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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 Zielonej Górze. 

Kontroler Ryszard H. Stefan, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 94909 z dnia  
13 kwietnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Deszcznie ul. Lubuska 90, PNA 66-446 (dalej: Urząd lub Gmina). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wójtem Gminy Deszczno od dnia 16.11.2014 r. jest Pan Paweł Tymszan. Poprzednio 
funkcję tę w okresie od 26.11.2006 r. do 16.11.2014 r. pełnił Pan Jacek Wójcicki.  

(dowód:  akta kontroli str. 3-5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 
Urząd Gminy w Deszcznie do realizacji uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego 
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”2 (dalej: POKzA) przystąpił 
w 2014 roku. Przeprowadzono wówczas inwentaryzację wszystkich wyrobów zawierających 
azbest i przyjęto w styczniu 2015 r. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Deszczno”, uwzględniający zasadnicze elementy wynikające  
z POKzA. Zabezpieczono również środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na demontaż, transport i utylizację 
azbestu. Upowszechniono też informacje o szkodliwości azbestu na zdrowie ludności oraz 
zebrano wnioski od mieszkańców i firm działających na terenie Gminy, zamierzających 
pozbyć się wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości. Wnioskowana 
przez zainteresowanych ilość wyrobów azbestowych do usunięcia stanowi 63,1% ilości 
planowanej do usunięcia w I etapie realizacji Gminnego programu. W najbliższym czasie 
Urząd przystąpi do postępowania w sprawie wyboru wykonawcy tych prac.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nie egzekwowania od osób fizycznych 
zamieszkałych na terenie Gminy „Informacji o wyrobach zawierających azbest” 
oraz zaniechania obowiązku przedkładania Marszałkowi Województwa Lubuskiego 
informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających zagrożenie 
dla środowiska. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Uchwała nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r., zmieniona uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. 

Ocena ogólna1 



 

3 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Działania obejmujące przygotowanie i opracowanie 
programu gminnego usuwania azbestu 

W dniu 14.03.2014 r. Gmina zawarła umowę z firmą Laboratorium Wiedzy – Doradztwo 
Opracowania Szkolenia z Rudnika nad Sanem w sprawie sporządzenia „Programu 
Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Deszczno”. Realizacja 
zamówienia obejmowała wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, 
stanowiących pokrycia dachowe lub elewacje obiektów budowlanych na terenie Gminy; 
przygotowanie Gminnego programu; przygotowanie danych geoprzestrzennych jako bazy 
wektorowej zawierającej obrysy budynków, w których stwierdzono wykorzystanie azbestu  
z przypisanymi atrybutami dotyczącymi ilości wyrobów azbestowych dla każdego  
z obiektów, typie zabudowy, rodzaju wyrobów, stopniu pilności ich usunięcia oraz lokalizacji 
wyrobów (miejscowość, ulica, nr domu, nr działki ewidencyjnej, nr obrębu ewidencyjnego  
i współrzędne geograficzne), z możliwością ich prezentacji w bezpłatnej i ogólnodostępnej 
aplikacji Google Earth oraz opracowanie wyników inwentaryzacji w bazie azbestowej. 
Wartość umowy uzgodniono na kwotę 4.959,35 zł netto + podatek VAT, a termin wykonania 
zadania ustalono do 30.09.2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 6-8) 
Według protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 30.09.2014 r. przedmiot umowy został 
wykonany. Wykonawca w dniu 30.09.2014 r. wystawił fakturę na kwotę 6.100 zł brutto 
(zapłacono 7.10.2014 r. ze środków Gminy). Ze względu na brak w tym czasie Gminnego 
programu usuwania wyrobów azbestowych, nie występowano o dofinansowanie do 
WFOŚiGW w Zielonej Górze.  

(dowód: akta kontroli str. 11-13) 
O przystąpieniu do przeprowadzenia inwentaryzacji Urząd poinformował na swojej stronie 
internetowej http://www.deszczno.pl, prosząc mieszkańców o umożliwienie wejścia na 
posesję i przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 

(dowód: akta kontroli str. 9-10) 
Dane wynikające z przeprowadzonej inwentaryzacji zamieszczone zostały w sieci 
internetowej3 na stronie https://www.bazaazbestowa.gov.pl, do której Urząd po zalogowaniu 
posiada dostęp od IV kwartału 2014 r. W bazie zamieszczone były m.in. następujące 
informacje: dane właściciela nieruchomości; miejscowość; ulica; numer nieruchomości; 
numer ewidencyjny działki; ilość wyrobów zawierających azbest w kg. Program umożliwia 
sortowanie według poszczególnych pozycji. Zestawienie liczyło 32 strony i obejmowało 640 
pozycji. W kolejnym oknie „Lista wyrobów” podane były kody wyrobu; rodzaj zabudowy; 
stopnień pilności oraz ilość wyrobów do usunięcia. W następnym oknie „Informacje  
o wyrobie” zawarte były szczegółowe informacje o nieruchomości oraz o wyrobie (kod  
i rodzaj wyrobu; planowany rok unieszkodliwienia wyrobu; jednostka miary i stopień 
pilności). 

(dowód: akta kontroli str. 14-29) 

W wyniku inwentaryzacji wyrobów azbestowych ujawniono 88 nieruchomości wobec których 
firma przeprowadzając inwentaryzację nie zdołała zebrać danych dotyczących ich 
właścicieli. Z dokonanej w czasie kontroli NIK przez pracowników Urzędu analizy tych 
nieruchomości wynikało m.in., że 7 spośród ww. nieruchomości stanowią pustostany 
(problem z ustaleniem właściciela). 

(dowód: akta kontroli str. 13, 30-32)  

                                                           
3
 Narzędzie informatyczne administrowane przez Ministra Gospodarki. 
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Wójt Gminy w sprawie planowanych działań związanych ze sposobem uregulowania sprawy 
pustostanów wyjaśnił, że pracownik ewidencji ludności zweryfikował nieruchomości, które 
zostały zinwentaryzowane, w bazie azbestowej, jako „Brak danych” pod kątem osób w nich 
zameldowanych. Właściciele pustostanów zostaną pisemnie poinformowani o obowiązku 
usunięcia lub zabezpieczenia wyrobów azbestowych. 

(dowód: akta kontroli str. 33-38) 
Na podstawie wyników inwentaryzacji, jej wykonawca opracował „Program usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno”, który Rada Gminy 
Deszczno przyjęła uchwałą z dnia 26 stycznia 2015 r. Program opracowany został na 
podstawie POKzA. W Programie zawarto zasadnicze zagadnienia ujęte w POKzA,  
tj., wytyczono cele, ustalono harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest oraz 
oszacowano całościowy koszt unieszkodliwienia poprzez składowanie wyrobów 
zawierających azbest. Zawarto również informacje na temat kompetencji i obowiązków 
organów administracyjnych gminy względem realizacji zadań nałożonych przez POKzA, 
konieczność prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców, zadania  
w zakresie usuwania takich wyrobów, sposób finansowania zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 39-96) 
Wójt Gminy w sprawie opracowania i uchwalenia gminnego Programu po ponad 5 latach od 
przyjęcia POKzA wyjaśnił, że opracowanie i uchwalenie Gminnego programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno dopiero po 5 latach od 
uchwalenia krajowego programu przez Radę Ministrów spowodowane było brakiem 
środków finansowych na powyższy cel; małą ilością kadry i wzrastającą ilością obowiązków 
nakładanych na samorządy (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, gospodarka odpadami 
komunalnymi, wodociągi i kanalizacja, przejęcie dróg); wzrastającą liczbą mieszkańców  
i rozwojem gminy (głównie budownictwo jednorodzinne); brakiem zgłoszeń problemu ze 
strony mieszkańców oraz wstępną oceną, że skala problemu jest mniejsza niż w innych 
gminach, przez co krótszy będzie okres jego rozwiązania. 
Stwierdził, że obecnie świadomość w zakresie szkodliwości azbestu znacznie wzrosła. 
Znacząca jest również możliwość dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, 
dlatego zostały podjęte konkretne działania w tym zakresie, które będą kontynuowane 
w latach następnych. Zadeklarował umieszczenie na stronie internetowej Gminnego 
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. W toku 
kontroli, tj. w dniu 5.05.2015 r. na stronie internetowej Gminy zamieszczono „Program 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno” wraz  
z uchwałą Rady Gminy w sprawie jego przyjęcia. 
Odnośnie objęcia inwentaryzacją wyłącznie pokryć dachowych i elewacji budynków 
wyjaśnił, że nie było potrzeby wprowadzać do umowy innych elementów, gdyż Gmina nie 
włada instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest, drogami utwardzonymi 
odpadami zawierającymi azbest oraz rurami azbestowo-cementowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 33-38, 146-149) 
W „Planie gospodarki odpadami dla związku celowego gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie 
Wlkp. na lata 2004-2011” (do czasu kontroli nie był aktualizowany) zapisano m.in., że 
„Ponieważ usuwanie znacznych ilości wyrobów zawierających azbest jest procesem 
trudnym, długotrwałym i kosztownym, program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest powinien być przedmiotem odrębnego opracowania”. 

(dowód: akta kontroli str. 97-107) 
Na terenie Gminy na ujawnionych nielegalnych wysypiskach nie stwierdzono występowania 
odpadów zawierających azbest, a wyłącznie odpady komunalne. 

(dowód: akta kontroli str. 13, 32-38, 108-110) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

1.2. Zaawansowanie realizacji programu gminnego 

Pismem z 15.01.2014 r. Urząd Marszałkowski zwrócił się do Wójta o udzielenie informacji 
w zakresie zaawansowania realizacji POKzA. W odpowiedzi z 6.02.2014 r. podano m.in., że 
na terenie Gminy nie podejmowano działań związanych z realizacją ww. programu; Gmina 
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nie posiada danych do przekazania do bazy azbestowej; w 2014 r. planowana jest 
inwentaryzacja i przyjęcie Gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych. 

(dowód: akta kontroli str. 143-145) 

W Gminnym programie usuwania wyrobów zawierających azbest ustalony został 
harmonogram działań mających zapewnić jego pełną realizację do 2032 r. Harmonogram 
obejmował trzy etapy działań. W I etapie na lata 2014-2017 określono cel krótkookresowy, 
tj. przygotowanie dokumentacji azbestowej oraz unieszkodliwienie 25% materiałów 
zawierających azbest (46.788 m2, 514.673 kg). W etapie II na lata 2018-2024 określono cel 
średniookresowy, tj. pozyskiwanie dotacji na unieszkodliwienie wyrobów azbestowych oraz 
unieszkodliwienie 30% materiałów zawierających azbest (56.146 m2, 617.608 kg). Etap III 
na lata 2025-2032 obejmuje pozyskiwanie dotacji oraz unieszkodliwienie 45% wyrobów 
(84.219 m2, 926.412 kg). 
Ponadto we wszystkich etapach zaplanowano bieżącą aktualizację bazy azbestowej oraz 
spotkania szkoleniowo-informacyjne na temat szkodliwości azbestu i możliwości jego 
unieszkodliwiania. 
W Programie odniesiono się także do szacunkowych kosztów unieszkodliwienia 
(demontażu, transportu i składowania) wyrobów azbestowych oraz kosztów założenia 
nowego pokrycia dachowego dla poszczególnych trzech etapów jego realizacji. Koszt 
unieszkodliwienia oszacowano na kwotę 3.088.040 zł4, a założenia nowych pokryć na 
13.092.163 zł5.  
Na terenie Gminy nie zlokalizowano żadnego wysypiska odpadów. W Gminnym programie 
usuwania wyrobów azbestowych wskazano 3 czynne składowiska, na których istnieje 
możliwość składowania odpadów zawierających azbest. Dotyczyło to składowisk 
w Chróściku (20 km od Deszczna), w miejscowości Dalsze (60 km) i w Trzebczu (180 km).  

(dowód: akta kontroli str. 39-95) 

Na stronie internetowej Urzędu zamieszczono m.in. informacje na temat szkodliwości 
azbestu oraz o planowanych działaniach zmierzających do usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy. Poinformowano mieszkańców o przystąpieniu do 
programu realizowanego przez WFOŚiGW (Gmina taką informację z WFOŚiGW otrzymała 
22.12.2014 r.), dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na demontaż, 
transport i utylizację azbestu. Zwrócono się do osób posiadających tytuł prawny do 
nieruchomości na terenie Gminy o składanie do 15.01.2015 r. do Urzędu stosownych 
wniosków, których m.in. wzór zamieszczono na stronie internetowej. 

(dowód: akta kontroli str. 111-116) 

W ww. terminie do Gminy wpłynęły 44 wnioski podmiotów zainteresowanych (41 osób 
fizycznych i trzy spółki z o.o.). W dniu 30.01.2015 r. Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW 
o dotację w wysokości 259,7 tys. zł brutto na usunięcie 29.513,19 m2 wyrobów 
zawierających azbest, tj. 324,65 ton. Fundusz pismem z dnia 27.02.2015 r. powiadomił 
Gminę o przyznaniu kwoty 170,5 tys. zł na realizację tego zadania, a Rada Gminy w dniu 
30.03.2015 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji ze środków WFOŚiGW w ww. 
kwocie. Analiza 10 z ww. wniosków o udzielenie dofinansowania na usunięcie wyrobów 
zawierających azbest wykazała, że podmioty te wymienione są w zestawieniu 
inwentaryzacyjnym zamieszczonym w bazie azbestowej. 
Wnioskowana przez zainteresowanych ilość wyrobów azbestowych stanowi 63,1% ilości 
planowanej do usunięcia w I etapie realizacji programu. Urząd nie ubiegał się 
o dofinansowanie zadań związanych z unieszkodliwianiem azbestu z innych źródeł. 

(dowód: akta kontroli str. 14-29, 39-95, 117-128) 
W budżecie Gminy na 2015 r. nie zaplanowano środków finansowych na działania związane 
z usuwaniem azbestu. Urząd do końca kwietnia 2015 r. nie ogłosił postępowania 
o zamówienie publiczne w sprawie wyboru wykonawcy prac związanych z usuwaniem 
wyrobów azbestowych z terenu Gminy. Wójt Gminy wyjaśnił w tej sprawie, że jeszcze nie 
zabezpieczono środków na wydatki związane z usuwaniem azbestu, a w 2015 r. nie 
ponoszono wydatków na ten cel. Do końca drugiego kwartału bieżącego roku planowane 

                                                           
4 W poszczególnych etapach odpowiednio 772.010 zł; 926.412 zł i 1.389.618 zł. 
5 W poszczególnych etapach odpowiednio 3.272.323 zł; 3.927.362 zł i 5.892.478 zł. 



 

6 

jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie przedmiotowej usługi. Środki na 
ten cel zostaną zabezpieczone w budżecie na najbliższej sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
Przedmiot zamówienia określający zakres i ilość usługi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia zostanie opracowany na podstawie wniosków, których weryfikacja zostanie 
zakończona w terminie do 12.05.2015 r. 
W dniu 30.04.2015 r. zostały złożone przez mieszkańców zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych do Starosty Gorzowskiego, dotyczące wymiany pokrycia dachowego.  
Odnośnie sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska (art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska6) Wójt 
wyjaśnił, że taka kontrola jest realizowana na bieżąco. W przypadku zgłoszenia 
występowania odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania, przeprowadzane 
jest postępowanie, w toku którego zostaje wydana decyzja nakazująca ich usunięcie. 
Prowadzone są również kontrole stosowania nawozów naturalnych na polach. Działania 
podejmowane są zarówno w wyniku zgłoszeń mieszkańców, jak i bezpośrednio z urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 33-38) 
Urząd nie posiadał informacji o wyrobach azbestowych usuwanych w kontrolowanym 
okresie z terenu Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 13) 
Z informacji uzyskanych z Okręgowego Inspektoratu Pracy Oddział w Gorzowie Wlkp., 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. oraz Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. wynikało, że w kontrolowanym okresie 
otrzymały one zgłoszenie z dnia 29.07.2011 r. od firmy EKO-MIX z Wrocławia dotyczące 
rozbiórki pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych o powierzchni 429 m2 
i wadze około 5.000 kg z 5 nieruchomości z Gminy Deszczno znajdujących się na 
budowanej trasie S3. 

(dowód: akta kontroli str. 129-139) 
W sprawie realizowania przez Gminę innych zadań określonych dla samorządu w POKzA 
Wójt wyjaśnił, że prowadzona jest współpraca z mediami w celu propagowania 
odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących 
zagrożeń powodowanych przez azbest, zamieszczono takie informacje w kwartalniku „Głos 
Deszczna” 1/2015 oraz na stronie internetowej www.deszczno.pl. Kampania została 
skierowana do wszystkich gospodarstw domowych posiadających azbest i miała na celu 
uświadomienie mieszkańcom problemu szkodliwości azbestu dla zdrowia, możliwości 
i zasad sposobu jego usunięcia, możliwości stosownego dofinansowania na ten cel. 
W 2015 r. zostanie również opracowana ulotka dotycząca konieczności usunięcia  
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Zostanie w niej uwzględniony problem 
dotyczący szkodliwości azbestu dla zdrowia. Na terenie Gminy Deszczno oraz na terenach 
przyległych brak jest organizacji społecznych wspierających Program. Tę funkcję pełnią 
nieformalnie sołtysi. 
Odnośnie zidentyfikowanych problemów w zakresie realizacji Programu Wójt wyjaśnił, 
że podstawowym problemem jest brak możliwości prawnych dofinansowania mieszkańców 
w zakresie wykonywania nowych pokryć dachów, w miejsce usuniętych wyrobów 
azbestowych. Podczas weryfikacji wniosków o udzielenie dofinansowania na wykonanie 
zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest na 2015 r., mieszkańcy 
zgłaszali chęć zaciągania preferencyjnych kredytów na montaż nowego pokrycia 
dachowego (wprowadzenie do ustawy zapisów dotyczących udzielania preferencyjnych 
kredytów na nowe pokrycie dachowe). Z uwagi na wysoki koszt zakupu i montażu nowego 
dachu oraz brak wolnych środków finansowych, część osób się wycofała. Zostali oni 
poinformowani o zagrożeniach dotyczących wyrobów azbestowych.  
W badanym okresie nie uzyskiwano informacji o negatywnym oddziaływaniu na środowisko 
wyrobów azbestowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 33-38) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

                                                           
6 Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.  
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W okresie od 2009 r. do marca 2014 r. Urząd nie podejmował działań zmierzających do 
egzekwowania od osób fizycznych „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, do 
których składania zostały one zobowiązane przepisem art. 162 ust. 4 i 5 ustawy Prawo 
ochrony środowiska oraz przepisem § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki 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. W efekcie Urząd nie dysponował danymi, 
niezbędnymi do przekazywania stosownych informacji Marszałkowi Województwa.  

(dowód: akta kontroli str. 13) 

Wójt wyjaśnił w tej sprawie, że Urząd nie egzekwował od mieszkańców Gminy „Informacji 
o wyrobach zawierających azbest”, ponieważ wiedzę w szerszej skali dotyczącą 
występowania azbestu, Urząd uzyskał na podstawie informacji ustnych przekazywanych 
przez sołtysów wsi w 2014 r. W dniu 9.09.2014 r. zamieszczono na stronie internetowej 
www.deszczno.pl informację dla mieszkańców o zamiarze przeprowadzenia inwentaryzacji i 
jej zakończenie do 30.09.2014 r. W kontrolowanym okresie Gmina nie była kontrolowana 
pod względem realizacji postanowień POKzA. 

(dowód: akta kontroli str. 9-10, 33-38) 

W toku kontroli, tj. w dniu 5.05.2015 r. na stronie internetowej Gminy zamieszczono 
informację o obowiązku sporządzania przez mieszkańców do 31 stycznia corocznych 
informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.  

(dowód: akta kontroli str. 146-149) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.  
 

2. Działania właściciela, zarządcy nieruchomości, 
w zakresie posiadanych wyrobów zawierających azbest 

Gmina Deszczno inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dokonała w III kwartale 
2014 r. zlecając jej przeprowadzenie firmie Laboratorium Wiedzy – Doradztwo Opracowania 
Szkolenia z Rudnika nad Sanem. Wyniki inwentaryzacji zamieszczone zostały w bazie 
azbestowej. Zawierały ona dla poszczególnych obiektów m.in. wymagane informacje jak: 
dane właściciela nieruchomości; miejscowość; ulica; numer nieruchomości; numer 
ewidencyjny działki; ilość wyrobów zawierających azbest w kg, kody i rodzaj wyrobu; rodzaj 
zabudowy; stopnień pilności oraz ilość wyrobów do usunięcia.  
Przeprowadzona inwentaryzacja objęła 1.095 obiektów zawierających azbest. Wykazała, że 
na terenie Gminy znajduje się 187.154m2 płyt azbestowo-cementowych, tj. 2.058.693 kg7 
wyrobów zawierających azbest, w tym płyty faliste stanowią 98,3%, zaś płaskie 1,7% 
zinwentaryzowanych materiałów. W toku inwentaryzacji wyroby oceniono pod względem 
stopnia pilności do usunięcia ustalając, że I stopień dotyczy 54 obiektów (powierzchnia 
29.388 m2, przewidywana masa 323.268 kg), II stopień 142 obiektów (odpowiednio 10.448 
m2, 114.930 kg) i III stopień8 899 obiektów (147.318m2, 1.620.495 kg). 

(dowód: akta kontroli str. 39-95) 
Wójt Gminy w sprawie planowanych działań związanych z usunięciem wyrobów 
zawierających azbest z obiektów zakwalifikowanych do I stopnia pilności wyjaśnił, że 
wszyscy właściciele nieruchomości obiektów z wyrobami azbestowymi zakwalifikowanymi 
do I stopnia pilności zostaną pisemnie poinformowani o niezwłocznym obowiązku ich 
usunięcia lub zabezpieczenia. 
Powyższa informacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Gminy 
Deszczno wraz z długoletnim i obowiązującym do 2032 r. Programem usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno. 

(dowód: akta kontroli str. 33-38) 

                                                           
7 Do wyliczenia przyjęto współczynnik stosowany w bazie azbestowej, że 1 m2 płyty azbestowo-cementowej odpowiada 11 kg. 
8 I stopień pilności: wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie; II stopień pilności: 
wymagana ponowna ocena w terminie 1 roku; III stopień pilności: wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat. 
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Wyniki inwentaryzacji wykazały, że trzy obiekty należały do Urzędu Gminy Deszczno (dwa 
przystanki autobusowe i budynek gospodarczy). Przystanek oraz budynek gospodarczy 
w Deszcznie zakwalifikowane zostały do stopnia pilności 3, a przystanek w Ciecierzycach 
do stopnia pilności 2. Oględziny przeprowadzone w toku kontroli NIK, wykazały m.in., 
że pokrycie dachowe ww. obiektów wykonane było z płyt azbestowo-cementowych falistych 
dla budownictwa (W02). Od strony wewnętrznej stan pokryć dachowych był dobry, 
natomiast z zewnątrz widoczne były ubytki i wypłukania spowodowane opadami 
atmosferycznymi. Łączna powierzchnia pokryć dachowych wynosiła około 124 m2  
(1.363 kg). 

(dowód: akta kontroli str. 14-29, 140-142) 

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

Do czasu przeprowadzenia w 2014 r. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, poza 
jedną informacją za 2011 r.9 (podano w niej, że Gmina nie posiada danych w zakresie 
azbestu), nie przedkładano Marszałkowi Województwa Lubuskiego informacji o rodzaju, 
ilości i miejscach występowania substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska, 
naruszając tym postanowienia § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 
2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji 
o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska10. Dane 
w tym zakresie zebrane zostały dopiero w czasie przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów 
azbestowych w 2014 r. i zostały wprowadzone do bazy azbestowej.  

(dowód: akta kontroli str. 13) 

Wójt wyjaśnił, że do czasu inwentaryzacji w 2014 r. Urząd nie posiadał informacji 
o występujących na terenie Gminy wyrobach zawierających azbest. 

(dowód: akta kontroli str. 33-38, 152-156) 

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze pismem z 15.01.2014 r. przypomniał o obowiązku 
informowania Marszalka Województwa o występowaniu substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska, stwierdzając, że dane w tym zakresie do bazy 
azbestowej wprowadza wójt. Ponieważ Urząd Marszałkowski ma dostęp do bazy 
azbestowej dla wszystkich gmin województwa lubuskiego, więc otrzymuje w ten sposób 
wymaganą informację. 

(dowód: akta kontroli str. 143-144) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

 

IV. Wniosek 
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 Kontroli11, wnosi o podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania od osób 
fizycznych corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na 
terenie ich nieruchomości.  

 

 
                                                           
9
 Powyższą informację przedłożono w formularzu zgodnym ze wzorem wynikającym z załącznika do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 23.07.2009 r.  
10 Dz. U. Nr 124, poz. 1033 ze zm.  
11 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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V. 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 Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego 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. 

 

Zielona Góra, dnia 15 maja 2015 r.  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

 
Kontroler 

 
Wicedyrektor 

Włodzimierz Stobrawa Ryszard H. Stefan 
doradca ekonomiczny 
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