpływów z opłat za korzystanie ze 

środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym dotacji celowej. 

(dowód: akta kontroli str. 265-268) 

1.10. Urząd w badanym okresie nie zamieścił w BIP, ani na stronie internetowej 

Gminy bądź Urzędu treści Programu, w tym także nie informował mieszkańców 

Gminy o szkodliwości wyrobów zawierających azbest, możliwości usunięcia azbestu 

oraz o obowiązku składania do Urzędu corocznych informacji o wyrobach 

zawierających azbest w terminie do 31 stycznia. Według wyjaśnień Wójta 
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spowodowane to było niedopełnieniem obowiązków przez osobę odpowiedzialną za 

sprawy związane z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest 

w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury, Planowania Przestrzennego 

i Rolnictwa (dalej „Referat GKIPPiR”). Dopiero w trakcie kontroli NIK na stronie 

internetowej Gminy (w BIP) zamieszczono Program.  

W dniu 19 czerwca 2008 r. ukazał się artykuł w Dzienniku Wschodnim, pt. „Wilków 

Chce pozbyć się eternitu – Pieniądze są, ale nikt ich nie chce”, w którym zawarto 

pierwszą informację o możliwości ubiegania się mieszkańców o refundację kosztów 

zmiany pokrycia dachowego na domach i budynkach gospodarczych. Po 

uchwaleniu Programu przez Radę Gminy w dniu 30 marca 2012 r., zgodnie z jego 

harmonogramem prowadzona była przez Urząd kampania informacyjno-edukacyjna 

na tablicach informacyjnych 26 miejscowości Gminy, na których treść 

umieszczonych ulotek uświadamiała mieszkańcom problem szkodliwości azbestu 

dla zdrowia, możliwość i sposoby jego usunięcia oraz możliwość uzyskania 

stosownego dofinansowania na ten cel. W latach 2011-2015 w szkołach 

przeprowadzono 24 akcje edukacyjne, w których nauczano młodzież 

rozpoznawania wyrobów, informowano o szkodliwości azbestu dla zdrowia i 

środowiska oraz  

o konieczności unieszkodliwienia azbestu do końca 2032 r.  

W 2013 r. Federacja Zielonych GAJA ze Szczecina przekazała 250 szt. broszur „Co 

z tym azbestem”, o szkodliwości azbestu dla zdrowia, możliwościach i sposobach 

jego usunięcia, Urząd 200 jej egzemplarzy rozesłał do sołtysów Gminy, wyłożył do 

pobrania przez interesantów bądź przekazał do szkół. Dopiero w trakcie kontroli NIK 

50 szt. broszur (które zalegały w magazynie) wyłożono w Urzędzie do pobrania 

przez zainteresowanych. 

(dowód: akta kontroli str.290-291) 

1.11. W ocenie Wójta, najważniejszym problemem związanym z oczyszczaniem 

Gminy z azbestu był brak zainteresowania ze strony właścicieli nieruchomości 

usuwaniem azbestu, spowodowany brakiem środków finansowych na wymianę 

pokrycia dachowego. Rada Gminy nie posiadała środków na ewentualną pomoc 

przy realizacji nowych pokryć.  

 (dowód: akta kontroli str. 286) 

1.12. Urząd zrealizował cztery z pięciu wniosków pokontrolnych, sformułowanych  

w wystąpieniu pokontrolnym NIK z 2009 r. związanymch z problematyką azbestową, 

tj. w zakresie: 

 zapewnienia rzetelności i kompletności prowadzonego rejestru wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Wilków. Wniosek zrealizowano, 

dokonując w lipcu 2009 r. spisu z natury i oceny stanu i możliwości 

bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w m. Szkuciska, od 

sierpnia 2009 r. do marca 2010 r. oraz dokonano oceny bezpiecznego 

użytkowania wyrobów zawierających azbest w Gminie. Opracowano Gminny 

Program Usuwania Azbestu,  

 wszczęcia postępowań administracyjnych, w związku z powzięciem informacji 

o zdjęciu płyt azbestowo-cementowych z budynków stanowiących własność 23 

mieszkańców Gminy. Wójt ograniczył się do zarządzenia kontroli w 23 

posesjach, która potwierdziła składowanie płyt azbestowych w 15 

gospodarstwach. Sporządzono wykaz gospodarstw, w których zalegały zdjęte 
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płyty i przekazano go firmie, która na zlecenie Urzędu 10 października 2009 r. 

dokonała odbioru i transportu tych płyt na składowisko w Kraśniku, 

 przekazywania do Marszałka Województwa Lubelskiego kompletnych informacji 

o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów z azbestu. Wniosek został 

zrealizowany, poza 2011 r., w którym, ze względu na nawał zadań związanych 

z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., nie dopełniono obowiązku przekazania 

tej informacji, 

 zgodnie z wnioskiem w zakresie przedkładania informacji, dotyczących oceny 

stanu i dokumentacji miejsca zawierającego azbest organowi nadzoru 

budowlanego, Urząd przedkładał te informacje do PINB w Opolu Lubelskim. 

 

Jak wynika z ustaleń niniejszej kontroli, nie podjęto skutecznych działań w celu 

wyegzekwowania od osób fizycznych obowiązku składania corocznych informacji 

o wyrobach zawierających azbest do 31 stycznia (chociażby przez możliwość 

wykorzystania sankcji wynikających z art. 346 ustawy POŚ). 

(dowód: akta kontroli str. 269-270) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) Wójt nie podejmował skutecznych działań w celu wyegzekwowania od 

mieszkańców obowiązku składania (w terminie do 31 stycznia) corocznych 

informacji o wyrobach zawierających azbest, nałożonego przepisem art. 162 

ust. 3 i 4 ustawy POŚ. Tym samym nie podjął działań, o które wnosiła NIK we 

wniosku pokontrolnym z 2009 r.  

Wójt wyjaśniła, że z uwagi na przeprowadzoną ocenę stanu wyrobów 

azbestowych w Gminie, tj. ustalenie liczby punktów i określenie stopnia pilności 

jako III, następną ocenę wyrobów zaplanowano po pięciu latach i w związku 

z powyższym nie egzekwowano składania informacji od mieszkańców. 

 (dowód: akta kontroli str. 288) 

2) W Urzędzie nie było dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia kontroli 

prawidłowości realizacji postanowień umów, zawartych z podmiotami 

zewnętrznymi na demontaż i wywóz odpadów zawierających azbest na 

składowiska wyrobów zawierających azbest, mimo że umowy przewidywały 

możliwość takiej kontroli. 

Wójt wyjaśniła, że kontrole demontażu i wywozu wyrobów zawierających azbest 

były prowadzone, ale nie sporządzano pisemnych protokołów w związku 

z brakiem uwag do firm wykonujących to kontrolowane zadanie. 

 (dowód: akta kontroli str. 288) 

3) W latach 2013-2014 nie osiągnięto określonych w Programie wskaźników, 

dotyczących ilości unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest. W 2013 r. plan w tym zakresie zrealizowano zaledwie w 46%, a w 2014 

r. w 25%. 

Z wyjaśnienia Wójta wynika, że nie osiągnięto określonych w Programie 

wskaźników z uwagi na trudną sytuacją finansową rolników.  

  (dowód: akta kontroli str. 288) 

NIK zwraca uwagę, że: 

a) kampania informacyjno-edukacyjna (jako jedno z zadań określonych 

w Programach) nie była w pełni efektywna. Nie skorzystano z możliwości 

informowania mieszkańców za pomocą stron internetowych o obowiązku 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

 



 

11 

składania informacji o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest, możliwości 

skorzystania z pomocy Gminy w zakresie demontażu, transportu i składowania 

tych wyrobów, w tym także o możliwości skorzystania z dofinansowania. Nie 

przekazano mieszkańcom części broszur (otrzymanych bezpłatnie od Federacji 

zielonych „GAJA”), zawierających informacje o szkodliwości azbestu 

i bezpiecznych sposobach jego usuwania. Powyższe zaniechania mogły mieć 

wpływ na stopień realizacji założonego w Programie planu usunięcia wyrobów 

zawierających azbest,  

b) Urząd w zawartych umowach w zakresie zabezpieczenia lub usunięcia 

wyrobów zawierających azbest, nałożył na wszystkich (6) wykonawców obowiązek 

wykonywania tych robót zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi, jednak 

wykonawcy nie zostali zobowiązani do informowania Urzędu o dokonaniu 

zgłoszenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz 

właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, a z informacji uzyskanych przez NIK 

wynika, że zgłoszenia takiego dokonał tylko jeden z sześciu wykonawców. 

Obowiązek zgłoszenia przez wykonawców, zamiaru wykonywania tych robót, 

został nałożony przez § 6 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 

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

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

2. Obowiązki właściciela / użytkownika wieczystego / zarządcy 

nieruchomości, w zakresie posiadanych wyrobów 

zawierających azbest 
1.13. Gmina, jako właściciel (użytkownik lub zarządca), przeprowadziła 

inwentaryzację, w drodze spisu z natury, wyrobów zawierających azbest. Urząd 

przekazywał do Marszałka Województwa Lubelskiego informacje o wyrobach 

zawierających azbest według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do 31 stycznia, 

w latach: 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015. Jedynie w 2011 r. Urząd nie 

przekazał do Marszałka Województwa Lubelskiego takich informacji. Jak wyjaśnił 

Wójt, nadmiar zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, która dotknęła 

mieszkańców Gminy w 2010 r., spowodował przeoczenie obowiązku przekazania tej 

informacji w 2011 r. 

Urząd w badanym okresie dokonywał kontroli stanu wyrobów zawierających azbest, 

zgodnie z § 4 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. 295, 288) 

1.14, 1.15. W badanym okresie usunięto łącznie 966 714 kg wyrobów 

zawierających azbest, w tym: 950 185 kg z posesji osób fizycznych oraz 16 529 kg 

od osób prawnych. W 2009 r. usunięto 26 512 kg wyrobów, w 2010 r. – 225 215 kg, 

w 2011 r. – 247 927 kg, w 2012 r. – 228 910 kg, w 2013 r. – 153 990 kg, w 2014 r. – 

84 160 kg. Stan pokryć azbestowych nie stwarzał zagrożenia i nie wymagał 

natychmiastowego ich usunięcia. 

  (dowód: akta kontroli str. 257) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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Przeprowadzone oględziny wszystkich (pokrytych wyrobami z azbestu) siedmiu 

nieruchomości będących własnością Gminy wykazały na sześciu obiektach brak 

widocznych pęknięć bądź uszkodzeń pokrycia dachowego, wykonanego z eternitu 

falistego. Na dachu budynku remizy z XIX wieku, nieużywanego przez OSP, 

widoczne były nieliczne ubytki i nieszczelności płyt płaskich eternitowych. 

Sporządzona w trakcie oględzin, przez pracownika Urzędu, ocena pokryć 

dachowych tych budynków wykazała od 35 do 65 punktów, co odpowiadało 

trzeciemu stopniu pilności. Sporządzono dokumentację fotograficzną. 

 (dowód: akta kontroli str. 292-293) 

Wójt przedkładał informacje o wyrobach zawierających azbest, o których mowa 

w §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r 

w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest 

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

wykorzystywane wyroby zawierające azbest 

(dowód: akta kontroli str. 295) 

W kontrolowanym okresie usunięcie wyrobów zawierających azbest zlecono 

wykonawcom, wyłonionym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych8. Przeprowadzono trzy przetargi nieograniczone na wykonanie zadania 

w zakresie usunięcia i wywozu na składowisko wyrobów zawierających azbest, 

a trzem przedsiębiorcom zlecono wykonanie tego zadania w trybie z wolnej ręki, 

w przypadku kiedy wartość zamówienia nie przekraczała równowartości 14 tys. €. 

Zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami, na usunięcie wyrobów 

zawierających azbest, zabezpieczono wykonanie tych prac w zakresie transportu na 

składowiska do tego przeznaczone, tj.: Składowisko odpadów Piaski Zarzecze II, 

Składowisko odpadów spółka z o.o. „Środowisko i innowacje” w Dobrowie, 

Składowisko odpadów WOD-BUD Sp. z o.o. w Kraśniku. 

(dowód: akta kontroli str. 241-247) 

Wszyscy wykonawcy złożyli (zgodnie z treścią § 8 ust. 3 rozporządzenia MGPiPS 

z 2 kwietnia 2004 r.) stosowne oświadczenie właścicielom, użytkownikowi 

wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, będącemu w posiadaniu urządzenia 

budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, 

o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,  

z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 252, 255, 295) 

Gmina nie posiadała instalacji lub urządzeń zawierających azbest, dróg 

utwardzonych odpadami zawierającymi azbest oraz rurami azbestowo-

cementowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 295) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym obszarze. 

 

                                                      
8 Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.                

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 

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

o Najwyższej Izbie Kontroli9, wnosi o: 

1) egzekwowanie obowiązku przedkładania przez mieszkańców Gminy, do Urzędu, 

corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest, do 31 stycznia, 

2) prowadzenie kontroli wykonywania umów w zakresie demontażu i wywozu na 

składowiska wyrobów zawierających azbest oraz jej dokumentowanie, 

3) podjęcie działań ukierunkowanych na zwiększenie wykonania planu (wskaźnika 

usunięcia azbestu), ustalonego przez Radę Gminy w Programie. 
  

 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   2     czerwca 2015 r. 

  

  

   

  

Kontroler Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

Edward Lis 

Tadeusz Duda 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

podpis podpis 
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Wnioski pokontrolne 
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i wykonania wniosków 


