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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

 

Rafał Kazimierz Trzaskowski, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy od 
21 października 2018 r. 

poprzednio od 27 listopada 2006 r. Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz 

 

Prowadzenie okresowych badań gleby i ziemi. 
Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz 
prowadzenie ich wykazu w okresie od 5 września 2014 r. 
 

Od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2018 r., z uwzględnieniem zdarzeń przed 
dniem 1 stycznia 2014 r. o ile miały wpływ na kontrolowaną działalność.  
 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Departament Środowiska 

 

 

Agnieszka Kołakowska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do przeprowadzenia 
kontroli nr KSI/44/2018 z dnia 12 września 2018 r.  

(akta kontroli str. 1; 828-831) 
 

                                                      
1  Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Prezydent Miasta St. Warszawy nie zapewnił 
rzetelnej realizacji zadania starosty polegającego na prowadzeniu okresowych 
badań jakości gleby i ziemi, a od 5 września 2014 r. identyfikacji potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i sporządzenia ich wykazu. 
Uchwałą Rady Miasta St. Warszawy z 18 grudnia 2008 r. urzędom dzielnic 
powierzono, wynikający z art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska3 (dalej: „ustawa POŚ”), obowiązek wykonywania okresowych 
badań jakości gleby i ziemi. Następnie z dniem 23 marca 2015 r. powierzono tym 
jednostkom, określony w art. 101d ust. 1 i 6 ustawy POŚ, obowiązek identyfikacji 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i sporządzenia ich 
wykazu. Realizacja tych zadań nie była w pełni skutecznie nadzorowana przez 
Prezydenta Miasta St. Warszawy. Ustalono, że okresowe badania jakości gleby 
i ziemi nie były wykonywane w 13 dzielnicach. Poddana badaniu dokumentacja 
dotycząca identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi wytworzona w pięciu dzielnicach wykazała m.in., że w sporządzonych 
wykazach nie ujęto wszystkich zidentyfikowanych potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń, oraz że do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przekazano 
informację o niezidentyfikowaniu potencjalnych zanieczyszczeń, pomimo że tereny 
takie zidentyfikowano w 2017 r.   

Wykonywanie przez organy dzielnic powierzonych obowiązków w powyższym 
zakresie nie było przedmiotem kontroli ani audytu wewnętrznego. Uznano bowiem, 
iż prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi, a następnie identyfikacja 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i sporządzenie ich 
wykazu było zadaniem lokalnym dzielnic. W ocenie NIK, przekazanie do realizacji 
organom dzielnic obowiązków określonych w art. 109 ust. 2 ustawy POŚ, 
a następnie w art. 101d tej ustawy, nie zmienia faktu że było i jest to zadanie 
starosty, w tym przypadku Prezydenta Miasta St. Warszawy, jako prezydenta miasta 
na prawach powiatu. Stąd też ich realizacja powinna być skutecznie nadzorowana. 
Nie bez znaczenia jest także fakt, iż sprawna potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi jest szczególnie istotna w mieście 
charakteryzującym się intensywnym rozwojem inwestycji w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Identyfikacja terenów zanieczyszczonych i prowadzenie 
rejestru przez starostę przed 2014 r. 

Do grudnia 2008 r., wynikający z art. 109 ust. 2 ustawy POŚ, obowiązek 
prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi przez starostę realizowany był 
przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (tj. prezydenta miasta na prawach 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3  Ustawa – Prawo ochrony środowiska weszła w życie 1 października 2001 r. (art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw – Dz. U. Nr 100, poz. 1085, ze zm.) Art. 109 ustawy Prawo ochrony środowiska został 
uchylony z dniem 5 września 2014 r. na podstawie art. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy 
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101). 

4  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
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powiatu), w imieniu którego działało Biuro Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta 
Stołecznego Warszawy. 
W grudniu 2008 r. prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi na obszarze 
danej dzielnicy przekazane zostało urzędom dzielnic uchwałą Nr XLVI/1422/2008 
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 
przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań 
i kompetencji m. st. Warszawy. W ślad za tą uchwałą Prezydent M. St. Warszawy 
zarządzeniem nr 2467/2008 z 31 grudnia 2008 r., zmieniającym Regulamin 
organizacyjny Urzędu M. St. Warszawy, do zakresu działania urzędów dzielnic 
wprowadziła „prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi na obszarze 
dzielnicy”. 
Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu M. St. 
Warszawy5 (dalej: „BOŚ UM”) dokumenty potwierdzające prowadzenie okresowych 
badań gleby i ziemi przez Starostę Powiatu Warszawskiego nie zachowały się. 
Wobec niewydania na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy POŚ rozporządzenia 
określającego szczegółowy zakres i sposób prowadzenia ww. badań, w 2004 r. 
Inspekcja Ochrony Środowiska wydała poradnik metodyczny dla administracji 
dotyczący wyznaczania obszarów, na których przekroczone zostały standardy 
jakości gleb.  
W sierpniu 2005 r. w BOŚ UM została opracowana procedura „Wyznaczanie 
obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb”. Stosownie do tej 
procedury Biuro miało wystąpić do Wydziałów Ochrony Środowiska w dzielnicach 
o ustalenie i zebranie informacji w celu opracowania listy obiektów stanowiących 
potencjalne źródło zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz listy substancji, których 
wystąpienie jest spodziewane ze względu na prowadzoną na danym terenie 
działalność. W tym celu miały zostać rozesłane opracowane w BOŚ UM formularze. 
W Biurze zobowiązano się do zebrania z innych organów oraz instytutów 
naukowych informacji dotyczących istniejących zanieczyszczeń i wykonanych badań 
gleb (również w tym celu miały być opracowane formularze). Następnie planowano 
wyznaczyć na podkładach topograficznych lub mapach użytkowania terenu obszary 
prawdopodobnego występowania zanieczyszczeń oraz punkty pobrania próbek. Po 
wykonaniu tych prac laboratorium miało wykonać badania wstępne. Ten etap prac 
miał być zakończony z upływem 2006 r.  
Dokument ten, jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora BOŚ UM, został opracowany przez 
Biuro Ochrony Środowiska UM na podstawie poradnika metodycznego wydanego 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Nie zachował się jednak w zbiorach 
archiwalnych egzemplarz procedury „Wyznaczanie obszarów, na których 
przekroczone są standardy jakości gleb”, potwierdzający iż dokument ten został 
oficjalnie zatwierdzony. 
W ramach wskazanej wyżej procedury w BOŚ UM, jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora 
BOŚ UM, prowadzono przygotowania do rozpoczęcia badań i zbierano informacje 
o pracach wykonanych wcześniej. Współpracowano w tym zakresie m.in. 
z Państwowym Instytutem Geologicznym, Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem 
Ochrony Środowiska, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania, Zakładem 
Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) oraz Biurem 
Naczelnego Architekta Miasta. Uzyskano wyniki badań powierzchni ziemi wokół 
ZUSOK (Politechnika Krakowska, 2000 r.), opracowanie dotyczące 
zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb w okolicach Huty Warszawa (PIG, 1991 
r.), dostęp do danych źródłowych „Atlasu geochemicznego Warszawy i okolic” (PIG, 

                                                      
5  Zastępca Dyrektora BOŚ UM została upoważniona do reprezentowania Prezydenta M. St. Warszawy 

i udzielania wyjaśnień w związku z kontrolą NIK „Działania organów administracji publicznej w zakresie 
usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi” (P/18/047 – upoważnienie z dnia 26 września 
2018 r. Prezydenta M. St. Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz (pismo znak GP-OR.0052.4186.2018). 
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1992 r.), raport o stanie środowiska gruntowo-wodnego na terenie Bazy 
Magazynowej PKN ORLEN w Mościskach (ARCADIS Ekokonrem sp. z o.o., 
2001 r.), opracowanie – Mapa gleb Warszawy (Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa, 1999 r.). 

(akta kontroli str. 5-7;38-39; 92-93; 98-99; 295-296; 832-835;) 

Na podstawie dokumentu „Wyznaczanie obszarów, na których przekroczone są 
standardy jakości gleb” podjęto współpracę z: 

– Urzędem Dzielnicy Bielany – pismo z 18 października 2005 r. skierowane do 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bielany; 

– Urzędem Dzielnicy Targówek – pismo z 7 stycznia 2008 r. skierowane do 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Targówek. 

Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła, że podjęto współpracę z dwoma urzędami 
dzielnic „z uwagi na pewność, że występują tam potencjalne źródła zanieczyszczeń. 
Ustalono także, iż w każdym roku kalendarzowym badania przeprowadzone zostaną 
na terenie jednej dzielnicy (zakres prac związany był z możliwościami 
organizacyjno-badawczymi Miejskiego Laboratorium Chemicznego oraz środkami 
finansowymi na przeprowadzenie badań).” 
W kwestii nawiązywania współpracy z jedną dzielnicą rocznie, co oznaczałoby, że 
zakończenie etapu prac wyznaczonego procedurą na koniec 2006 r., trwałoby 18 
lat, Zastępca Dyrektora BOŚ UM wskazała, że „podana w wyjaśnieniach informacja 
stanowi skrót myślowy. Chodziło o obszar wielkością odpowiadający jednej dużej 
dzielnicy np. Bielany. Zakładano, że badania mogły być wykonywane na obszarze 
kilku mniejszych dzielnic rocznie. Między innymi dostrzegając problem czasu 
w realizacji zadania polegającego na okresowych badaniach jakości gleby i ziemi, 
przedmiotowe zadanie powierzono do realizacji Burmistrzom. Badania były 
realizowane w miarę posiadanych zasobów kadrowych i środków finansowych.”. 

(akta kontroli str. 38-39; 92-93; 98-112; 502-504; 542; 232-234; 295-331) 

W „Zestawieniu okresowych badań gleby i ziemi w latach 2001-2014 na terenie m. 
st. Warszawy”, przedłożonym kontrolerowi NIK przy piśmie z dnia 26 września 
2018 r., skorygowanym w dniu 28 listopada 2018 r., ujęto łącznie 151 pozycji 
okresowych badań wykonanych od 2006 r. w pięciu dzielnicach, z tego: 22 badania 
na terenie Dzielnicy Bielany, 45 badań na terenie Dzielnicy Targówek, 23 badania 
na terenie Dzielnicy Wola, jedno badanie na terenie Dzielnicy Mokotów, 60 badań 
na terenie Dzielnicy Włochy. 
W wyniku przeprowadzonych badań zanieczyszczenia stwierdzono w 12 punktach 
(8% punktów poddanych badaniom), z tego: siedmiu na terenie Dzielnicy Bielany; 
trzech na terenie Dzielnicy Targówek; po jednym na terenie Dzielnicy Mokotów 
i Dzielnicy Włochy. 
W kwestii sposobu i przesłanek doboru terenów do badań, wobec faktu, że szereg 
przeprowadzonych badań nie potwierdziło występowania zanieczyszczeń, Zastępca 
Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła m.in., że „Brak rozporządzenia regulującego zakres 
i sposób prowadzenia badań był uzasadnieniem dla przygotowania przez inspekcję 
ochrony środowiska – w 2004 r. – poradnika metodycznego dla administracji pn. 
„Wyznaczanie obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb”. 
Poradnik przekazany został starostom w 2004 r. Zalecenia zawarte w nim nie miały 
charakteru obowiązującego, jednak ułatwiły Prezydentowi m. st. Warszawy podjęcie 
decyzji co do rozpoczęcia działań i zaplanowania badań. W 2005 r. opracowany 
został schemat postępowania przy wyznaczaniu obszarów zanieczyszczonych. (…) 
Przeprowadzone badania, w znacznej części, potwierdziły zanieczyszczenie gleby 
i ziemi, ale też w kilku przypadkach uzyskano wyniki niepotwierdzające 
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zanieczyszczenia. Ustalenie, czy na określonym obszarze występowania 
potencjalnego źródła zanieczyszczeń gleba i ziemia są zanieczyszczone, czy nie, 
możliwe jest dopiero po wykonaniu odpowiednich badań laboratoryjnych 
i porównaniu wyników badań z obowiązującymi normami. (…)” 

(akta kontroli str. 8-35; 119-121;123-124; 722-746;) 

Na terenie Dzielnicy Mokotów (jeden punkt pod adresem Wolicka - obręb 1-05-02, 
dz. ew. 12), według danych ujętych w zestawieniu, zanieczyszczenia zostały 
usunięte.  
Informacje o zanieczyszczeniach ujawnionych w siedmiu punktach na terenie 
Dzielnicy Bielany (badania przeprowadzone zostały w 2006 i 2007 r.) zostały 
przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w czerwcu 2008 r. 
Informacje o zanieczyszczeniach ujawnionych w czterech punktach na terenie 
Dzielnicy Targówek (badania przeprowadzone zostały w 2008 i 2009 r.) zostały 
przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie, właścicielom gruntów a także do 
Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek. 
W kwestii podjętych działań dotyczących zanieczyszczonego terenu, położonego 
w Dzielnicy Włochy (w obrębie 2-05-01, dz. 17/8 - vis a vis posesji przy Klinkierowej 
10), Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy wyjaśnił, że zostało wykonane 
opracowanie pn. „Badania gleb i ziemi na zawartość metali, takich jak: arsen, bar, 
chrom, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, cyna, cynk, rtęć, odczyn i analizy 
granulometryczne na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z miejsc 
wskazanych na mapie wraz z analizą wyników badań”, które w styczniu 2013 r. 
przekazano do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Warszawie oraz do BOŚ UM. Poza tym całe opracowanie umieszczono na stronie 
internetowej dzielnicy. Wskazanym wyżej terenem włada podmiot prywatny. 
W odniesieniu do sposobu wykorzystania w BOŚ UM przekazanego przez 
Burmistrza Dzielnicy Włochy opracowania, Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła, 
że „opracowanie (…) jest trudne do wykorzystania w ramach postępowań, ponieważ 
w otrzymanym egzemplarzu brak załączników graficznych (map) zawierających 
lokalizację miejsc pobierania próbek badań. Aby informacje zawarte w opracowaniu 
były przydatne w pracy bieżącej m.in. wydawaniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, niezbędna jest możliwość szybkiej i jednoznacznej lokalizacji 
miejsc pobierania próbek oraz przypisanie ich do terenów planowanych 
przedsięwzięć. W związku z powyższym Biuro Ochrony Środowiska praktycznie nie 
wykorzystywało wyników przeprowadzonych badań w ww. postępowaniach. (…)”. 
(akta kontroli str. 11-35; 119-121; 143; 147-192; 335-337; 459-461) 

Fakt przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu dokumentacji, stosownie do art. 36 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie6, został potwierdzony pismem z dnia 24 lipca 2007 r., przy którym 
przekazano załączniki, tj. rejestr terenów zanieczyszczonych, wersję elektroniczną 
rejestru oraz akta spraw dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi 
(tereny w ośmiu punktach Warszawy). 

Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła, że w zasobach archiwalnych Urzędu M. St. 
Warszawy znajduje się jedynie egzemplarz pisma skierowanego do Wojewody, bez 
załączników. 

(akta kontroli str. 36-37; 92-93; 116-118) 

 

                                                      
6  Dz. U. z 2018 r. poz. 954. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

Według danych zawartych w „Zestawieniu okresowych badań gleby i ziemi w latach 
2001-2014 na terenie m. st. Warszawy” obowiązek, wynikający z art. 109 ust. 2 
ustawy POŚ, prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi nie był od 2003 r. 
wykonywany przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy na terenie 13 
dzielnic, a od stycznia 2009 r. także przez burmistrzów tych dzielnic. Żadnych 
okresowych badań gleby i ziemi nie wykonywano na terenie następujących dzielnic: 
Żoliborz; Śródmieście; Białołęka; Praga-Północ; Praga-Południe; Ursynów; 
Bemowo; Rembertów; Ursus; Wilanów; Wesoła; Ochota; Wawer. 
Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła, że „Jednoznaczne wskazanie przyczyn nie 
podjęcia działań przez niektóre dzielnice nie jest możliwe do ustalenia w chwili 
obecnej, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmiany personalne (burmistrzowie, 
naczelnicy WOŚ) na przestrzeni lat.”. 
W kwestii objęcia kontrolą lub audytem wewnętrznym sposobu realizacji zadania 
dotyczącego wykonywania okresowych badań jakości gleby i ziemi Zastępca 
Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła „Z uwagi na brak do 2014 r. rozporządzenia 
wykonawczego, o którym była mowa w art. 109 ust. 3 Prawa ochrony środowiska 
nie można było odnieść do przepisów prawa sposobu realizacji zadania 
polegającego na okresowych badaniach jakości gleby i ziemi na terenie starostwa – 
m.st. Warszawy. Badania zostały wykonane na części obszaru miasta – ponad 150 
badań, na terenie 5 dzielnic. Co prawda nie jest możliwe wskazanie przyczyn nie 
podjęcia działań przez niektóre dzielnice, jednak zadanie na terenie starostwa 
(Warszawy) było realizowane. Odrębną kwestią jest ocena czy zadanie na terenie 
całego miasta było realizowane z prawidłową intensywnością i w prawidłowym 
zakresie, wobec braku przepisów wykonawczych. Brak przepisów wykonawczych 
uniemożliwił wypracowanie i określenie jednolitych procedur na terenie miasta. 
Z tego też względu zadanie starosty, polegające na okresowych badań jakości gleby 
i ziemi, nie było przedmiotem kontroli oraz audytu wewnętrznego.”. 

(akta kontroli str. 10-35; 502-504; 542; 606-607; 610-611) 

Zdaniem NIK niewydanie przez Ministra Środowiska, na podstawie art. 109 ust. 3 
ustawy POŚ, fakultatywnego rozporządzenia określającego zakres i sposób 
przeprowadzania okresowych badań jakości gleby i ziemi, nie może być 
usprawiedliwieniem dla zaniechania realizacji obowiązku wykonywania tych badań 
na terenie dzielnic. Zdaniem NIK, wobec braku przepisów wykonawczych, tym 
bardziej istotne było ustalenie przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 
procedur kontroli zarządczej regulujących zakres i sposób wykonywania przez 
burmistrzów dzielnic powierzonego im zadania starosty, o którym była mowa w art. 
109 ust. 2 ustawy POŚ.  
Fakt, że nie można ustalić przyczyn braku realizacji tego zadania w urzędach 
dzielnic jest potwierdzeniem nieskutecznych mechanizmów kontroli, w tym nadzoru 
nad wykonywaniem tego zadania. Należy podkreślić, że było to zadanie Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy – jako prezydenta miasta na prawach powiatu, które 
zostało przekazane do wykonania w urzędach dzielnic.  
Nie bez znaczenia jest fakt, że jak wyjaśnił Burmistrz Dzielnicy Bielany, w ślad za 
przekazanymi w grudniu 2008 r. przez Prezydenta m.st. Warszawy zadaniami 
w zakresie prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi na obszarze 
dzielnicy, Biuro Ochrony Środowiska wskazało, że w związku z wykonaniem badań 
w latach wcześniejszych dzielnica nie musi ponownie zlecać badań. 

Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła, że „w posiadanych w BOŚ dokumentach nie 
znajdujemy potwierdzenia, aby została przekazana informacja, iż dzielnica na 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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terenie której zostały wykonane badania przez BOŚ nie musi ponownie zlecać 
badań. Jednocześnie należy zauważyć, że przez cały czas obowiązywania przepisu 
nakładającego na starostę zadania polegające na okresowych badaniach jakości 
gleby i ziemi, tj. do 2014 r. Minister Środowiska nie wydał rozporządzenia 
wykonawczego, o którym mowa w art. 109 ust. 3 Prawa ochrony środowiska. Zatem 
ustawodawca w żaden sposób nie wskazał czasookresu pomiędzy kolejnymi 
badaniami. Nie doprecyzowano czy badania powinno się prowadzić co 5, 10 czy 15 
lat, czy też w innym odstępie czasu. Również z poradnika (…) opracowanego przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska, także nie wynika częstotliwość z jaką należało 
prowadzić okresowe badania jakości gleby i ziemi.”. 

(dowód: akta kontroli str. 607-608;613, 836-838) 

Zdaniem NIK, w przypadku dynamicznego rozwoju miasta i intensywnej budowy 
osiedli mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznej istotny jest czas, 
w którym następuje identyfikacja terenów zanieczyszczonych. Istnieje bowiem 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia mieszkańców wspólnoty samorządowej 
w przypadku prowadzenia inwestycji na terenach niepoddanych 
rekultywacji/remediacji.  
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, powierzając obowiązek prowadzenia 
okresowych badań jakości gleby i ziemi organom dzielnic, Prezydent Miasta St. 
Warszawy nie zapewnił skutecznego nadzoru nad jego wykonaniem. Nie podjął 
żadnych działań, pomimo że na terenie 13 dzielnic Miasta St. Warszawy 
przedmiotowych badań nie wykonywano.  

 

2. Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi oraz prowadzenie ich wykazu w okresie od 5 
września 2014 r.7 

Zarządzeniem Prezydenta M. St. Warszawy nr 333/2015 z dnia 23 marca 2015 r., 
zmieniającym Regulamin organizacyjny Urzędu M. St. Warszawy, do zakresu 
działania urzędów dzielnic wprowadzone zostało zadanie „identyfikacja oraz 
sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi, w związku z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska”8. 
W kwestii podjęcia w dzielnicach działań określonych w art. 101d ustawy POŚ 
Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła, że burmistrzowie dzielnic (według informacji 
przekazanych przez nich) w celu identyfikacji potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi wykorzystywali różnorodne źródła m.in.: wyniki 
badań wykonywanych w celach realizacji inwestycji, opracowania Państwowego 
Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego np. „Atlas 
geochemiczny warszawy i okolic”, informacje i wyniki badań uzyskane od 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, archiwalne 
wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych oraz stacji paliw, wizje 
terenowe. Korzystano również z doświadczenia i wiedzy pracowników wydziałów 
ochrony środowiska w urzędach dzielnic oraz informacji uzyskanych od 
mieszkańców. 

                                                      
7  Z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie znowelizowana ustawa – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1101). 
8  Jednocześnie z zakresu działania dzielnic wykreślono zadania „prowadzenie okresowych badań jakości 

gleby i ziemi na obszarze dzielnicy (…)”. 
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Stosownie do danych przedłożonych przez Zastępcę Dyrektora BOŚ UM, na 
realizację zadania polegającego na identyfikacji potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w latach 2014–2018 (do 30 września) w sześciu 
urzędach dzielnic poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.063.470,66 zł, z tego: 

– 974.867,0 zł w Urzędzie Dzielnicy Bemowo na badanie i remediację terenu pod 
budowę żłobka przy ul. Obrońców Tobruku; 

– 1.845,0 zł w Urzędzie Dzielnicy Białołęka na badanie próbek gleby przy 
ul. Kowalczyka; 

–  6.747,16 zł w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe na wynagrodzenie pracownika 
zatrudnionego na umowę czasową; 

– 11.758,0 zł w Urzędzie Dzielnicy Wilanów na przygotowanie wykazu 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi przez firmę 
zewnętrzną; 

– 14.637,0 zł w Urzędzie Dzielnicy Włochy na opracowanie ww. wykazu przez 
firmę zewnętrzną; 

– 53.616,50 zł w Urzędzie Dzielnicy Wola na badania próbek gleby i ziemi 
i opracowanie wykazu przez firmę zewnętrzną. 

W odniesieniu do jedenastu urzędów dzielnic (Bielany, Mokotów, Ochota, 
Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Żoliborz) nie 
podano kwot wydatków. Wskazano, że zadanie realizowane było w ramach 
obowiązków służbowych.  
Zastępca Dyrektora BOŚ UM podała także, że ze środków M. St. Warszawy 
sfinansowano w 2016 r. badania i prace remediacyjne na terenie Parku im. 
Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Dzielnicy Ursynów w kwocie 54.877,25 zł. 
Tym samym łączne wydatki związane z identyfikacją potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi (poza działaniami wykonywanymi w ramach 

obowiązków służbowych wyniosły w latach 20142018 (do 30 września) 
1.118.347,91 zł. 
Informacja dotycząca wydatków w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ nie wpłynęła. 

Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora BOŚ UM, Prezydent M. St. Warszawy nie 
otrzymywał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) informacji dotyczących możliwości pozyskania, 
przez władających terenami zanieczyszczonymi, środków na przeprowadzenie 
badań lub remediację. Informacje o programach, w ramach których można uzyskać 
dofinansowanie na ww. działania, są dostępne na stronach internetowych funduszy. 
Zdaniem składającej wyjaśnienia za przeprowadzenie remediacji historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi odpowiada władający danym terenem. 
W większości przypadków tereny, które wymagają przeprowadzenia remediacji są 
terenami przeznaczonymi pod przyszłą zabudowę mieszkaniową lub inne 
inwestycje. Inwestorzy przewidują w swoich procesach inwestycyjnych konieczność 
przeprowadzenia badań jakości gleby i ziemi oraz przeprowadzenia remediacji. 
Działania te odbywają się na ich koszt.  

Prezydent M. St. Warszawy, jako władający terenami, na których występują 
historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi nie występował w latach 

20142018 do NFOŚiGW oraz WFOŚiGW o dofinansowanie badań lub remediacji 
terenów ze środków tych funduszy. Złożył natomiast wniosek do NFOŚiGW 
i uzyskał dofinansowanie ze środków europejskich na zadanie „Zagospodarowanie 
strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-
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rekreacyjnego”. Dofinansowanie przyznano w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości 
środowiska miejskiego, Typ projektu 1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub 
zdegradowanych terenów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

20142020. Umowa została podpisana w październiku 2017 r. Wartość projektu 
wynosi 3.260,924,70 zł, w tym dofinansowanie 1.613.235,99 zł. Termin zakończenia 
prac upływa 30 września 2019 r. 

(akta kontroli str. 232-238; 293-294) 

Na podstawie przedłożonej, przez zastępcę Dyrektora BOŚ UM, dokumentacji 
pozyskanej od burmistrzów 17 dzielnic (bez dzielnicy Praga Północ) ustalono, że: 

 dwóch burmistrzów dzielnic korzystało z uprawnienia określonego w art. 101d 
ust. 5 ustawy POŚ, tj.: 

– Burmistrz Dzielnicy Żoliborz w marcu 2018 r. wnioskował do podmiotu 
władającego terenem przy ul. Ficowskiego 6 o udzielenie informacji 
dotyczących podjętych działań w związku z wykrytym historycznym 
zanieczyszczeniem powierzchni ziemi. Otrzymano zwrotną informację 
o wykonaniu dodatkowych badań gruntu i złożeniu do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska wniosku o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji; 

– Burmistrz Dzielnicy Wilanów w marcu 2016 r. wystąpił do Elektrociepłowni 
Siekierki o udzielenie informacji dotyczących potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Uzyskano informację o terenach 
składowiska odpadów paleniskowych Zawady, należących do Dzielnicy 
Wilanów. Dane zawarte w przekazanych przez władającego powierzchnią 
ziemi dokumentach nie potwierdziły występowania na tym terenie 
historycznych zanieczyszczeń. 

 w dwóch dzielnicach informowano mieszkańców o możliwości zgłaszania 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, tj.:  

– Zarząd Dzielnicy Wola zamieścił taką informację w kwietniu 2016 r. 
w Kurierze Wolskim nr 138/439; 

– w Urzędzie dzielnicy Ochota informacje udzielane były przez pracowników 
Wydziału Ochrony Środowiska podczas kontaktu z mieszkańcami 
(właścicielami nieruchomości) – nie było jednak żadnego zainteresowania. 

Pozostali burmistrzowie dzielnic nie występowali do władających powierzchnią ziemi 
o udzielenie informacji dotyczących potencjalnych historycznych zanieczyszczeń, 
nie informowali również mieszkańców dzielnic o możliwości zgłaszania takich 
zanieczyszczeń. Wyjaśniano, że przy identyfikacji potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń korzystano z innych źródeł. Natomiast co do informowania 
mieszkańców o możliwości zgłaszania zanieczyszczeń wskazywano, że nie ma 
takiego obowiązku. Burmistrz Dzielnicy Bemowo wyjaśniając przyczyny 
nieinformowania mieszkańców o ww. możliwości podał, że „wiedza mieszkańców 
Warszawy w tym zakresie tematycznym została poszerzona w ubiegłych trzech 
latach w związku z nagłośnionym w mediach stwierdzonym historycznym 
zanieczyszczeniem powierzchni ziemi przy ul. Obozowej w Dzielnicy Wola.”. 

(akta kontroli str. 119-121; 123-220) 

Z danych zawartych w „Zestawieniu wstępnych badań w celu identyfikacji 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi w latach 2014 (od 5 września) 

2018 na terenie m. st. Warszawy” przedłożonym przez Zastępcę Dyrektora BOŚ 
UM przy piśmie z dnia 26 września 2018 r. (dalej: „Zestawienie z 26 września”) 
wynikało, że wykonano 15 wstępnych badań w pięciu dzielnicach, z tego: jedno 
w dzielnicy Bemowo, dwa w dzielnicy Białołęka, jedno w dzielnicy Włochy, pięć 
w dzielnicy Wola, sześć w dzielnicy Żoliborz. W wyniku badań ujawnione zostały 
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zanieczyszczenia na terenach czterech dzielnic – badania przeprowadzone na 
terenach dzielnicy Wola (pięć miejsc) nie wykazały zanieczyszczeń. 

W kwestii nieprzeprowadzania wstępnych badań w pozostałych dzielnicach 
Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła (pismo z 29 października 2018 r.), że 
„Stosownie do art. 101d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organ dokonując 
identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (…) 
powinien dokonać analizy historii użytkowania danego terenu oraz dostępnych 
informacji na temat zagrożeń zanieczyszczania gleby lub ziemi na tym obszarze. 
Ponadto organ, tylko w razie potrzeby, wykonuje pierwszy etap badań 
zanieczyszczenia gleby i ziemi. Z powyższego wynika, że przeprowadzenie ww. 
badań nie jest obligatoryjne. Jeżeli wykaz, opracowany w wymaganym przepisami 
terminie, nie będzie zawierał informacji o wszystkich terenach, na których mogą 
występować historyczne zanieczyszczenia, przewidziana prawem aktualizacja 
wykazu, daje możliwość uzupełnienia go o brakujące tereny. Ze względu na skalę 
zadania (duży i zróżnicowany obszar Warszawy) identyfikację terenów oraz 
sporządzanie wykazów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi realizują Burmistrzowie Dzielnic m. st. Warszawy. Jako gospodarze najlepiej 
znają specyfikę i historię administrowanego przez siebie obszaru. Oni też 
decydowali, czy dostępne dane są wystarczające do wpisania konkretnej 
nieruchomości do ww. wykazu. (…)”. Poza tym Zastępca Dyrektora BOŚ UM 
wyjaśniła, że z informacji uzyskanych z dzielnic wynika, że badania zostały 
wykonane w związku z m.in.: organoleptycznym stwierdzeniem istnienia 
zanieczyszczenia w trakcie realizacji inwestycji (dzielnica Bemowo) oraz 
inwestycjami budowlanymi (dzielnica Żoliborz). 

(akta kontroli str. 8-9; 232-237) 

Z przedłożonych, przez Zastępcę Dyrektora BOŚ UM, wyjaśnień Burmistrza 
Dzielnicy Żoliborz wynikało, że na terenach, ujętych w „Zestawieniu z 26 września”, 
badania wstępne pod adresami Krasińskiego (obręb 7-02-06, dz. 16) Bulwar Z. 
Religi (obręb 7-01-18, dz. 8); Włościańska (obręb 7-02-03, dz. 3/4); Park Żołnierzy 
„Żywiciela” (obręb 7-01-06, dz. 29/9) nie były wykonywane przez PIG na zlecenie 
Urzędu Dzielnicy. Badania na tych terenach zostały bowiem przeprowadzone przez 
PIG na potrzeby opracowanego przez ten Instytut Atlasu Geochemicznego. 
Wyjaśniając przyczyny ujęcia w ww. zestawieniu badań, które nie były wykonywane 
w ramach realizacji uprawnienia wynikającego z art. 101d ustawy POŚ, Zastępca 
Dyrektora BOŚ UM wskazała, że „Zestawienie z 26 września” zawierało wyniki 
badań wykorzystane przy sporządzaniu wykazu potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Warszawy. Wyniki te pochodziły 
z różnych dostępnych źródeł. Analiza i wykorzystanie materiałów archiwalnych 
pozwoliło na bezkosztowe dopełnienie obowiązku polegającego na sporządzeniu 
wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i przesłanie 
stosownej dokumentacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Powielanie 
badań wykonanych już wcześniej przez wykwalifikowaną jednostkę, tj. PIG-PIB 
i ponowne zlecenie analiz przez urzędy dzielnic mogłoby narazić miasto na zarzut 
niegospodarności finansowej. 

Do ww. wyjaśnienia, przedłożonego w piśmie z dnia 28 listopada 2018 r., dołączone 
zostało m.in. zweryfikowane „Zestawienie wstępnych badań, o których mowa w art. 
101d ust. 1 pkt 4 ustawy POŚ, wykonanych w celu identyfikacji potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń ziemi w latach 2014 (od 5 września) – 2018 na 
terenie m. st. Warszawy”. W zestawieniu tym ujęto jedno badanie wykonane na 
terenie dzielnicy Wola – badanie nie potwierdziło występowania zanieczyszczeń. 

(akta kontroli str. 468-469; 470-485; 606-609; 613-614; 722) 
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Do 5 października 2018 r. burmistrzowie 15 dzielnic przekazali bezpośrednio do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) wykazy 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Natomiast trzech 
Burmistrzów Dzielnic Wilanów, Wawer i Praga Północ przekazało do RDOŚ 
informacje, iż na terenach zarządzanych przez nich dzielnic nie zidentyfikowano 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

(akta kontroli str. 40-97) 

Według danych ujętych w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków (prowadzonym w 
Wydziale Skarg i Wniosków Gabinetu Prezydenta) w latach 2014–2018 nie wpłynęły 
skargi i wnioski dotyczące zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

(akta kontroli str. 113-115) 

W kwestii zapewnienia przez Prezydenta M. St. Warszawy uwzględniania, przy 
sporządzaniu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (Studium) oraz planów zagospodarowania przestrzennego, 
informacji o terenach historycznie zanieczyszczonych lub potencjalnie historycznie 
zanieczyszczonych Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła, że projekty ww. 
dokumentów podlegają opiniowaniu przez różne komórki organizacyjne Urzędu 
M. St. Warszawy (w tym BOŚ UM) oraz inne organy i instytucje. 

Na podstawie ośmiu opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (mpzp) przekazanych w latach 20062017 z BOŚ UM do Biura 
Naczelnego Architekta Miasta lub Biura Architektury i Planowania Przestrzennego 
Urzędu M. St. Warszawy stwierdzono, że zgłaszane były uwagi o m.in. następującej 
treści: 

– realizacja wszelkich inwestycji powinna być dopuszczona po uprzednim 
udokumentowaniu, że gleba i ziemia spełniają standardy jakości zgodnie 
z obowiązującymi przepisami – uwagi do projektu mpzp Targówka Fabrycznego 
w rejonie ulic: Rzecznej, Ziemowita i Klukowskiej (marzec 2010 r) oraz do 
projektu mpzp Odolan (marzec 2010 r.); 

– wprowadzić obowiązek przeprowadzenia badań gruntów przed realizacją 
inwestycji na terenach, na których prowadzona była wcześniej działalność 
mogąca zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne, a w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi, doprowadzenia stanu gruntów do standardów 
jakości określonych w obowiązującym prawie – uwagi do projektu mpzp 
wschodni rejon stacji kolejowej Warszawa Praga (grudzień 2014 r.); 

– przy opracowywaniu projektu mpzp uwzględnić ograniczenia wynikające 
z możliwości występowania zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenach 
poprzemysłowych – uwagi do projektu mpzp obszaru Targówka Fabrycznego 
w rejonie ulicy Księżnej Anny (kwiecień 2016 r.). 

Zastępca Dyrektora BOŚ UM, w kwestii uwzględniania, w toku prac nad 
opracowaniem Studium, informacji o historycznych zanieczyszczeniach, wyjaśniła, 
że aktualnie obowiązujący dokument został uchwalony przez Radę M. St. Warszawy 
w październiku 2006 r. W załącznikach dotyczących kierunków zagospodarowania 
przestrzennego wydzielono m.in. tereny zdegradowane położone na obszarach 
przemysłowych do przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych; tereny składowania 
odpadów przemysłowych do rekultywacji; rejony lokalizacji dzikich wysypisk. Jest to 
informacja całościowa, określająca w sposób jednolity obszar gminy – M. St. 
Warszawy i w znacznym stopniu spełnia wymóg identyfikacji terenów, które powinny 
wymagać przeprowadzenia badań jakości gleby i ziemi przed rozpoczęciem 
inwestycji. Po opracowaniu w 2005 r. schematu postępowania przy wyznaczaniu 
obszarów zanieczyszczonych, we wrześniu i październiku 2006 r. pobrano próbki 
z obszaru pierwszej dzielnicy, tj. Bielan. Wykorzystanie wyników tych badań nie było 
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więc możliwe, bowiem termin uchwalenia Studium pokrywał się z okresem pobrania 
próbek. Późniejsze zmiany w Studium były niewielkie i poza terenem Huty 
ArcelorMittal nie obejmowały istotnych terenów, na których zasygnalizowane zostały 
zagrożenia środowiskowe dotyczące zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Uchwałą 
z 24 maja 2018 r. Rada M. St. Warszawy zainicjowała proces sporządzania nowego 
dokumentu Studium. Przy jego sporządzaniu możliwe będzie wykorzystanie 
zestawionego w ciągu ostatnich lat rejestru historycznych zanieczyszczeń. 

W odniesieniu do niekorzystnych dla inwestorów skutków pomijania w Studium 
i mpzp informacji o historycznych lub potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeniach powierzchni ziemi, Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła, że 
łacińska paremia ignorantia iuris nocet stanowi jeden z wielu fundamentów państwa 
prawa. W związku z tym inwestor/władający powierzchnią ziemi przed 
przystąpieniem do realizacji inwestycji powinien zapoznać się z przepisami prawa 
regulującymi możliwość prowadzenia działalności. Inwestorzy mają do dyspozycji 
różne narzędzia pozyskania informacji o jakości gleby i ziemi na danej 
nieruchomości, jak np. badania terenowe. Zgromadzone dane w wykazie 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi są zbyt skąpe do 
podjęcia przez inwestora decyzji o zakupie bądź o rezygnacji z zakupu danej 
nieruchomości. Z kolei nieujęcie danego terenu w ww. wykazie nie oznacza, że 
teren jest wolny od zanieczyszczeń. To w interesie przyszłego inwestora jest 
pozyskanie wiedzy na temat stanu środowiska gruntowo-wodnego przed nabyciem 
nieruchomości. 

Burmistrz Dzielnicy Mokotów informował w marcu 2016 r. Zastępcę Prezydenta 
M. St. Warszawy, że w trakcie prac nad formułowaniem wniosków i opiniowaniem 
projektów mpzp, obejmujących obszary Służewca Przemysłowego (z uwagi na ich 
historyczne użytkowanie jako tereny przemysłowe, magazynowe i transportowe), 
wprowadzono obowiązek przeprowadzenia badań gruntu poprzedzającego przyszłe 
zagospodarowanie. 

Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego UM wyjaśniła, że obszar 
Służewca Przemysłowego objęty jest mpzp w rejonie ulicy Cybernetyki część I 
(z listopada 2011 r.) oraz mpzp w rejonie ulicy Konstruktorskiej (z listopada 2012 r.). 
Mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Cybernetyki część I odnosi się do 
problematyki związanej z przeprowadzaniem badań gruntu poprzedzających 
przyszłe zagospodarowanie terenu (§ 6 ust. 7 planu). Natomiast w mpzp Służewca 
Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej do etapu wyłożenia do publicznego 
wglądu, w projekcie planu (§ 8 ust. 11) wyznaczono obszar wymagający rekultywacji 
gruntu zanieczyszczonego w związku z prowadzoną tam działalnością, 
wyprzedzająco w stosunku do realizacji nowego zagospodarowania terenu. Jednak 
na etapie wyłożenia wpłynęły uwagi o wykreślenie zapisów dotyczących rekultywacji 
gruntów. Przedłożone bowiem zostały wyniki badań gruntów i wody gruntowej w tym 
rejonie. Załączona dokumentacja określała jakość gruntu i wody gruntowej oraz 
informację o braku konieczności wykonywania bardziej precyzyjnych badań.  

(akta kontroli str. 232-234; 237; 271-292; 468-469-501) 

Jak wskazała Zastępca Dyrektora BOŚ UM, Prezydent M. St. Warszawy – po 
incydentach na placach budów na przełomie 2015/2016 r. przy ul. Obozowej 20 oraz 

ul. Skierniewickiej/Wolskiej  dostrzegła potrzebę zwrócenia uwagi inwestorom 
i podległym pracownikom na niebezpieczeństwo zabudowy, w szczególności na cele 
mieszkaniowe obszarów zanieczyszczonych. W związku z tym podjęte zostały m.in. 
następujące działania: 

– w ramach postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
pracownicy powinni m.in. egzekwować od inwestorów przedstawiania w Karcie 
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informacyjnej przedsięwzięcia, informacji o dotychczasowym sposobie 
wykorzystania terenu; zasięgać w urzędach dzielnic informacji czy dany teren nie 
jest potencjalnie historycznie zanieczyszczony; 

– wprowadzono stosowne zmiany w Kartach informacyjnych dotyczących 
pozwoleń na budowę (zwrócenie uwagi na aktualność badan standardów jakości 
gleby i ziemi); 

– po wcześniejszej weryfikacji na stronach internetowych Urzędu M. St. Warszawy 
zostaną zamieszczone dzielnicowe wykazy potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi; 

– pracownikom BOŚ przypomniano, a burmistrzowie dzielnic zostaną zobowiązani 
do przekazywania do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego informacji 
dotyczących historycznych lub potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. 

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym9 
do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. 
w zakresie ochrony zdrowia. 

Pozostawienie spraw remediacji gruntów w rękach inwestorów bez jakiejkolwiek 
kontroli, może nie chronić w dostateczny sposób członków wspólnoty 
samorządowej. Na przykład w odniesieniu do ul. Obozowej 20 inwestor 1 czerwca 
2015 r. wystąpił do RDOŚ z wnioskiem o uzgodnienie warunków remediacji, ale 
prace budowlane rozpoczął przed zatwierdzeniem planu remediacji. 

W kwestii rozważenia ustalenia procedur, zapewniających prowadzenie inwestycji 
na terenach zanieczyszczonych dopiero po uprzednim przeprowadzeniu remediacji, 
Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła, że „(…) Prezydent m.st. Warszawy zwrócił 
uwagę na: 

 niebezpieczeństwo, jakie niesie to za sobą zabudowa na cele mieszkaniowe 
obszarów zanieczyszczonych, bez wcześniejszego doprowadzenia gruntów do 
odpowiednich standardów jakości gleby i ziemi, 

 brak przepisów szczegółowych jednoznacznie wskazujących procedury 
w trakcie procesu inwestycyjnego, w ramach której obowiązek remediacji 
miałby być egzekwowany przez organy administracji. 

W związku z powyższym wystąpił do Ministra Środowiska z prośbą o uwzględnienie 
powyższych kwestii przy przygotowywaniu zmian legislacyjnych. 
(…) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska przypomniał o (…) 
obowiązujących przepisach i odpowiedzialności władających powierzchnią ziemi, 
zanieczyszczających i organów administracji publicznej nie dostrzegając jakby luki 
prawnej dotyczącej pozostawienia spraw remediacji gruntów w rękach inwestorów, 
bez dania narzędzi organom administracji. Jednak na koniec zwrócił uwagę, że 
problem podniesiony przez Prezydenta m.st. Warszawy mieści się w zakresie 
działania Zespołu do spraw terenów zdegradowanych, powołanego Zarządzeniem 
Ministra Środowiska (poz. 67) z dnia 5 października 2016 r., a zatem może być 
przedmiotem dyskusji w ramach jego prac.  
Żadna procedura wewnętrzna urzędu, zwłaszcza bez określonych w prawie sankcji 
karnych, nie będzie miała takiego umocowania jak przepisy powszechnie 
obowiązujące. (…)” 

(akta kontroli str. 232-238; 502-504; 540-721; 747-751) 

                                                      
9  Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm. 



 

15 

W kwestii uwzględniania w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach 
zagadnień związanych z historycznymi zanieczyszczeniami lub potencjalnymi 
historycznymi zanieczyszczeniami powierzchni ziemi, Zastępca Dyrektora BOŚ UM 

 Geolog Powiatowy wyjaśniła, że „Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na 
etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wnioskujący o jej 
wydanie (inwestor) nie ma obowiązku wykonywania badań gruntu, w celu 
oznaczenia ewentualnych zanieczyszczeń oraz zamieszczania tych informacji 
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ani w raporcie o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. (…) w ramach postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ bada i ocenia wpływ 
planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, a nie 
wpływ zastanego stanu środowiska na planowane przedsięwzięcie. (…) organem 
opiniującym w ramach postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, który jest 
równocześnie organem właściwym w sprawach zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia inwestora 
ze stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Władający 
powierzchnią ziemi (…) jest zobowiązany do przeprowadzenia remediacji na terenie, 
na którym stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi, niezależnie 
od tego czy była wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Orzecznictwo sądów administracyjnych jednoznacznie wskazuje, że w decyzji 
administracyjnej nie nakłada się obowiązków wynikających wprost z przepisów 
prawa. (…) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu, 
na którym planowane jest przedsięwzięcie, zatem wnioskujący o jej wydanie nie 
musi być ani właścicielem tego terenu ani jego władającym a obowiązek 
przeprowadzenia remediacji spoczywa właśnie na władającym powierzchnią ziemi. 
Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów ogólnych od 2016 r. BOŚ 
zwraca większą uwagę na kwestie związane z zanieczyszczeniem powierzchni 
ziemi. (…) Przed rokiem 2016 informacje o ewentualnych zanieczyszczeniach 
powierzchni ziemi były czerpane z kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz 
raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzanych w ramach 
postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (…)”.  

W kwestii uwzględniania, w wydawanych decyzjach: o środowiskowych 
uwarunkowaniach, pozwoleniu na budowę, warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, informacji o potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeniach na terenach, które zostały ujęte w wykazach potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, ustalono: 

 Dla terenów po byłej Fabryce Samochodów Osobowych (ul. Jagiellońska 
Dzielnica Praga Północ) Prezydent M. St. Warszawy wydał sześć decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Kwestia zanieczyszczenia gruntów została 
ujęta w jednej decyzji ze stycznia 2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, garażami i niezbędną 
infrastrukturą.  

Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego podała, że w Biurze toczy 
się postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji 
polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
z usługami w parterach i budynków handlowo-usługowych przy ul. Jagiellońskiej 
w dzielnicy Praga Północ. Postępowanie nie jest zakończone. 

 W BOŚ UM, jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora BOŚ UM, toczyło się lub toczy 53 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
inwestycji realizowanych na terenach ujętych w wykazie potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Dzielnicy Wola. Wydano 
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ostatecznie 47 decyzji (w tym 33 dla inwestycji mieszkaniowych i użyteczności 
publicznej), w tym w 18 decyzjach umieszczone były informacje dotyczące 
zanieczyszczenia gruntu (w tym w 15 dla inwestycji mieszkaniowych i użyteczności 
publicznej). 

Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego UM poinformowała, że dla 
terenów Dzielnicy Wola ujętych w wykazie potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi w BAiPP wydano pięć decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla inwestycji mieszkaniowych. Decyzje wydane były w latach 2015–2018 
(lipiec). Cztery z ww. decyzji oparte były na mpzp, a jedna na decyzji o warunkach 
zabudowy. W trzech decyzjach, wydanych na podstawie mpzp, inwestor 
dysponował decyzją RDOŚ ustalającą plany remediacji, w przypadku jednej decyzji 
brak było zapisów w mpzp dotyczących zanieczyszczeń (decyzja ta dotyczyła 
terenów pod adresem ul. Obozowa 20). Natomiast w przypadku decyzji opartej na 
decyzji o warunkach zabudowy inwestor dołączył decyzję RDOŚ. 

Decyzją Prezydenta M. St. Warszawy nr 56/OŚ.2014 o środowiskowych 
uwarunkowaniach stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko przedsięwzięcia przy ul. Obozowej 20 w Dzielnicy Wola.  

Powszechnie wiadomym było, że tereny te są terenami poprzemysłowymi 
i przygotowanie terenu pod inwestycję mogło doprowadzić do rozprzestrzenienia się 
zanieczyszczeń. Stosownie do art. 62 ust.1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko10 w ramach oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje 
oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko 
oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi. 

Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła, że przedmiotowa decyzja została wydana 
po uprzednim stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko (dalej: „ooś”). Z przedłożonej do wniosku karty 
informacyjnej przedsięwzięcia nie wynikało, że będzie ono realizowane na 
obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W toku 
prowadzonego postępowania zasięgano też opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w M. St. 
Warszawa. Organy te w swoich opiniach wyraziły stanowisko, że nie widzą 
konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia przy ul. Obozowej 20. 

 W odniesieniu do Dzielnicy Ursus w BOŚ UM toczyło się lub toczy 27 postępowań 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji 
realizowanych na terenach ujętych w wykazie potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie tej Dzielnicy. Wydano ostatecznie 17 
decyzji (w tym 13 dla inwestycji mieszkaniowych i użyteczności publicznej), w tym 
w 12 decyzjach umieszczone były informacje dotyczące zanieczyszczenia gruntu 
(w tym w 11 dla inwestycji mieszkaniowych i użyteczności publicznej). 

Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego poinformowała, że dla 
terenów Dzielnicy Ursus ujętych w wykazie potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi w BAiPP wydano siedem decyzji i pozwoleń na 
budowę dla inwestycji mieszkaniowych. Decyzje wydane były w latach 2017–2018 
(lipiec). W pięciu przypadkach inwestor dołączył decyzje RDOŚ. W dwóch 
przypadkach inwestor dołączył decyzje środowiskowe zawierające zapisy o barku 
zanieczyszczeń – wynikały one z badań dołączonych przez inwestora do wniosku 
o decyzję środowiskową. 

(akta kontroli str. 335-467; 772-784; 787-827) 

                                                      
10  Dz. U. z 2018 r. poz. 2081. 



 

17 

 Według zestawienia, przedłożonego przez Zastępcę Dyrektora BOŚ UM dla 
inwestycji zlokalizowanych na terenach ujętych w wykazie potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, na terenie Dzielnicy Białołęka, 
wydano 50 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym 12 dla inwestycji 
mieszkaniowych i użyteczności publicznej). Zapisy dotyczące zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi pojawiły się w 19 decyzjach (w tym w 8 dla inwestycji 
mieszkaniowych i użyteczności publicznej).  

Zastępca Dyrektora BOŚ UM zastrzegła jednak, że umieszczona w ww. zestawieniu 
informacja o braku zapisów dotyczących zanieczyszczeń, nie musi  oznaczać, iż 
w toku postępowania nie odniesiono się do problemu zanieczyszczeń. W okresie 
15 listopada 2008 r. – 19 lipca 2010 r. Karta informacyjna przedsięwzięcia była 
bowiem załącznikiem do decyzji. W karcie tej mogły znaleźć się zapisy dotyczące 
potrzeby wykonania badań lub remediacji gleby i ziemi.  

Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego UM poinformowała, że dla 
terenów Dzielnicy Białołęka ujętych w wykazie potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w BAiPP wydano sześć decyzji i pozwoleń na 
budowę dla inwestycji mieszkaniowych usytuowanych wzdłuż ul. Marywilskiej. 

Decyzje wydane były w latach 20112018 (marzec) – nie zawarto w nich informacji 
potwierdzających konieczność przeprowadzenia remediacji. 

(akta kontroli str. 606-609; 612-613; 624-721) 

 Według zestawienia przedłożonego przez Zastępcę Dyrektora BOŚ UM, dla 
inwestycji zlokalizowanych na terenach ujętych w wykazie potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Dzielnicy Bielany 
wydano dziewięć decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym 3 dla 
inwestycji mieszkaniowych i użyteczności publicznej). Zapisy dotyczące 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi pojawiły się w dwóch decyzjach (w tym w jednej 
dotyczącej inwestycji użyteczności publicznej).  

Dla terenów ujętych w ww. wykazie (w latach 2013-2018) wydano w styczniu 2017 r. 
jedną decyzję o warunkach zabudowy dla budynku użyteczności publicznej 
(budynek biurowo-laboratoryjny wraz z infrastrukturą) przy ul. Arkuszowej – nie było 
w niej odniesienia do potrzeby prowadzenia badań gleby i ewentualnej remediacji. 
Nie była dla tego przedsięwzięcia wydawana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach.  

(akta kontroli: 772-786) 

Z Regulaminu organizacyjnego Urzędu M. St. Warszawy i regulaminu 
organizacyjnego BOŚ UM nie wynika fakt przypisania, jakiejkolwiek komórce 
organizacyjnej – a w szczególności BOŚ UM, obowiązków w zakresie działań 
koordynacyjnych i monitoringowych w obszarze identyfikacji potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  

Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła, że zgodnie z Regulaminem organizacyjnym 
Urzędu M. St. Warszawy (§ 14 ust. 3 pkt 2) do zadań dyrektorów biur należy 
w szczególności wykonywanie poleceń nadzorującego biuro zastępcy Prezydenta. 
Zadanie polegające na identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska. W związku z tym 
Zastępca Prezydenta M. St. Warszawy wydał ustną dyspozycję dyrekcji BOŚ 
ustalenia, jakie działania podjęli Burmistrzowie w celu realizacji przekazanego im 
zadania. Dyspozycję tę przekazano do realizacji pracownikom Sekcji Geologii 
Wydziału Gospodarowania Wodami i Geologii. W opisach stanowisk wyznaczonych 
pracowników, w części „Obowiązki i zadania” umieszczono zapis „Inne obowiązki 
oraz zadania powierzone przez przełożonego, nieujęte w powyższym zakresie, 
a wynikające ze specyfiki pracy.” 
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Stosownie do wyjaśnień Zastępcy Dyrektora BOŚ UM, Prezydent M. St. Warszawy 
wyznaczył cel burmistrzom dzielnic tzn. identyfikację oraz sporządzanie wykazu 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Cel ten został 
określony w Regulaminie organizacyjnym Urzędu M. St. Warszawy. Działania 
służące realizacji tego celu precyzyjnie określone zostały w art. 101d ustawy POŚ 
oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Miernik (0/1) to przekazanie wykazu 
do RDOŚ w określonym terminie, co również określają przepisy prawa. Kontrola 
zarządcza, jak wyjaśniła składająca wyjaśnienia, realizowana była poprzez 
organizację cyklicznych spotkań z przedstawicielami dzielnic, przekazywanie 
wytycznych i informacji, tworzenie warunków do realizacji celu (m.in. przekazanie 
tabeli ze wskazówkami dotyczącymi wypełniania), monitorowanie realizacji celu 
(monity w sprawie zaawansowania realizacji zadania, weryfikacja spływających 
informacji). 

(akta kontroli str. 221-231; 502-504; 511-539; 540-605) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Analiza dokumentów, przedłożonych w trakcie kontroli przez Zastępcę 
Dyrektora BOŚ UM (wykazy potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, „Zestawienia z 26 września” oraz dokumenty i wyjaśnienia 
z urzędów dzielnic) dotyczących dzielnic Włochy, Żoliborz i Białołęka wykazała, 
że sporządzone w urzędach tych dzielnic wykazy nie zawierały wszystkich 
zidentyfikowanych potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi. Natomiast z Urzędu Dzielnicy Praga Północ została przekazana do 
RDOŚ informacja o niezidentyfikowaniu potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie dzielnicy, pomimo że tereny takie 
zidentyfikowano już w 2017 r. Poza tym w wykazie sporządzonym w Urzędzie 
Dzielnicy Wola nie wypełniono wszystkich rubryk oraz ujęto w nim tereny 
nieleżące w granicach dzielnicy. I tak: 

 W „Zestawieniu z 26 września”, które jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora BOŚ UM, 
zawierało wyniki badań wykorzystane przy sporządzaniu wykazu potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Warszawy, ujęto tereny 
położone w dzielnicy Białołęka pod adresem Modlińska 48H i Kowalczyka (obręb 4-
06-10, dz. 10/3 i obręb 4-06-11, dz. 22). Badania wykonane w 2017 r. przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie potwierdziły 
występowanie zanieczyszczeń na tych terenach. W „Zestawieniu z 26 września” 
podano, że nie przekazano informacji do RDOŚ, ale tereny te zostaną ujęte 
w wykazie. Jednak w przekazanym w październiku 2018 r. do RDOŚ, przez 
Burmistrza Dzielnicy Białołęka, wykazie potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi tereny te nie zostały ujęte. 

Burmistrz Dzielnicy Białołęka wyjaśnił m.in., że „brak wskazania ww. działek 
w rejestrze potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi mógł być 
niedopatrzeniem. Dzielnica Białołęka jest drugą dzielnicą Warszawy pod względem 
powierzchni. Urząd Dzielnicy Białołęka, w tym Wydział Konserwacji i Środowiska 
posiada duże braki kadrowe, powodujące trudności w realizowaniu zadań. Obecnie 
rejestr jest weryfikowany i do końca 2018 r. nastąpi jego uzupełnienie, w tym 
o działki w rejonie ul. Kowalczyka i ul. Modlińskiej 48H. (…) na 2019 r. zaplanowano 
20.000 zł, które zostaną przeznaczone na badania gruntu. (…)”. 

(akta kontroli str. 8-9; 119-121; 123-124; 126) 

 W wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na 
terenie Dzielnicy Żoliborz zostały ujęte dwie pozycje, w tym teren pod adresem 
Ficowskiego 6 (obręb 7-03-02, dz. 5, 6, 29). Teren ten już jednak figuruje 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w prowadzonym w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska rejestrze historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, z adnotacją o zakończonym procesie remediacji. 
W wykazie natomiast nie ujęto terenów pod adresami: Krasińskiego (obręb 7-02-06, 
dz. 16) – tereny mieszkaniowe; Bulwar Z. Religi (obręb 7-01-18, dz. 8) – tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe; Włościańska (obręb 7-02-03, dz. 3/4) – tereny 
mieszkaniowe; Park Żołnierzy „Żywiciela” (obręb 7-01-06, dz. 29/9) – tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe, pomimo że na podstawie danych z opracowanego 
przez PIG-PIB Atlasu geochemicznego stwierdzono występowanie zanieczyszczeń. 
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz w odniesieniu do terenu pod adresem Ficowskiego 6 
wyjaśnił, że teren ten został ujęty w wykazie na podstawie dokumentacji, posiadanej 
przez Urząd Dzielnicy Żoliborz. RDOŚ decyzją z 10 maja 2018 r. (znak 
WSI.515.28.2018.Ssz.4) ustaliła plan remediacji, którą otrzymał władający tym 
terenem. Stroną postępowania nie jest Urząd Dzielnicy Żoliborz, który nawet nie 
został w decyzji wymieniony, a tym samym nie dysponuje informacją, że remediacja 
została zakończona. Burmistrz wskazał także, że rolą RDOŚ jest również 
aktualizacja i uzupełnianie rejestru, dlatego sporządzając wykaz potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, nie korzystano z danych ujętych 
w rejestrze GDOŚ. 

W odniesieniu do terenów nieujętych w wykazie potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz wyjaśnił, że „tereny 
nie zostały ujęte w wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń, ponieważ 
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz poinformował, że nie 
posiada dokumentacji na podstawie której byłoby możliwe zidentyfikowanie 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dotyczących ww. 
terenów, nie mniej jednak informację o zidentyfikowanych zanieczyszczeniach tut. 
Urząd przesłał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.”. 

Faktycznie informacja taka została przesłana do RDOŚ 22 grudnia 2017 r., z tym że 
podano w niej również, iż w Urzędzie brak jest dokumentacji, na podstawie której 
byłoby możliwe zidentyfikowanie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi dotyczących nieruchomości, o których mowa wyżej. 

Zdaniem NIK, właśnie do Burmistrza Dzielnicy Żoliborz należało zidentyfikowanie 
potencjalnie historycznych zanieczyszczeń i jeżeli je zidentyfikował na podstawie 
opracowań PIG to tym bardziej powinien je ująć w wykazie. 

 W wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na 
terenie dzielnicy Włochy nie ujęto przynajmniej dwóch miejsc, na których według 
opracowania wykonanego przez firmę zewnętrzną istnieje prawdopodobieństwo 
wystąpienia zanieczyszczeń historycznych. Poza tym nie został w tym wykazie ujęty 
teren w obrębie 2-05-01, dz. 17/8 (przy ul. Klinkierowej). Według „Zestawienia 
okresowych badań jakości gleby i ziemi” na podstawie przeprowadzonych w sierpniu 
2012 r. badań stwierdzono na tym terenie zanieczyszczenia.  

Odnośnie do działki przy ul. Klinkierowej Burmistrz Dzielnicy Włochy wyjaśnił, że 
„Z uwagi na to, ze historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi to 
zanieczyszczenie, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika 
z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., dlatego 
też teren działki o nr ew. 17/8 z obrębu 2-05-01, na którym od lat 70-tych XX wieku 
funkcjonują głownie zakłady produkcyjne lub usługowe nie zakwalifikowano do 
umieszczenia w wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi.”. 

W przypadku działek wymienionych w opracowaniu firmy zewnętrznej Burmistrz 
Dzielnicy Włochy wyjaśnił, że miejsca wytypowane przez ww. firmę do badań 
wstępnych nie zostały ujęte w wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, ponieważ podlegają wykonaniu badań wstępnych, a dopiero 
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potem ewentualnie wpisaniu do rejestru. Powyższe wynika z ostrożności, aby 
w wykazie grunty potencjalnie historycznie zanieczyszczone były wskazane na 
podstawie wiarygodnych danych, którymi są badania wstępne. Wykaz potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi jest wykazem otwartym , który 
będzie systematycznie uzupełniany. Przewidywana przepisami aktualizacja wykazu 
daje możliwość uzupełnienia informacji o brakujące tereny, które na etapie 
opracowania pierwszego wykazu nie były jeszcze przebadane. 

Zdaniem NIK, wyjaśnienia Burmistrza Dzielnicy Włochy nie znajdują uzasadnienia 
w przepisach art. 101d ust. 1 ustawy POŚ. Wykonanie wstępnych badań nie jest 
koniecznym warunkiem umieszczenia danych terenów w wykazie potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, skoro na podstawie innych 
dokumentów stwierdzono, iż potencjalnie mogą występować na tych terenach 
zanieczyszczenia. Natomiast zanieczyszczenia na działce 17/8 obręb 2-05-01 
zostały stwierdzone, jak wskazał Burmistrz Dzielnicy Włochy, w wyniku wykonanych 
w 2012 r. badań w ramach monitoringu środowiska.  

 Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Północ 
w październiku 2018 r. przesłał do RDOŚ informację o niezidentyfikowaniu na 
terenie dzielnicy potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
Informacja taka została przesłana, pomimo że w kwietniu 2017 r. ten sam pracownik 
przekazał do BOŚ UM listę miejsc, na których mogą występować potencjalne 
historyczne zanieczyszczenia. Lista zawierała osiem adresów, pod którymi działały 
fabryki i wytwórnie m.in. ul. Jagiellońska 88 gdzie funkcjonowała Fabryka 
Samochodów Osobowych. 

Burmistrz Dzielnicy Praga Północ zeznał, że „Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Dzielnicy Praga Północ zinterpretował, że w wykazie należy ująć tereny, na których 
były przeprowadzone specjalistyczne badania naukowe potwierdzające 
występowanie zanieczyszczeń. Gdyby interpretować inaczej, że nie potrzebne są 
badania to większość lub nawet wszystkie tereny m. st. Warszawy musiałyby być 
ujęte w tym wykazie ponieważ są zanieczyszczone m. in. ołowiem i metalami 
ciężkimi.”. 

W kwestii terenów po byłej FSO (ul. Jagiellońska 88), w tym wykorzystania 
możliwości określonych w art. 101d ust. 5 ustawy POŚ, Burmistrz Dzielnicy Praga 
Północ zeznał, że „W 2017 r. wskazaliśmy, że jest to potencjalnie historycznie 
zanieczyszczony teren. Podzieliliśmy się tą wiedzą z Biurem Ochrony Środowiska 
Urzędu m. st. Warszawy. Nie robiliśmy tam badań bo jest to teren prywatny 
całkowicie zamknięty. Dla tego terenu nie były wydawane pozwolenia na budowę 
budynków mieszkalnych, wobec powyższego faktu nie wystąpił priorytet wykonania 
badań w tym miejscu.”. 
Zdaniem NIK wykonanie wstępnych badań, o których mowa w art. 101d ust. 1 pkt 4 
ustawy POŚ nie jest elementem obowiązkowym w procesie identyfikacji 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a fakt ich 
nieprzeprowadzenia nie wyklucza możliwości ujęcia danego terenu w wykazie. 

Zastępca Dyrektora BOŚ UM w odniesieniu do wykorzystania informacji 
przekazanych w 2017 r. przez Burmistrza Dzielnicy Praga Północ, wyjaśniła, że 
przekazane „informacje były niepełne, zawierały jedynie adresy nieruchomości oraz 
nazwy firm, które potencjalnie mogły spowodować zanieczyszczenie. Zostały 
przedstawione w formie niezgodnej z wymaganiami wynikającymi z zapisów prawa. 
W związku z powyższym pismo powinno nie być potraktowane jako Wykaz 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. (…) Pracownicy 
BOŚ będą sprawdzać kompletność sporządzenia otrzymanych wykazów (…).”. 

(akta kontroli str. 119-121; 123-210; 335-337; 350-467; 505-508; 753-786) 
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– W wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
sporządzonym w Urzędzie Dzielnicy Wola nie wypełniono wszystkich rubryk 
m.in. nie podano w większości pozycji informacji o władających terenami 
wpisanymi do wykazu. Jednocześnie do wykazu wpisano teren pod adresem 
Obozowa 20, tj. teren który ujęty jest w rejestrze GDOŚ z informacją 
o ukończonej remediacji. 

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola wyjaśnił, że „nie wypełniono wszystkich rubryk 
ponieważ WOŚ11 do ostatniej chwili przed wysłaniem do RDOŚ pracował nad 
wykazem (w związku z dużą ilością odrębnych rekordów w tabeli). Obecnie 
pozostałe dane są uzupełniane przez inne wydziały Urzędu Dzielnicy. Teren przy ul. 
Obozowej 20 wpisano do wykazu ponieważ znane było takie zdarzenie na terenie 
Dzielnicy. Urząd Dzielnicy nie posiadał informacji jakie tereny są już wpisane 
w rejestrze RDOŚ i nie występował o takie dane. Informacje o prawidłowości 
przeprowadzonej remediacji posiada RDOŚ. Urząd Dzielnicy Wola nie dysponuje 
takimi danymi. Ale w związku z przeprowadzeniem w czasie budowy głębokich 
wykopów wydaje się, że zagrożenie już nie występuje (w tabeli jednak jest rubryka 
o informacjach o przeprowadzonych remediacjach więc dlatego umieszczono tam 
pozycję Obozowa 20).”. 

Złożone wyjaśnienia nie zmieniają oceny NIK, iż wykaz potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi został sporządzony w Urzędzie Dzielnicy Wola 
nierzetelnie. Należy podkreślić, że na opracowanie tego dokumentu ustawodawca, 
zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy –Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw12, pozostawił 25 miesięcy od dnia wejścia 
w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy 
POŚ13, natomiast obowiązek identyfikacji potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi powstał od 5 września 2014 r. Nie bez znaczenia 
jest także fakt wynikający z dołączonych do wyjaśnień dokumentów, iż m.in. niektóre 
tereny ujęte w wykazie są zlokalizowane poza Dzielnicą Wola, tj. w dzielnicach 
Śródmieście i Żoliborz lub pod podanymi adresami w ogóle nie istnieją podane 
numery działek. 

(akta kontroli str. 335-467) 
 

2. W Urzędzie M. St. Warszawy nie w pełni skutecznie funkcjonowały 
mechanizmy kontroli zarządczej, a w szczególności nadzór Prezydenta M. St. 
Warszawy nad realizacją zadania polegającego na identyfikacji potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i sporządzeniu ich wykazu, 
tj. zadania powierzonego burmistrzom dzielnic, co potwierdzają ustalenia 
kontroli. Jakkolwiek przypominano burmistrzom dzielnic o obowiązku 
sporządzenia wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi do 5 października 2018 r., to ustalony miernik – sporządzenie wykazu nie 
umożliwiał monitorowania stopnia osiągania celu jakim była identyfikacja 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, nie zapewniał 
też ciągłości pomiaru w perspektywie wieloletniej. Należy bowiem zwrócić 
uwagę, że zadanie „identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi” powinno być realizowane od 5 września 2014 r. Realizacja 
tego zadania nie była przedmiotem kontroli i audytu wewnętrznego 

                                                      
11  Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola. 
12  Dz. U. poz. 1101. 
13  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi weszło w życie 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1395). 
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Nie bez znaczenia jest również fakt, że przypadki nierzetelnego sporządzenia 
wykazu lub przekazania informacji o braku terenów potencjalnie historycznie 
zanieczyszczonych wskazują na niewłaściwą interpretację przepisów ustawy POŚ. 

Odnosząc się do niekompletności wykazów sporządzonych przez burmistrzów 
Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła, że „ustawodawca przewidział formę 
uzupełniania wykazów poprzez instytucję aktualizacji. (…) Historyczne 
zanieczyszczenia powstały co najmniej 11 lat temu, a mimo to starosta raz na 2 lata 
ma aktualizować wykazy. Ustawodawca przewidział zatem, że dane w pierwszej 
edycji wykazu mogą nie być kompletne, chociażby dlatego, że proces 
przygotowania wykazów jest skomplikowany i złożony. (…) Reasumując, przepisy 
prawa przewidują uzupełnianie, modyfikację wykazu w miarę pozyskiwania nowych 
informacji. (…)”. 

W kwestii niewyznaczenia burmistrzom dzielnic wcześniejszego terminu na 
sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi z jednoczesnym obowiązkiem przekazania tych wykazów do Urzędu Miasta, 
aby możliwe było dokonanie analizy i weryfikacji danych, Zastępca Dyrektora BOŚ 
UM wyjaśniła, że nie wyznaczono takiego terminu, ponieważ zadanie to było 
zadaniem burmistrzów. Miasto St. Warszawa ze względu na swój specyficzny 
charakter ma ustrój inny niż wszelkie miasta w Polsce. Z tego względu część zadań 

przekazywanych jest jednostkom pomocniczym  dzielnicom. Dzielnice wykonują 
zadania z zakresu spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy14 (dalej: „ustawa 
warszawska") oraz zadania przekazywane dzielnicom na podstawie statutów 
dzielnic oraz innych uchwał Rady M. St. Warszawy. Organem wykonawczym 
dzielnicy jest zaś zarząd dzielnicy, wybierany przez radę dzielnicy. Wobec 
powyższego – w ocenie składającej wyjaśnienia – ww. zadanie jest sprawą 
o charakterze lokalnym wykonywaną przez dzielnice. Bezpośrednia 
odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania spoczywa na zarządzie 
dzielnicy. Odpowiedzialność Prezydenta M. St. Warszawy wynikająca z bieżącego, 
bezpośredniego wykonywania tego zadania podlega ograniczeniu. 

Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła także, że „sporządzanie wykazu 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi jest sprawą 
o charakterze lokalnym wskazują, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) do zakresu 
działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Sformułowanie to jest zatem 
określeniem ustawowym określającym zakres działania gminy (m.st. Warszawy), 
które to sformułowanie zostało również powtórzone w § 8 ust. 1 Statutu m.st. 
Warszawy. Dzielnice będące obowiązkowymi jednostkami pomocniczymi gminy 
(m.st. Warszawy) wykonują zatem zadania o znaczeniu (charakterze) lokalnym. (…) 
dzielnice działają na podstawie ustaw, Statutu m.st. Warszawy, statutów dzielnic i 
innych uchwał Rady Miasta. Zgodnie zaś z § 8 statutów dzielnic, organy dzielnicy 
wykonują przekazane jej zadania i kompetencje, zgodnie z właściwymi w tych 
sprawach uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta.(…).” 

(akta kontroli str. 502-504; 540-752) 

Zdaniem NIK w odniesieniu do zadania „identyfikacja potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi i sporządzenie ich wykazu” nie może być mowy 
o zakresie działania gminy. Należy bowiem zwrócić uwagę, że przedmiotowe 
zadanie jest zadaniem starosty, co w przypadku Miasta St. Warszawy oznacza, że 
jest to zadanie Prezydenta.  

                                                      
14  Dz. U. z 2018 r. poz. 1817. 
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Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy warszawskiej dzielnica działa na podstawie statutu 
dzielnicy nadanego przez Radę M. St. Warszawy i innych uchwał Rady M. St. 
Warszawy.  
Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy lokalne, w szczególności m.in. 
utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych, zadania związane 
z ochroną zdrowia, utrzymywanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym (art. 11 ust. 2 
ustawy). 
Stosownie do § 6 ust. 1 statutów dzielnic, do zakresu ich działania należą sprawy 
lokalne o zasięgu dzielnicowym, a zgodnie z § 6 ust. 2 statutów dzielnic mogą być 
im również przekazane inne zadania należące do Miasta.  
Zadania starosty – w przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, jako miasta na 
prawach powiatu należące do Prezydenta Miasta, określone w art. 109 ust. 2 ustawy 
POŚ, zostały przekazane do dzielnic na podstawie uchwały nr XLVI/1422/2008 
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 
przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonania niektórych zadań 
i kompetencji m. st. Warszawy. 
Następnie zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 2467/2008 
z 31 grudnia 2008 r. zmieniono Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy poprzez dopisanie do zakresu działania urzędów dzielnic 
spraw związanych z prowadzeniem okresowych badań jakości gleby i ziemi na 

obszarze dzielnicy. Po zmianie przepisów ustawyPrawo ochrony środowiska 
i zobowiązaniu starostów na podstawie art. 101d ustawy do identyfikacji 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w takim też 
zakresie zmieniony został katalog spraw przypisanych dzielnicom określony 
w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (zarządzenie 
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 333/2015 z dnia 23 marca 2015 r.). 
Jakkolwiek ww. zadanie zostało przekazane do realizacji dzielnicom – jako inne 
zadanie należące do Miasta – to stosownie do § 62 statutów dzielnic działalność 
organów dzielnic podlega nadzorowi Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.  
Fakt, że wykazy potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
mogą być aktualizowane, nie oznacza zdaniem NIK, że ich pierwsza edycja mogła 
być sporządzona nierzetelnie. Tym bardziej, że wystąpiły przypadki nieujęcia 
w wykazie terenów, które były już zidentyfikowane jako tereny potencjalnie 
zanieczyszczone. Należy jeszcze raz podkreślić, że w przypadku terenów 
potencjalnie historycznie zanieczyszczonych istotny jest czas, szczególnie 
w sytuacji intensywnie prowadzonych inwestycji budowlanych. 
Sprawowaniu nadzoru, przez Prezydenta Miasta St. Warszawy, nie sprzyjało także 
poprzestanie na ustnym wydawaniu poleceń zamiast przypisaniu w Regulaminie 
organizacyjnym Urzędu M. St. Warszawy oraz w zakresach obowiązków 
pracowników zadań związanych z koordynacją podejmowanych w urzędach dzielnic 
działań, dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi i sporządzenia ich wykazu. Stosownie bowiem do A.3 standardów 
kontroli zarządczej stanowiących załącznik do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów 
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych15 zakres zadań, uprawnień poszczególnych komórek 
organizacyjnych jednostki powinien być określony w formie pisemnej w sposób 
przejrzysty i spójny.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nie w pełni skuteczny był nadzór Prezydenta 
Miasta St. Warszawy nad realizacją, w urzędach dzielnic, zadania polegającego na 
identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na 
terenie dzielnic i sporządzenie ich wykazu. Zadanie to nie zostało wykonane 

                                                      
15  Dz. Urz. MF. Nr 15, poz. 84. 
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rzetelnie, na co wskazują nieprawidłowości stwierdzone w badanej próbie 
dokumentów sporządzonych w pięciu urzędach dzielnic. Pomimo iż zadanie to było 
zadaniem Prezydenta M. St. Warszawy – jako prezydenta miasta na prawach 

powiatu  traktowane było jako mające charakter lokalny zadanie dzielnic. 

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

– zapewnienie, w ramach sprawowanego nadzoru, rzetelnej realizacji przez organy 
dzielnic zadania polegającego na identyfikacji potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi i sporządzenia bądź aktualizacji ich wykazu. 

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 Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania 
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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. 

 

Warszawa, dnia  18  grudnia 2018 r. 
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