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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 Mariusz Mizerski, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr 94913 z dnia 14.04.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7,  
66-500 Strzelce Krajeńskie (dalej: Starostwo). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Edward Tyranowicz, Starosta Strzelecko-Drezdenecki od 1.12.2014 r. Wcześniej 
funkcję tą pełnili: Andrzej Bajko od 2 grudnia 2010 r. do 1 grudnia 2014 r. oraz 
Edward Tyranowicz od 27 listopada 2006 r. do 2 grudnia 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II.  Ocena kontrolowanej działalności 

Starostwo posiada program usuwania azbestu dla Powiatu Strzelecko-
Drezdeneckiego (Powiatu), którego zakres merytoryczny obejmuje najważniejsze 
aspekty problematyki azbestowej, określone w Programie Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032. Zgodnie z wymogami tego programu prowadzono 
działania informacyjno-edukacyjne służące m.in. zwiększeniu świadomości 
mieszkańców Powiatu o niebezpiecznych skutkach dla zdrowia wynikających 
z kontaktu z azbestem, m.in. podczas organizowanych akcji ekologicznych oraz 
poprzez rozpowszechnienie ulotek i plakatów opracowanych przez Ministerstwo 
Gospodarki. 

Przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowych w nieruchomościach 
będących własnością Powiatu, w tym oddanych jednostkom organizacyjnym Powiatu 
w trwały zarząd, dzierżawę lub użyczenie. Nie skorzystano natomiast z uprawnień 
wynikających z nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu, gdyż nie podjęto 
skutecznych działań obligujących użytkowników nieruchomości, na których znajdują 
się wyroby azbestowe, do realizacji wymagań zawartych w stosownych przepisach 
prawa, dotyczących oceny stanu możliwości bezpiecznego ich użytkowania oraz 
obowiązków sprawozdawczych. 
  
 
III.  Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Uchwałą nr II/10/10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 21 grudnia 2010 r. 
przyjęto „Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko-
Drezdeneckiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz Programem 
Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Powiatu Strzelecko-
Drezdeneckiego”. 
                                                      
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. 

Ocena ogólna1 

Opis stanu  
faktycznego 
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Dokumentację tą opracowała firma ABRYS z siedzibą w Poznaniu. Jej koszt wyniósł 
9.760 zł i sfinansowany został ze środków własnych Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 4-78) 

Uchwała oraz związana z nią dokumentacja została umieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa w dniu 22 grudnia 2010 r. Od stycznia 2013 r., 
w związku ze zmianą dostawcy BIP, materiały te znajdują się w archiwum (stara 
strona Biuletynu) i nie są dostępne bezpośrednio przez nową stronę lub wyszukiwarkę 
BIP. 

 (dowód: akta kontroli str. 79-81) 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (Program) przedstawia 
m.in. informację o wpływie azbestu na zdrowie ludzkie, klasyfikację wyrobów 
zawierających azbest, bilans wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu 
Strzelecko-Drezdeneckiego w podziale na poszczególne gminy i miejscowości, 
sposób i zakres finansowania oraz harmonogram usuwania wyrobów azbestowych, 
wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów 
azbestowych. 

(dowód: akta kontroli str. 5-77) 

Na obszarze Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego nie prowadzono badań kontrolnych 
w zakresie stężenia włókien azbestu w atmosferze. Inwentaryzację azbestu 
przeprowadzono w gminach: Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo i Drezdenko, nie 
przeprowadzono jej natomiast w gminach Dobiegniew i Zwierzyn. Na terenie Powiatu 
znajduje się 518.938,5 m2 wyrobów azbestowych ważących 5.708,3 Mg2, w tym: 
- Strzelce Kraj. 234.725,0 m2 - 2.582,0 Mg 
- Drezdenko 119.771,5 m2 - 1.317,5 Mg 
- Dobiegniew3   74.861,0 m2 -    823,5 Mg 
- Stare Kurowo   62.409,0 m2 -    686,5 Mg 
- Zwierzyn4   27.172,0 m2 -    298,9 Mg 
           Razem: 518.938,5 m2 - 5.708,3 Mg 

(dowód: akta kontroli str. 5-77) 
Koszt unieszkodliwienia wyrobów azbestowych przy założeniu 25 zł netto/1 m2 
ustalono na 12.973.462,5 zł, w tym: 
- Strzelce Kraj. 5.868,125,0 zł, 
- Drezdenko 2.994.287,5 zł, 
- Dobiegniew 1.871.525,0 zł, 
- Stare Kurowo 1.560.225,0 zł, 
- Zwierzyn    679.300,0 zł. 

W trakcie inwentaryzacji tylko gmina Stare Kurowo dokonała podziału na stan 
techniczny powierzchni azbestowych z wykazem stopni pilności ich usunięcia. 
W Programie zalecono wykonanie takiej oceny przez pozostałe gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 5-77) 

Ustalony w Programie harmonogram rzeczowy dla Powiatu na lata 2010-2032 
obejmuje realizację następujących zadań: 

2010-2012 
Opracowanie Programów Usuwania Azbestu przez Gminy Stare Kurowo i Zwierzyn. 
Szczegółowa inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest poprzez 
wypełnienie przez właścicieli/zarządców obiektów budowlanych „informacji o rodzaju 

                                                      
2 Średnia waga 1 m2 płyty azbestowej przyjęta w Programie usuwania azbestu dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wynosi 

11 kg. 
3 Dane szacunkowe Urzędu Gminy Dobiegniew. 
4 Dane szacunkowe Urzędu Gminy Zwierzyn. 
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i miejscach występowania azbestu” oraz „arkuszy oceny stanu i możliwości 
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Złożenie ich do 
właściwego organu (informacja o rodzaju i miejscu występowania) oraz Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego (ocena stanu). Przygotowanie wzorów ww. arkuszy 
i udostępnienie ich na stronach internetowych Starostwa Powiatowego. 

2010-2032  
1) Informowanie i edukacja mieszkańców poszczególnych gmin (właścicieli, 

zarządców i użytkowników budynków) o szkodliwości azbestu i zasadach 
usuwania wyrobów zawierających azbest. 

2) Uzupełnienie i bieżąca aktualizacja Wojewódzkiej Bazy Wyrobów Zawierających 
Azbest (WBDA) na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji przez gminy 
i danych dostarczonych przez mieszkańców w postaci informacji o wyrobach 
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz od Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów w układzie 
trzech grup pilności. Przekazanie informacji o rodzajach, ilości i miejscach 
występowania azbestu marszałkowi. Ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu 
zagrożenia pyłem azbestu. 

3) Mobilizowanie właścicieli i zarządców budynków do usunięcia wyrobów 
azbestowych poprzez system pomocy finansowej i działalność edukacyjno-
informacyjną. 

4) Coroczne zabezpieczanie środków w funduszach ochrony środowiska 
na inwestycje związane z usuwaniem azbestu. Pomoc w poszukiwaniu innych 
źródeł finansowania właścicielom i zarządcom na wymianę pokryć dachowych. 

5) Coroczne sprawozdanie z realizacji Programu przy uwzględnieniu podanych 
w Programie wskaźników monitorowania. Zbieranie informacji zwrotnych od gmin, 
właścicieli i zarządców w postaci ankiet i przeprowadzanych wizji lokalnych oraz 
na ich podstawie opracowanie wskaźników monitorowania i przekazanie informacji 
Wojewodzie. 

6) Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami azbestowymi. 
Zapewnienie mieszkańcom pomocy finansowej na usuwanie azbestu; edukacja 
ekologiczna; bieżący monitoring usuwania azbestu z gmin; wizje lokalne; 
współpraca z WIOŚ. 

Ze względu na dużą skalę występowania wyrobów azbestowych na terenie gmin 
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, zalecono w Programie pozyskanie 
dofinansowania usuwania azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej lub środków ze źródeł zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 5-77) 

W Starostwie brak jest dokumentów potwierdzających realizację ww. harmonogramu 
usuwania wyrobów azbestowych. Odnośnie realizacji poszczególnych jego punktów 
(wykazanych wyżej) Starosta wyjaśnił, że:  

Ad. 1) Założenia planu są realizowanie do tej pory głównie w formie edukacyjnej np. 
informowanie młodzieży podczas organizowanych akcji ekologicznych. Ponadto 
Urząd rozpowszechniał wśród mieszkańców ulotki, plakaty i poradniki poruszające 
problematykę usuwania azbestu, opracowane przez Ministerstwo Gospodarki.  

Ad. 2) Zgodnie z założeniami Ministerstwa Gospodarki, na zlecenie którego 
prowadzona jest wojewódzka baza danych o wyrobach i odpadach zawierających 
azbest (WBDA), Powiat ma jedynie dostęp do informacji zawartych w bazie, jednakże 
bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek danych czy dokonywania zmian. 
Możliwości wprowadzania informacji oraz dokonywania ich zmian posiadają urzędy 
gminne oraz urzędy marszałkowskie. Ponadto Starostwo w ostatnim czasie nie 
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otrzymało żadnych informacji dotyczących wyrobów zawierających azbest od 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Ad. 3) Starostwo ze względu na ograniczone środki finansowe nie finansuje 
bezpośrednio usuwania azbestu z obiektów innych właścicieli, a jedynie 
rozpowszechnia i informuje o obowiązku usuwania wyrobów zawierających azbest. 
Większa aktywność Starostwa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 
pojawi się w przypadku posiadania wolnych środków finansowych bądź w przypadku 
pojawienia się innych mechanizmów finansowych pozwalających na realizację tych 
zadań. 

Ad. 4) Starostwo nie zabezpiecza w swoim budżecie środków finansowych na 
inwestycje związane z usuwaniem azbestu, gdyż na obiektach przez nie 
administrowanych brak jest wyrobów zawierających azbest. Starostwo w roku 2008 
przeznaczyło kwotę 11.700,45 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, na 
usunięcie materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest. Większa aktywność 
Starostwa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest pojawi się  
w przypadku posiadania wolnych środków finansowych bądź w przypadku pojawienia 
się innych mechanizmów finansowych pozwalających na realizację tych zadań. 
Ponadto do tej pory żaden właściciel lub zarządca budynków nie zwracał się               
z prośbą o pomoc w finansowaniu wymiany pokryć dachowych. W roku bieżącym 
większość gmin z terenu powiatu finansuje usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

Ad. 5) Brak informacji od gmin powoduje m.in., iż zadanie to nie jest realizowane. 

Ad. 6) Starostwo wyraża pełną wolę współpracy ze wszystkimi samorządami oraz 
instytucjami, m.in. z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w kwestii 
usuwania wyrobów zawierających azbest. Jednakże do tej pory żaden samorząd czy 
instytucja nie zwracała się z prośbą o rozwiązanie problemu związanego 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Jedyne pisma w sprawie azbestu, które 
były przesyłane do Starostwa dotyczyły wykazu firm posiadających odpowiednie 
zezwolenia na gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest. 
W kwestii nie zrealizowania ustalonego w Programie harmonogramu na lata 2010-
2012 usuwania azbestu przez Gminę Zwierzyn5, Starosta przyjął, że obowiązek 
opracowania i finansowania Programów Usuwania Azbestu należy 
do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, co wynika m.in. z zapisów 
Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, a Powiat w tym zakresie 
nie sprawuje funkcji nadzorczych nad gminami. 

(dowód: akta kontroli str. 82-89) 

Określone w Programie wskaźniki monitoringu obejmowały: 
−  wskaźniki efektywności realizacji Programu, tj.; ilość usuniętego azbestu i wyrobów 

zawierających azbest, ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, 
stopień usunięcia płyt azbestowo-cementowych (procentowa ilość usuniętych 
odpadów w stosunku do ilości zinwentaryzowanej w 2008 roku), nakłady poniesione 
na usunięcie odpadów zawierających azbest w podziale na źródła, stopień 
wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację Programu 
w danym okresie finansowania, 

−  wskaźniki świadomości społecznej, tj.: ilość wniosków zgłaszanych przez 
mieszkańców dotyczących usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest, ilość 
i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, szkolenie kadry 
administracyjnej, gminnych jednostek samorządowych w zakresie problematyki 
azbestowej. 

(dowód: akta kontroli str. 24-25) 

                                                      
5 Gmina Zwierzyn nie posiada Programu usuwania azbestu. 
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W Starostwie nie zidentyfikowano problemów podczas realizacji Programu. Nie 
podejmowano również działań usprawniających jego realizację. W okresie objętym 
kontrolą Starostwo nie planowało i nie wydatkowało środków na realizację zadań 
z zakresu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych. Nie ubiegano się również 
o dofinansowanie wymienionych zadań. 
W złożonych wyjaśnieniach Starosta stwierdził, że podstawową przyczyną nie 
planowania środków na realizację tych zadań jest brak wyrobów zawierających azbest 
na obiektach administrowanych przez Urząd. Kwestię tą wyjaśnił również w ww. 
punkcie Ad. 4). 

W związku z powyższym wykazane wyżej wskaźniki nie zostały osiągnięte i nie były 
monitorowane. 

(dowód: akta kontroli str. 24-25, 82-86) 
 

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

Według stanu na dzień 18 maja 2015 r. Starostwo nie udostępniło w Biuletynie 
Informacji Publicznej (urzędowy publikator teleinformatyczny) informacji dotyczących 
Powiatowego programu usuwania azbestu6, co stanowiło naruszenie przepisu art. 8 
ust. 3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej7.  
W konsekwencji powyższego zaniechania osoby (podmioty) zainteresowane zostały 
pozbawione możliwości uzyskania rzetelnej informacji m.in. o: ryzykach związanych 
z wykorzystywaniem wyrobów zawierających azbest, planach administracji 
powiatowej w zakresie ich usuwania oraz możliwościach dofinansowania działań 
w tym przedmiocie. 
Starosta wyjaśnił, że uchwała Rady Powiatu wraz z Programem usuwania azbestu 
została przekazana Wojewodzie Lubuskiemu oraz umieszczona na stronie BIP 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. W jego ocenie było możliwe 
(w dniu 7.05.2015 r.) wyszukanie przedmiotowej uchwały wraz Programem usuwania 
azbestu, jednak na skutek zmiany firmy hostingowej znajdowała się ona w zakładce 
archiwum.bip.fsd.pl. Oświadczył ponadto, że Program zostanie umieszczony 
na stronie BIP Starostwa i od 1 czerwca 2015 r. będzie publicznie dostępny. 
Do dnia zakończenia kontroli NIK, nie było możliwe wyszukanie Programu 
na stronach internetowych Starostwa, m.in. poprzez wyszukiwarkę strony głównej 
oraz BIP, a zakładka archiwum.bip.fsd.pl była nieaktywna. Dostęp do tych zasobów 
znany był wyłącznie pracownikom Starostwa obsługującym Biuletyn. 

W dniu 25 maja 2015 r. Program usuwania azbestu został umieszczony w BIP  
w zakładce Ochrona Środowiska - Programy, plany. 

(dowód: akta kontroli str. 79-82, 84, 87, 90, 168) 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starostwa w badanym 
obszarze, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości. Jednostka posiada Program 
usuwania azbestu oraz prowadziła działania informacyjno-edukacyjne dla 
mieszkańców Powiatu w zakresie problematyki azbestowej. Jednakże okresowo 
informacje o ww. Programie nie były dostępne dla osób korzystających z Biuletynu 
Informacji Publicznej. 
 
 

                                                      
6 Uchwały w sprawie przyjęcia Programu oraz samego Programu. 
7 Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm. 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Ocena cząstkowa 
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2. Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie posiadanych wyrobów 
zawierających azbest 
 
W związku z pismem Marszałka Województwa Lubuskiego (Marszałek) z 16 marca 
2010 r. zobowiązującym do przekazania informacji o wyrobach zawierających azbest 
w zabudowaniach jednostek budżetowych, w dniu 22 marca 2010 r. Starostwo 
wystąpiło do 9 jednostek organizacyjnych Powiatu z wnioskiem o sporządzenie 
informacji o wyrobach zawierających azbest w zabudowaniach tych jednostek  
w terminie do 26 marca 2010 r. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że wyroby 
azbestowe posiadały dwa podmioty: 
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Drezdenku8 

(obecnie Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku) – 
1.000 m2 w postaci płyt falistych azbestowo-cementowych, 

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich9 – 
144,2 m2 w postaci płyt falistych azbestowo-cementowych. 

W złożonej informacji Szpital zobowiązał się do okresowej wymiany wyrobów 
azbestowych do 2020 r. i całkowitego ich usunięcia do 2030 r., natomiast Zespół 
Szkół takiej deklaracji nie złożył.  Złożone informacje odpowiadały wymogom 
określonym w załączniku do 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 i urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest10.  

Inwentaryzacji wyrobów azbestowych dokonali pracownicy ww. podmiotów.  
Z inwentaryzacji, oprócz wspomnianych informacji, nie sporządzono spisu z natury, 
stosownie do wymogu zawartego w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia. 
W odpowiedzi na pismo Marszałka, Starosta w dniu 29 marca 2010 r. przekazał 
powyższe informacje podając m.in., że na terenie Powiatu nie były podejmowane 
działania inwestycyjne uwzględniające: zabezpieczenie dróg zawierających azbest, 
wymianę rur azbestowo-cementowych, oczyszczanie z wyrobów zawierających 
azbest obiektów i terenów publicznych oraz terenów byłych zakładów produkujących 
wyroby zawierające azbest. Dodał ponadto, że na terenie Powiatu nie podejmowano 
również działań, które uzyskały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Gospodarki, 
funduszy ochrony środowiska lub środków unijnych. 
Przedmiotowa informacja, o której mowa wyżej, przedłożona Marszałkowi, była 
rzetelna11.  

(dowód: akta kontroli str. 91-116) 

Kontrola NIK wykazała, że: dach budynku warsztatów (magazynu) Powiatowego 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku - pokryty był nieuszkodzonymi azbestowymi 
płytami falistymi, zaś w przypadku Zespołu Szkół CKU w Strzelcach Krajeńskich - 
zadaszenie nieużywanego budynku wędzarni o powierzchni ok. 2 m2 pokryte było 
dwiema nieuszkodzonymi azbestowymi płytami falistymi, natomiast na ścianie pod 
rynną nieużywanego budynku stołówki znajdował się element konstrukcyjny w postaci 
falistej płyty azbestowej. 

(dowód: akta kontroli str. 117-125) 
 
 
 
                                                      
8 Forma władania majątkiem Powiatu: dzierżawa i użyczenie. 
9 Forma władania majątkiem Powiatu: trwały zarząd. 
10 Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ze zm. 
11 Jak wykazały  przeprowadzone w dniu 4 maja 2015 r., tj. w toku kontroli NIK, oględziny obiektów użytkowanych przez 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Strzelcach Krajeńskich.  
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Ponadto ustalono, że: 
- nie przeprowadzono kontroli stanu ww. wyrobów zawierających azbest oraz nie 

sporządzono oceny stanu możliwości ich bezpiecznego użytkowania (m.in. nie 
określono stopnia pilności usunięcia tych wyrobów), stosownie do wymogu 
zawartego w § 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 azbest12, 

- nie przekazywano Marszałkowi Województwa Lubuskiego corocznej zaktualizowanej 
„Informacji o wyrobach zawierających azbest”, do czego zobowiązuje § 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 azbest13, a wcześniej § 7 ust. 4 i 614 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 i urządzeń w których był lub jest 
wykorzystywany azbest15. Ostatnia i jedyna informacja przekazana została przez 
Starostwo w dniu 29 marca 2010 r. jako odpowiedź na pismo Marszałka w sprawie 
realizacji Programu usuwania azbestu. 

(dowód: akta kontroli str. 82-86, 94-97) 

Do powyższych kwestii Starosta odniósł się następująco: 
„Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich oraz 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku jako jednostki 
powiązane instytucjonalnie z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim posiadają we 
władaniu nieruchomości stanowiące własność Powiatu na podstawie tytułów 
prawnych (odpowiednio decyzji o trwałym zarządzie i umowy użyczenia i dzierżawy). 
Dyrektorzy ww. jednostek kierują ich działalnością i jako zarządcy nieruchomości oraz 
ich użytkownicy odpowiadają za realizację wszystkich zadań i obowiązków 
określonych w przepisach prawa, w tym m.in. obowiązków wynikających 
z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004 r. w sprawie sposobów i warunków (…).” 
Ponadto Starosta odnosząc się do treści § 10 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 
2010 r., w którym zapisano, że wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje 
wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" i przedkłada ją 
corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa, 
wyjaśnił, iż Starostwo Powiatowe nie jest „wykorzystującym wyroby azbestowe” 
i w związku z tym nie ma obowiązku realizacji tego przepisu. 

(dowód: akta kontroli str. 82-86) 

W Starostwie dokonano inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest we wszystkich 
nieruchomościach stanowiących własność Powiatu, w tym w budynkach 9 jednostek 
organizacyjnych Powiatu. Oprócz wspomnianych budynków we władaniu Powiatu 
znajduje się m.in. 25 budynków mieszkalnych i gospodarczych będących własnością 
Skarbu Państwa, dzierżawionych przez osoby fizyczne.16 

(dowód: akta kontroli str. 126-133) 

 

                                                      
12 Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm. 
13 Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31. 
14 Zgodnie z treścią tego przepisu „Informację” miał obowiązek sporządzić i przekazać marszałkowi województwa właściciel, 

zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest. 
15 Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ze zm. 
16 Dane na podstawie ewidencji gruntów i budynków Starostwa. 
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W umowach dzierżawy i w decyzji o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości Powiatu 
nie zobowiązano dzierżawców i zarządcy do realizacji obowiązków wynikających  
z odrębnych przepisów. W postanowieniach końcowych odniesiono się do Kodeksu 
cywilnego w sprawach nieuregulowanych postanowieniami tych umów. 

(dowód: akta kontroli str. 134-158) 

Na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego nie ma wysypiska uprawnionego 
do składowania i utylizacji wyrobów azbestowych. Najbliższe tego typu składowisko 
znajduje się w sąsiadującym Powiecie Gorzowskim, w miejscowości Chróścik 
w pobliżu Gorzowa Wielkoplskiego. 

Z informacji uzyskanej od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Drezdenku wynika, że nie posiada on danych dotyczących wyrobów z azbestu 
w nieruchomościach bedących we władaniu Powiatu, tj. w rejestrze decyzji 
o pozwoleniu na budowę, rejestrze zgłoszeń zamiaru budowy i wykonania robót 
budowlanych, dokumentach dotyczących oceny stanu i możliwości bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz w bazie Geoportal. 

(dowód: akta kontroli str. 164-165) 

W skład majątku Powiatu nie wchodzą instalacje lub urządzenia zawierające azbest, 
drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest oraz rury azbestowo-cementowe. 

(dowód: akta kontroli str. 83, 85, 126-133) 

W Starostwie nie prowadzono kontroli związanych z problematyką azbestową.  
W latach 2009-2015 (do czasu zakończenia kontroli) nie usuwano wyrobów 
azbestowych z nieruchomości pozostających we władaniu Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 166-167) 

Starosta w ramach pełnionego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu 
Strzelecko-Drezdeneckiego, tj. Zespołem Szkół CKU w Strzelcach Krajeńskich oraz 
Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nie podjął wobec ww. 
użytkowników (zarządców/dzierżawców) mienia skutecznych działań obligujących ich 
do wykonania obowiązków związanych z oceną stanu możliwości bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawierających azbest i przekazywaniem Marszałkowi 
Województwa Lubuskiego corocznych Informacji o wyrobach zawierających azbest, 
zawartych odpowiednio w: 
- § 4 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 
- § 10 ust. 2 rozporządzenia z dnia 13.12.2010 r., a wcześniej § 7 ust. 4 i 6 

rozporządzenia z dnia 23.10.2003 r. 
Powyższe dotyczy czterech budynków, na których znajdują się wyroby azbestowe, 
oddanych w zarząd dla Zespołu Szkół CKU w Strzelcach Krajeńskich, oraz jednego 
budynku dzierżawionego przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

Starosta wyjaśnił, że do dnia kontroli nie posiadał żadnych informacji czy sygnałów 
o nie zrealizowaniu przez te jednostki obowiązków i zadań wynikających z ww. 
rozporządzeń. Dodał, że w powyższym zakresie nie było prowadzone postępowanie 
kontrolne dlatego też kontrola taka zostanie ujęta w planie kontroli, a wobec 
kierowników jednostek nie realizujących tych zadań będzie wdrożone postępowanie 
służbowe. 

(dowód: akta kontroli str. 94-97, 162-163) 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starostwa w badanym 
obszarze, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości. Wprawdzie dokonano 
inwentaryzacji wyrobów azbestowych w nieruchomościach będących własnością 
Powiatu, jednakże nie podjęto skutecznych działań obligujących użytkowników tych 
nieruchomości do realizacji wymagań zawartych w stosownych przepisach prawa, 
dotyczących oceny stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierających azbest i przekazywania Marszałkowi Województwa Lubuskiego 
corocznych Informacji o wyrobach zawierających azbest. 

 
IV.  Wniosek 
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 Kontroli17, wnosi o podjęcie wobec jednostek organizacyjnych 
Powiatu, będących użytkownikami nieruchomości zawierających wyroby azbestowe, 
działań w celu realizacji przez nie obowiązków w zakresie oceny stanu możliwości 
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest i przekazywania 
Marszałkowi Województwa Lubuskiego Informacji o wyrobach zawierających azbest.  

 
 

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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku 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  19 czerwca 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 
Kontroler 

Mariusz Mizerski 
główny specjalista kontroli państwowej 

 
Dyrektor 

Zbysław Dobrowolski 

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

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