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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 Piotr Tamborski - specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 94912 
z dnia 13 kwietnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy1 w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1 (PNA 69-220), zwany dalej 
„Urzędem” lub „Gminą”. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Stanisław Kozłowski, Burmistrz Ośna Lubuskiego od 6 grudnia 2006 r.  
(dowód: akta kontroli str. 5-7) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina prawidłowo zdiagnozowała zagadnienie dotyczące występowania na jej 
terenie wyrobów zawierających azbest. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji miejsc 
występowania azbestu, uchwalono3 i wdrożono gminny program usuwania azbestu 
i wyrobów azbestowych. Jego realizacja przebiega sprawnie. W efekcie skutecznie 
i zgodnie z przepisami usuwano azbest. Aktywnie pozyskiwano bezzwrotne środki 
finansowe na realizację zadań w zakresie usuwania azbestu, które wydatkowano 
zgodnie z  przeznaczeniem. Prowadzono konsultacje oraz odpowiednie akcje 
informacyjno-edukacyjne. 
Stwierdzone nieprawidłowości, dotyczące, m.in. nieegzekwowania od wszystkich 
zobowiązanych złożenia informacji oraz nie korzystania z kompetencji prowadzenia 
kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
azbestu i wyrobów azbestowych, nie miały negatywnego wpływu na  wykonanie 
zadań oraz środowisko.  

                                                      
1 Od 16 grudnia 2014 r. zarządzeniem Nr 31/2014 w sprawie wzorów pieczęci urzędowych Burmistrz Ośna Lubuskiego 

wprowadził do stosowania nazwę „Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim”. W okresie przejściowym (6 miesięcy) funkcjonują 2 
nazwy urzędu tj. Urząd Miasta i Gminy oraz Urząd Miejski. 

2 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. 

3 Do października 2011 r. nie było uchwalonego gminnego programu. 

Ocena ogólna2 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Przygotowanie i opracowanie programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest 

1.1.1. Jeszcze przed uchwaleniem 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów programu 
wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032”4, Urząd podejmował działania związane z oceną skali problemu wynikającego 
z obecności wyrobów zawierających azbest na obszarze Gminy5, m.in. w zakresie 
składania informacji oraz przeprowadzenia inwentaryzacji. Formularze informacji, na 
podstawie których dokonywana była ocena stanu nieruchomości pod kątem 
obecności azbestu, udostępniono na stronie internetowej www.bip.osno.pl oraz 
w siedzibie Urzędu. W wyniku działań mieszkańcy złożyli 45 informacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-10) 
Przed przystąpieniem do opracowywania programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest, Burmistrz Ośna Lubuskiego przeprowadził konsultacje w tej 
sprawie, m.in. z sołtysami oraz właścicielami gospodarstw rolnych.  

(dowód: akta kontroli str. 11-13) 
Dnia 24.02.2011 r. w odpowiedzi na ogłoszenie Ministerstwa Gospodarki, Gmina 
złożyła ofertę na realizację zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032”, tj. na opracowanie gminnego programu usuwania 
azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów (płyt i pokryć dachowych) zawierających 
azbest. Zadanie zrealizowała (w drodze spisu z natury z uwzględnieniem ankiet od 
mieszkańców) z odpowiednią szczegółowością, wybrana firma Ekoinvest 
z Poznania za kwotę 15.000 zł, w tym 80% (12.000 zł) stanowiło dofinansowanie 
Ministerstwa, a pozostałe 20% stanowiły środki własne. Wyniki inwentaryzacji 
przedstawiono w punkcie 1.2.4 niniejszego wystąpienia. 

(dowód: akta kontroli str. 124, 145-149, 166-171)    

Na terenie Gminy nie ujawniono „dzikich” wysypisk zawierających odpady 
azbestowe. Z rejestru dotyczącego skarg i wniosków wynika, że w kontrolowanym 
okresie nie wpłynęły do Urzędu skargi dotyczące wyrobów azbestowych. W związku 
z tym nie istniała potrzeba wydawania decyzji nakazujących wykonanie określonych 
czynności zmierzających do ograniczenia tego negatywnego oddziaływania. 

(dowód: akta kontroli str. 14, 103)    

1.1.2. Uchwałą Nr X/67/2011 z dnia 20 października 2011 r. Rada Miejska przyjęła 
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Ośno 
Lubuskie na lata 2011-2032” (zwany dalej „Programem”). Program zakłada 
realizację, m.in. następujących działań: 
- inwentaryzację i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów 

zawierających azbest, 
- edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich 
usuwania oraz unieszkodliwiania, 

- mobilizowanie prywatnych właścicieli budynków do usunięcia wyrobów 
zawierających azbest poprzez system pomocy finansowej, 

- mobilizowanie właścicieli obiektów przemysłowych do usunięcia wyrobów 
zawierających azbest, 

                                                      
4 Uchwała Nr 122/2009. 
5 Krajowy Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski na lata 2002-2032” 
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- zapewnienie możliwości odbioru odpadów azbestowych z nieruchomości osób 
fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych, zakładów 
budżetowych i innych, 

- podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na 
realizację Programu, 

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym 
i innym właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów 
zawierających azbest, 

- systematyczną wymiana rur wodociągowo-kanalizacyjnych z azbestu, 
- eliminację możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi 

azbest,  
- oczyszczenie terenów publicznych z odpadów azbestowych, 
- bieżący monitoring6 realizacji Programu i okresowe informowanie o jego realizacji 

władzom samorządowym oraz mieszkańcom. W Programie nie zawarto 
konkretnych wskaźników usunięcia wyrobów zawierających azbest.  

(dowód: akta kontroli str. 15-16, 17-98, 100-110, 172) 

W Programie określono równocześnie harmonogram realizacji najważniejszych 
zadań, szacując przy tym ich koszty w rozbiciu na lata. Łączne koszty usunięcia 
wyrobów zawierających azbest oszacowano na 2.002 tys. zł. Program został 
opracowany zgodnie z wytycznymi wzorcowego programu oczyszczania kraju 
z azbestu. Z Programu wynika, że dokonując inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest przyjęto7 przelicznik 1 m2 płyty azbestowej = 16,8 kg. 

(dowód: akta kontroli str. 15-16, 17-98, 104-108, 172) 

Gminny Program nie był opiniowany w 2011 r. przez Powiat Słubicki, który nie 
posiadał (powiatowego) Programu Usuwania Azbestu. 

 (dowód: akta kontroli str. 13) 

 

1.2. Zaawansowanie realizacji programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest 

1.2.1. Art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska8 stanowi, że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają 
Burmistrzowi informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej. 
W 2014 r. do Urzędu wpłynęły9 24 „informacje o wyrobach zawierających azbest” od 
osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Informacje te złożyły jedynie osoby 
fizyczne oraz podmioty gospodarcze zainteresowane uzyskaniem dofinansowania 
realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest z terenu Gminy. O możliwości dofinansowania usuwania 
wyrobów azbestowych informowano corocznie na stronie internetowej www.osno.pl.  

 (dowód: akta kontroli str. 10, 155-164) 

Urząd nie realizował zgodnie z dyspozycją art. 379 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 
oraz nie egzekwował10 skutecznie od osób fizycznych obowiązku przedkładania 
„informacji o wyrobach zawierających azbest”.  

 (dowód: akta kontroli str. 156) 
                                                      
6 Przyjęto monitorowanie realizacji oraz  sprawozdawczość w zakresie programu co 5 lat. 
7 Przyjęty w inwentaryzacji. 
8 Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. 
9 W poprzednich latach składano informację do Urzędu, m.in. 44. 
10 Podejmowano inne działania zbierania danych, m.in. poprzez sołtysów.  
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1.2.2. Z informacji, uzyskanych w toku kontroli NIK, od Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Słubicach, Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp. 
oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach  wynika, że 
podmioty te w okresie 2009-2014 były informowane o demontażu, usuwaniu 
wyrobów azbestowych. Ww. jednostki nie posiadały rozeznania co do ilości 
wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 111-121) 

1.2.3. Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Ośno Lubuskie” uwzględniał następujące działania:   
- działalność informacyjno-edukacyjna (prasa lokalna, ulotki, internet) w całym 

okresie realizacji programu, 
- zbieranie informacji od mieszkańców, bieżące aktualizowanie i uszczegółowienie 

bazy danych dotyczących podmiotów i ilości azbestu i wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy w latach 2011-2015, 

- opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu do 2015 r., 
- odbiór odpadów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot 

mieszkaniowych, wymiana rur wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym m. in. 
ostateczne działania (usuwanie i odbiór) wg stopni pilności (I – 2012-2018, II – 
2018-2022, III – 2022-2032), 

- monitorowanie realizacji oraz  sprawozdawczość w zakresie programu co 5 lat. 
(dowód: akta kontroli str. 63-64) 

1.2.4. Na terenie Gminy w latach 2009-2010 wykazano w bazie azbestowej  
14.856,5 m2 wyrobów zawierających azbest, w tym 5.361,5 m2 u osób fizycznych. 
.Po przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przez firmę 
stwierdzono, że na terenie Gminy znajdowało się w: 
- 2011 r. i 2012 r.: 2.228,18 ton, z czego u osób fizycznych 1.394,39 ton, 
- 2013 r.: 2.024,22 ton, z czego u osób fizycznych 1.221,13 ton,  
- 2014 r. wyniosła 2.022,18  ton, z czego u osób fizycznych 1.219,09 ton.  
W latach 2013 i 2014 łącznie zlikwidowano 502,74 ton wyrobów zawierających 
azbest.  
Jednocześnie na terenie Gminy znajduje się 5.730 mb rur cementowo-azbestowych, 
będących odcinkami sieci wodociągowych w Ośnie Lubuskim, Trześniowie, 
Lubieniu, Połęcku i Gronowie. Powyższe sieci wodociągowe znajdują się w trwałym 
zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
Burmistrz Ośna Lubuskiego wyjaśnił, że do końca 2032 r. zostaną zrealizowane 
działania w zakresie likwidacji części sieci wodociągowej zbudowanej z rur 
cementowo-azbestowych. 

(dowód: akta kontroli str. 78-98, 122, 179, 186, 187-188) 

1.2.5. W Programie Gmina nie przyjęła konkretnych wskaźników usunięcia wyrobów 
zawierających azbest. Program ten został przyjęty bez uwag przez Ministerstwo 
Gospodarki, które sfinansowało w 80% jego opracowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 100-101) 

W ramach realizacji Programu do końca 2014 r. usunięto 19,9% 
zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest. Według Burmistrza, program 
ten będzie aktualizowany, jednak prawdopodobnie nie będą przyjmowane konkretne 
wskaźniki usuwania wyrobów na dany rok. Jest to spowodowane faktem, iż 
realizacja zadania jest ściśle uzależniona od możliwości pozyskiwania przez Gminę 
dotacji ze źródeł zewnętrznych oraz od możliwości finansowych właścicieli 
nieruchomości odnośnie zakupu nowych pokryć dachowych. 

(dowód: akta kontroli str. 190) 



 

6 

1.2.6. Urząd posiada dostęp do bazy azbestowej od 2007 r. Wszystkie dane 
wprowadza do bazy azbestowej specjalista ds. ochrony środowiska za pomocą 
środka informatycznego. W sierpniu 2008 r. oraz lipcu 2011 r. Urząd otrzymał od 
Ministra Gospodarki oraz Głównego Koordynatora Programu usuwania azbestu 
pisma, w których podziękowali za włączenie się w prace związane z programem 
walki z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania wyrobów azbestowych, 
szczególnie za rozpoczęcie współpracy z utworzoną przez Ministerstwo Gospodarki 
Bazą Azbestową. 

(dowód: akta kontroli str. 184-185) 

W okresie objętych kontrolą, Urząd przesyłał do Urzędu Marszałkowskiego 
w Zielonej Górze „informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska”11. W związku ze zmianą 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r.12 burmistrz  
bezpośrednio wprowadza dane do Bazy Azbestowej znajdującej się pod adresem 
www.bazaazbestowa.gov.pl. 

(dowód: akta kontroli str. 173-183) 

1.2.7. W latach 2013-2014 Gmina13 przeprowadziła 2 postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Demontaż, odbiór, transport 
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na 
terenie Gminy (Ośno Lubuskie, Świniary, Lipienica, Smogóry). W wyniku 
przeprowadzonych postępowań zostały wybrane oferty firm: w 2013 r. „Ekologia Fair 
Play” z Dębna i w 2014 r. „EKO24” z Dębna.  

(dowód: akta kontroli str. 165) 

Ustalono, że Urząd jako zamawiający, żądał od wykonawców w celu potwierdzenia 
posiadania wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności oraz 
do rozliczenia zadania: 
- obowiązujące zezwolenie na zbieranie odpadów14 lub aktualne zezwolenie 

na zbieranie odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
- oświadczenie o prawidłowości wykonania prac o oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych15 
- karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych 
- protokoły potwierdzające wykonanie zadania pomiędzy właścicielami 

nieruchomości i wykonawcą. 
Wykonawcy zdemontowali, usunęli i wywieźli na składowisko odpadów 
(w miejscowości Dalsze, pow. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie) 502,74 Mg płyt 
azbestowych z 22 obiektów budowlanych (budynki mieszkalne, wiaty, budynki 
gospodarcze). Rozliczenie zadania z wykonawcami następowało po przedstawieniu 
przez nich wymaganej dokumentacji, m.in. kart przekazania odpadów na 
składowisko. 

(dowód: akta kontroli str. 165) 

1.2.8. Ustalono, że w latach 2009-2010 Urząd nie otrzymał oraz nie wydatkował 
środków finansowych związanych z realizacją Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu. W 2011 r. Urząd otrzymał w formie dotacji 12.000 zł z Ministerstwa 
Gospodarki na podstawie porozumienia Nr IV/314/P15095/§2020/11/DIW z dnia 

                                                      
11 Do 2012 r. zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. 
12 Zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i 

miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 24). 
13 Poprzednio Urząd nie organizował zadania w tym zakresie. 
14 Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.). 
15 Zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.). 
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19.05.2011 r. na realizację zadania pt.: „Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Ośno Lubuskie”, które swym zakresem obejmowało, m.in.  
opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz  
inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.  

 (dowód: akta kontroli str. 123-128, 145-149) 

Gmina w latach 2013-2014 podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 2 umowy na przyznanie dotacji 
w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy16 na 
łączną kwotę 235.610,28 zł. W 2013 r. usunięto 437,62 Mg (ton) wyrobów 
azbestowych z posesji będących własnością osób fizycznych (nie partycypujących w 
kosztach usuwania azbestu) w Ośnie Lubuskim Świniarach i Lipienicy oraz Gminy 
Ośno Lubuskie w Ośnie Lubuskim, Smogórach. 
Natomiast w 2014 r. usunięto 65,12 Mg (ton) z posesji osób fizycznych w Ośnie 
Lubuskim, Lipienicy i Świniarach. Roboty demontażowe, transport na wysypisko 
oraz usunięcie pyłu azbestowego wykonywały firmy: 
 - w roku 2013 „Ekologia Fair Play” z Dębna za cenę 196.929 zł17, 
- w roku 2014 „EKO24” z Dębna za cenę 39.837 zł 
Usunięte płyty azbestowe wywieziono na najbliższe składowisko uprawnione do 
gromadzenia odpadów (z uwagi na brak na terenie Gminy). 

(dowód: akta kontroli str. 129-136) 

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

Urząd nie wyegzekwował od wszystkich zobowiązanych (osób fizycznych) złożenia 
informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzającej 
zagrożenie dla środowiska, tj. azbeście i wyrobach azbestowych – art. 162 ust. 4 i 5 
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz nie skorzystał z kompetencji określonych w 
art. 379 ust. 1 ww. ustawy do prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania 
przepisów o ochronie środowiska w zakresie azbestu i wyrobów azbestowych. 
W 2014 r. do Urzędu wpłynęły 24 „informacje o wyrobach zawierających azbest” od 
osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, natomiast w bazie azbestowej18 
znajdują się informacje dotyczące 461 nieruchomości położonych na terenie Gminy, 
a stanowiących własność osób fizycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 10, 155, 194) 

Burmistrz Ośna Lubuskiego zadeklarował, że będzie: 
- podejmował przede wszystkim działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu 

podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców posiadających wyroby 
zawierające azbest, 

- przeprowadzał każdego roku kampanię informacyjną polegającą na zamieszczeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty obwieszczeń przypominających posiadaczom 
wyrobów zawierających azbest ich obowiązki – w tym obowiązek składania 
burmistrzowi informacji o wyrobach zawierających azbest. Obwieszczenia będą 
zamieszczane na stronie internetowej urzędu, na tablicach ogłoszeniowych 
sołectw na terenie wiejskim. Kampania będzie miała na celu dotarcie do jak 
największej liczby mieszkańców, dlatego też informacja będzie zamieszczana 
również w lokalnej prasie – w Gminnym Informatorze Samorządowym. 

(dowód: akta kontroli str.155-156, 157-164) 
                                                      
16 Umowa dotacji nr 2013/OZ-po-az/072/D z 20.10.2013 r. na kwotę 196.929 zł ora umowa dotacji nr 2014/OZ-po-az/094/D z 

4.11.2014 r. na kwotę 38.681,28 zł 
17 Rzeczywiste wynagrodzenie dla wykonawcy w 2013 r. ustalone po zakończeniu prac na podstawie faktycznej ilości 

odpadów zawierających azbest przyjętych na składowisko odpadów na podstawie kart przekazania odpadów (określonych w 
Mg) wyniosło 196.929,00 zł. 

18 System informatyczny administrowany przez Ministra Gospodarki: www.bazaazbestowa.gov.pl 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność jednostki w badanym obszarze. 

 

2. Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie posiadanych 
wyrobów zawierających azbest 

W obiektach wykorzystywanych przez Urząd, w okresie objętym kontrolą, nie było 
azbestu bądź wyrobów zawierających azbest. Natomiast Zakład Gospodarki 
Komunalnej19 (ZGK) posiadał w trwałym zarządzie zasób mieszkaniowy i lokale 
użytkowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 138-142) 

ZGK posiadał rozeznanie co do ilości wyrobów znajdujących się w zarządzie 
Zakładu. Natomiast nie przeprowadzał corocznej inwentaryzacji tych wyrobów 
i oceny ich stanu, a konsekwencji nie przekazywał ich wyników do Urzędu 
i Marszałka.  

(dowód: akta kontroli str. 143-144) 

Według stanu na dzień 12.05.2015 r. były w trwałym zarządzie ZGK 32 
nieruchomości, oraz 1 budynek (sala widowiskowa). Spośród ww. 8 zostało 
zakwalifikowanych do I stopnia pilności, z których będzie (jak wyjaśnił Burmistrz 
Ośna Lubuskiego) likwidowany azbest w najbliższych latach w pierwszej kolejności. 
Środki finansowe na ten cel zostaną uwzględnione w budżecie na kolejne lata. 
Obiekty zostały ujęte w bazie azbestowej w oparciu o inwentaryzację dokonywaną 
dla obszaru całej gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 187-188) 

W wyniku oględzin stanu zewnętrznego Sali widowiskowej ustalono, że pokryta jest 
połacią dachową z płyt azbestowych falistych. Oględziny nie wykazały spękań płyt, 
nie odnotowano żadnych ubytków. 

(dowód: akta kontroli str. 150-152) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
następującą nieprawidłowość: 

Ustalenia kontroli wskazują, na niewystarczający nadzór nad Zakładem Gospodarki 
Komunalnej (jednostka organizacyjna gminy) w zakresie azbestu i jego wyrobów. 
ZGK nie przeprowadzał corocznej kontroli stanu wyrobów zawierających azbest 
oraz nie sporządzał oceny stanu możliwości bezpiecznego użytkowania tych 
wyrobów. Tymczasem, obowiązek taki wynika z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest20.  

(dowód: akta kontroli str. 143-144, 195) 
Kierownik ZGK podał, że nie dokonywał (poza 3 nieruchomościami) ocen stanu 
bezpiecznego użytkowania budynków (z uwagi na 1,5 roczną absencję chorobową). 
Zadeklarował, że dalszą ocenę stanu bezpieczeństwa nieruchomości zarządzanych 
zamierza zrealizować do końca III kwartału br. 

(dowód: akta kontroli str. 143-144) 

                                                      
19 Jednostka organizacyjna Gminy. Nad którą nadzór sprawował Burmistrz - § 12 pkt. 2 statutu Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Ośnie Lubuskim, uchwalonego 29 listopada 2012 r. przez Radę Miejską w Ośnie Lubuskim (uchwała nr 
XVII/141/2012)> 

20 Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm. 
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Burmistrz Ośna Lubuskiego wyjaśnił, że wydał kierownikowi ZGK polecenie 
służbowe corocznej inwentaryzacji w drodze spisu z natury wyrobów zawierających 
azbest.  

(dowód: akta kontroli str. 153-154) 

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

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli21, wnosi o:  

1. Wyegzekwowanie od zobowiązanych osób fizycznych obowiązku składania 
informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu i wyrobów 
azbestowych. 

2. Zwiększenie nadzoru nad Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie 
wykonywania zadań w zakresie usuwania azbestu, w szczególności z obiektów 
w których określono stopień pilności I. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 28 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 
Zielona Góra, dnia 1 czerwca 2015 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Piotr Tamborski 

specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  
 

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