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I. Dane identyfikacyjne 

Starostwo Powiatowe w Radomiu, 26-600 Radom, ul Tadeusza Mazowieckiego 7 
 
Mirosław Ślifirczyk, Starosta Radomski, od 1 grudnia 2010 r. do czasu zakończenia 
kontroli, tj. 16 listopada 2018 r.  
Waldemar Trelka od 19 listopada 2018 r. 
 
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 dnia zakończenia kontroli, tj. do dnia 16 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. 
 
 
 

1. Halina Błaszczyk, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KSI/45/2018 
z 12 września 2018 r. 

2. Dariusz Łyszkiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KSI/52/2018 z 19 października 2018 r. 

(akta kontroli str.1-2, 387) 

 

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

NIK ocenia negatywnie działania Starosty Radomskiego, jako organu administracji 
publicznej, w zakresie prowadzenia okresowych badań gleby i ziemi oraz 
identyfikacji i prowadzenia wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. 
 
Starosta Radomski nie wykonywał ustawowych obowiązków dotyczących ochrony 
powierzchni ziemi. Nie prowadził okresowych badań jakości gleby i ziemi, zgodnie 
z art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska3 
(dalej: „POŚ”), co uniemożliwiało mu rzetelne sporządzenie rejestru zawierającego 
informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości 
gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji 
należał do zadań starosty. Nie dokonywał zgodnie z art. 101d ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska4 (dalej: „Poś”) identyfikacji 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Starosta Radomski 
nie zidentyfikował – w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi5 (dalej: „rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia”) oraz nie uwzględnił w wykazie potencjalnych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi,  przekazanym Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 
w Warszawie (dalej: „RDOŚ”) w dniu 5 października 2018 r. – żadnych terenów 
zanieczyszczonych, w tym terenu po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych 
„PRONIT” SA (dalej: „ZTS PRONIT”). 

W Starostwie w sposób nierzetelny przygotowano regulamin organizacyjny 
w zakresie przypisania i sformułowania zadań dotyczących okresowych badań 
jakości gleby i ziemi. Nie przypisano żadnej komórce organizacyjnej oraz 
poszczególnym pracownikom w ich zakresach czynności realizacji zadań 
dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

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

W latach 2001–2014 Starosta Radomski nie prowadził okresowych badań jakości 
gleby i ziemi na terenie powiatu radomskiego, o których mowa w art. 109 ust. 2 
POŚ. 
Z wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Starostwa (dalej „Wydział ROŚ”) wynikało, że na terenie 
powiatu radomskiego w latach 2001–2014 prowadzono działania mające na celu 
poprawę jakości terenów przemysłowych i rolnych, zdegradowanych w wyniku 
składowania odpadów niebezpiecznych i komunalnych. Dotyczyło to m.in.: 

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

w formie opisowej. 
3  Dz. U. Nr 62, poz. 627  – w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2001 r. do 4 września 2014 r. 
4  Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm. – w brzmieniu obowiązującym od 5 września 2014 r. 
5  Dz. U.z 2016 r. poz. 1395. 
6  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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rekultywacji składowisk odpadów, likwidacji mogilników. Informacje o powstałych 
zanieczyszczeniach Starostwo otrzymało w ramach współpracy z Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środowiska (dalej: „WIOŚ”), Policją, Państwową Strażą 
Pożarną i samorządami lokalnymi. Po zakończeniu ww. prac przeprowadzono 
badania gleby i ziemi. 

          (akta kontroli str. 184-191, 266-386, 506-508, 600-603) 

W Starostwie w 2004 r. założono „Rejestr obszarów, na których zostały 
przekroczone standardy jakości gleby i ziemi w powiecie” (dalej: „Rejestr”). Do 
Rejestru nie wpisano żadnego zanieczyszczonego terenu, gdyż jak wyjaśnił 
Starosta Radomski   „(...) nie było takich zgłoszeń.”. 
Starosta Radomski nie przekazał do Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z art. 36 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie7, Rejestru wraz z dokumentami dotyczącymi rekultywacji terenu oraz 
informacji o braku wpisów w ww. Rejestrze.  

(akta kontroli str. 184-191, 506-513, 600-603) 

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

1. Niewykonywanie obowiązku powadzenia  okresowych badań jakości gleby 
i ziemi przez Starostę Radomskiego.   

Zgodnie z art. 109 ust. 2 POŚ w latach 2001–2014 starosta był zobowiązany do 
prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi.  
Naczelnik Wydziału ROŚ wyjaśnił, że: „(...) Na terenie powiatu radomskiego 
prowadzono badania gleby i ziemi tylko na zidentyfikowanych obszarach 
zanieczyszczeń, ponieważ zachodziła konieczność potwierdzenia jakości 
wykonanych prac likwidujących źródła zanieczyszczeń. Działania te prowadzone 
były na podstawie ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy 
o zamówieniach publicznych. (…) Z uwagi na szczupłość środków budżetowych 
powiatu, środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska w pierwszej 
kolejności wykorzystywano na zidentyfikowane zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 
usuwanie eternitu, (program realizowany w latach 2008-2009), termomodernizację 
własnych obiektów, zalesienia gleb porolnych (…).”. 
Ponadto Starosta Radomski wyjaśnił: „… Poza przedstawionymi wykazami badań  
(…) nie zachodziła potrzeba przeprowadzania okresowych badań jakości gleby 
i ziemi w latach 2001-2014 z uwagi na brak informacji o potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi.”. 

(akta kontroli str. 506-508, 600-603, 609-612) 

Zdaniem NIK nieprowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi przyczyniło 
się do braku możliwości stwierdzenia występowania na terenie powiatu 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  

W ocenie NIK postępowanie Starosty Radomskiego było niezgodne z art. 109 ust. 2 
POŚ. 

2. Niepoinformowanie Wojewody Mazowieckiego o braku posiadania wpisów 
do Rejestru, który Starosta powinien był przekazać Wojewodzie 
niezwłocznie po wejściu w życie art. 36 ustawy o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie. 

                                                      
7  Dz. U. z 2018 r. poz. 954. 
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Zgodnie z art. 110 ustawy POŚ8 starosta był zobowiązany prowadzić, aktualizowany 
corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono 
przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, 
na których obowiązek rekultywacji obciążał starostę. Następnie zgodnie z art. 36 
ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie starosta został 
zobowiązany do niezwłocznego przekazania ww. rejestru właściwemu wojewodzie. 
Starosta wyjaśnił, że Rejestr nie został przekazany w ustawowym terminie, 
ponieważ nie zawierał żadnych wpisów, o czym w 2005 r. poinformowano WIOŚ9, 
który pozyskiwał informacje dla potrzeb wykonania rejestru wojewódzkiego. Tym 
samym Starosta Radomski uznał, że obowiązek przekazania Rejestru został 
zrealizowany.  

(akta kontroli str. 506-513, 603, 607) 

Postępowanie Starosty Radomskiego NIK ocenia jako niezgodne z przepisami 
prawa.  

 
NIK ocenia negatywnie działania Starosty Radomskiego w zakresie identyfikacji 
terenów zanieczyszczonych.  
 

2. Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi oraz prowadzenie ich wykazu w okresie od 
5 września 2014 r.10 

W zakresie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi Starosta Radomski m.in. wyjaśnił: „(…) Na terenie powiatu radomskiego, 
oprócz zidentyfikowanych i zlikwidowanych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, m.in. na terenie  gm. Wierzbica, Przytyk, Iłża i Pionki  ustalono, 
że nie występują zanieczyszczenia mogące z dużym prawdopodobieństwem 
powodować historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. (…) W związku 
z faktem braku działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować 
historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi nie występują substancje 
powodujące ryzyko. (…) Źródłem tych informacji są: Miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego w procedurze opiniowania projektów tych 
planów (…), Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (…), 
Informacje o stanie środowiska w powiecie radomskim przekazywane przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (…) i Programy ochrony 
środowiska, (…) Bazy danych dostępne w formie elektronicznej (…).”. 
Ponadto Starosta wyjaśnił, że: „(…) Na terenie powiatu radomskiego nie zachodziła 
potrzeba wykonywania I etapu badań zanieczyszczenia powierzchni ziemi z uwagi 
na brak stwierdzonych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. (…) Nie 
zachodziła potrzeba przekazywania wniosków do władających powierzchnią ziemi 
o przekazanie informacji dot. potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi oraz o jego możliwych źródłach, ponieważ z wszelkich 
dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniami gleby lub ziemi nie 
wynikało, aby na terenie powiatu radomskiego występowały potencjalne historyczne 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.”. 

                                                      
8  Przepis uchylony 30 kwietnia 2007 r. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493). 
9  Pismem z dnia 22 sierpnia 2005 r. o znaku ROŚ-7640/11/2005 i pismem z dnia 11 sierpnia 2006 r. o znaku 

ROŚ-7640/4/2006 
10  Z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie znowelizowana ustawa – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1101. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

6 

Jednocześnie Starosta poinformował, że w 2018 r. wystąpiono do Zarządu Powiatu 
o zabezpieczenie na 2019 r. środków w budżecie powiatu na ewentualne wykonanie 
I etapu badań zanieczyszczeń gleby i ziemi. 

(akta kontroli str. 196-197, 477-482, 518-523) 

Ministerstwo Środowiska przekazało do Starostwa Powiatowego w Radomiu w dniu 
28 lutego 2018 r. (data wpływu)  „Wytyczne dla starostów dotyczące identyfikacji 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi”.  

(akta kontroli str. 208-231) 

Starosta Radomski dopiero w dniu 19 września 2018 r. wystąpił do 13 gmin, 
z pytaniem, czy na ich terenie, a do WIOŚ i RDOŚ czy na terenie powiatu 
radomskiego można zidentyfikować potencjalne  historyczne zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi, poprzez ustalenie działalności mogącej z dużym 
prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni 
ziemi, która była prowadzona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.  
Starosta wyjaśnił, że z uzyskanych odpowiedzi wynikało, iż na terenie powiatu 
radomskiego brak jest przedsięwzięć, które mogą powodować potencjalne 
historyczne zanieczyszczenia ziemi. Uzyskane odpowiedzi Starosta uznał za 
wiarygodne . 

(akta kontroli str. 232, 260-262, 480) 

Starosta Radomski nie dokonał identyfikacji potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi w związku z działalnością byłych ZTS PRONIT. 
Nie ustalił listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub 
ziemi jest spodziewane ze względu na prowadzoną tam działalność. 

Na terenie ZTS PRONIT w Pionkach znajdowały się m.in. instalacje do produkcji 
nitrocelulozy, górniczych materiałów wybuchowych, czarnego prochu, częściowo 
górniczych materiałów wybuchowych, płyt gramofonowych, sztucznej skóry. 
Starosta wyjaśnił: „… pozostałości po materiałach wybuchowych ulegają wskutek 
działań atmosferycznych (wilgoć) naturalnemu rozkładowi. Jedynie pozostaje 
nitroceluloza, będąca materiałem wybuchowym, której nie ma uwzględnionej 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.  U. 
z 2016 r., poz. 1395) jako zanieczyszczenie mogące powodować historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi.” W związku z tym jak wyjaśnił Starosta nie 
ustalono listy substancji powodujących ryzyko wystąpienia w glebie lub ziemi, 
ponieważ „(…) Ze względu na swoje właściwości wybuchowe i łatwopalne 
i obecność tej substancji w wielu miejscach (…) niemożliwe jest wykonanie przez 
Starostę badań wstępnych opisanych przepisami przywołanej ustawy POŚ. 
Usunięcie materiałów wybuchowych (nitroceluloza) może wykonać wyłącznie 
jednostka specjalistyczna, jaką jest Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia 
w Zielonce.”. 

Starosta nie uznał za niezbędne wykonanie pierwszego etapu badań 
zanieczyszczenia gleby i ziemi, tj. badań wstępnych dla obszaru po byłych ZTS 
PRONIT w Pionkach, w trybie przewidzianym w art. 101d ust. 1 pkt 4 Poś. 

(akta kontroli str. 524-527) 

W Starostwie sprawa zanieczyszczeń po byłych ZTS PRONIT była prowadzona 
w ramach ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym11 od 2012 r. 

                                                      
11  Dz. U z 2018 r. poz 1401, ze zm.. 
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Starosta Radomski uczestniczył w pracach dwóch zespołów powołanych przez 
Wojewodę Mazowieckiego: zarządzeniem Nr 587 z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie powołania Zespołu nadzorującego utylizację terenów po byłych 
Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach oraz zarządzeniem Nr 624 
z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do wypracowania 
i wdrożenia działań w zakresie zabezpieczenia i zutylizowania materiałów 
niebezpiecznych na terenie byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych Pronit.  

 (akta kontroli str. 388, 411-413, 421-423, 526-527, 613-615) 

Starosta Radomski przekazał w dniu 5 października 2018 r.  do RDOŚ w Warszawie 
wykaz niezawierający wpisów o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach 
powierzchni ziemi wraz z kopiami pism wójtów i burmistrzów powiatu radomskiego 
oraz WIOŚ.   Do wykazu dołączono również „Zestawienie badań zanieczyszczenia 
ziemi w latach 2001–2014, nieumieszczone w rejestrze potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi”. Starosta w piśmie przekazującym ww. wykaz do 
RDOŚ informował, że w wykazie tym nie zostały umieszczone tereny wymienione 
w załączonym zestawieniu badań, ze względu na brak zanieczyszczeń po 
przeprowadzonej na tych terenach rekultywacji. 

(akta kontroli str. 263-265) 

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2014–2018, w Wydziale Organizacji 
i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Radomiu był prowadzony rejestr skarg 
i wniosków. W okresie tym do Starostwa wpłynęło ogółem 68 skarg i wniosków, 
z których żadne nie dotyczyło  historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

(akta kontroli str. 177) 

Informacja o możliwości zgłaszania potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa (BIP) 
w zakładce Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.  

(akta kontroli str. 76-77, 737-740) 

W latach 2014–2018 nie składano wniosków o dofinansowanie działań w zakresie 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  

(akta kontroli str. 741)  

W latach 2014–2018 Zarząd Powiatu podjął 38 uchwał w sprawie uzgodnienia 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu. 
Nie zgłaszano uwag dotyczących potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi.  

(akta kontroli str. 732-736) 

 

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

1. Starosta Radomski nie dokonał identyfikacji potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w tym na terenie działalności byłych ZTS 
PRONIT. 

Zgodnie z art. 101d ust. 1 Poś starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

W dniu 19 września 2018 r. Starosta Radomski wystąpił, mając na uwadze przepisy 
art. 101 d ust.1 pkt 1 Poś, do 13 gmin o wskazanie, czy na ich terenie można 
zidentyfikować potencjalne  historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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poprzez ustalenie działalności mogących je spowodować. Sześć12 z 13 gmin, 
udzieliła odpowiedzi, w których nie wykluczono możliwości wystąpienia 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, uzasadniając to 
m.in.: brakiem informacji lub niemożnością zidentyfikowania potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

(akta kontroli str. 237-258) 

Starosta wyjaśnił, że „(…) odpowiedzi włodarzy gmin uznano za wiarygodne. 
Wójtowie, przeważnie pełniący tą funkcję od wielu lat, posiadają najbardziej rozległą 
wiedzę o swoich gminach. Są także zainteresowani likwidacją wszelkich źródeł 
zanieczyszczeniami, w szczególności potencjalnie historycznymi zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. Ponadto Naczelnik Wydziału ROŚ, pełniący tą funkcję od 1999 r. 
w ramach współpracy z gminami powiatu wielokrotnie prowadził rozmowy 
z instytucjami i mieszkańcami na temat terenów zdegradowanych 
i zanieczyszczonych. Pracownicy Wydziału ROŚ w ramach swoich obowiązków 
i prowadzonych postępowań administracyjnych przeprowadzali wizje w terenie, 
zwracając uwagę na wszystkie aspekty ochrony środowiska. Wszystkie ujawnione 
źródła zanieczyszczeń zostały przez Starostę Radomskiego zlikwidowane. Od 
2010 r., pomimo wielu spotkań z gminami, instytucjami oraz rozmowami 
telefonicznymi z RDOŚ w Warszawie nie ujawniono nowych zanieczyszczeń na 
terenie powiatu radomskiego.”. 

(akta kontroli str.518-523, 627-628) 

Starosta Radomski nie dokonał identyfikacji potencjalnych zanieczyszczeń 
historycznych ziemi po byłych ZTS PRONIT w oparciu o analizy dostępnych 
informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi, w tym 
o załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia. Nie ustalił również substancji powodujących ryzyko, których 
wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane, a także nie wykonał pierwszego 
etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, do czego miał uprawnienia na 
podstawie art. 101d ust. 1 pkt 4 Poś. 

Starosta wyjaśnił, że: „(…) sprawę potencjalnych zanieczyszczeń na terenie byłych 
Zakładów Tworzyw Sztucznych „PRONIT” S.A w Pionkach prowadzi Wydział 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomiu (…).”. 

Ponadto w ocenie Starosty Radomskiego „(…) W załączniku nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) 
nitroceluloza nie została wymieniona jako zanieczyszczenie mogące powodować 
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Ze względu na swoje właściwości 
wybuchowe i łatwopalne i obecność tej substancji w wielu miejscach (…) niemożliwe 
jest wykonanie przez Starostę badań wstępnych opisamych przepisami przywołanej 
ustawy POŚ. Badania te może wykonać jednostka specjalistyczna (…).”.  

Jednocześnie Starosta Radomski uznał, że:  „(...) Według naszej oceny ZTS 
PRONIT S.A. mógł się wpisać w punkt 17 załącznika nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) ale nie 
wprowadzono go do wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, ponieważ nie było zgłoszeń ani zdarzeń wskazujących na 
zanieczyszczenie tamże powierzchni ziemi. Sposób postępowania 

                                                      
12  Wójt Gminy Pionki, Wójt Gminy Jedlińsk, Wójt Gminy Przytyk, Wójt Gminy Jastrzębia, Wójt Gminy Zakrzew, 

Burmistrz Iłży. 
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z pozostałościami w ZTS PRONIT S.A. odbywał się zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach. Ponadto Burmistrz Miasta Pionki w odpowiedzi na pismo z dnia 
19 września 2018 r. nie wskazał tego terenu jako potencjalnego miejsca 
występowania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Pomimo, że ZTS 
PRONIT S.A. wpisuje się w punkt 22 załącznika do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395), nie został 
wprowadzony do wykazu ponieważ, jak uprzednio wyjaśniano, pozostałości po 
materiałach wybuchowych ulegają wskutek działań atmosferycznych naturalnemu 
rozpadowi i nie stanowią potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 
Dokonano analizy i na podstawie dostępnych nam informacji na temat zagrożenia 
zanieczyszczeniami po byłej działalności gospodarczej ZTS PRONIT S.A. a także 
w związku z odpowiedzią Burmistrza Miasta Pionki i prowadzonym postępowaniem 
przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w tym roku nie wpisaliśmy Zakładu 
PRONIT do wykazu. Po uzyskaniu wyników badań przez jednostkę specjalistyczną, 
która obecnie ma prawo wstępu do byłego ZTS PRONIT S.A. zostanie wykonana 
ponowna analiza konieczności wprowadzenia ZTS PRONIT S.A. do 
aktualizowanego wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi.”.  

(akta kontroli str. 388, 477, 480, 524-527, 728-731) 

NIK ocenia powyższe postępowanie jako nierzetelne. 

2. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa nie przypisano realizacji zadań 
w zakresie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
żadnej komórce organizacyjnej starostwa ani poszczególnym pracownikom 
w ich zakresach czynności. 

W kwestii dotyczącej nieuwzględnienia w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Radomiu zadań z zakresu potencjalnych historycnych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi w badanych zakresach czynności pracowników 
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (zajmujących się m.in. 
rekultywacją), Starosta Radomski wyjaśnił m.in.: „(…) W pierwszej kolejności należy 
podkreślić, iż Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Radomiu, w myśl 
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 995 ze zm.) stanowi wyłącznie akt określający organizację i zasady 
funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Radomiu, a nie akt przesądzający 
o zadaniach realizowanych przez powiat radomski, czy Starostę Radomskiego. 
Regulamin ten stanowi akt prawny o charakterze wewnętrznym dla urzędu, który 
w żaden sposób nie przesądza, w tym z całą pewnością nie ogranicza zakresu 
zadań ustawowo przewidzianych dla powiatu i Starosty, tym bardziej, że co do 
zasady zadania te regulują ustawy, będące aktami prawa oczywiście wyższego 
rzędu niż przedmiotowy Regulamin. Z tego też względu w § 34 i § 38 Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radomiu wskazano zadania 
przedmiotowych wydziałów tut. urzędu w katalogach otwartych, o czym przesądza 
użycie zwrotu „w szczególności”. Nie ma bowiem obowiązku, a wręcz byłoby 
zjawiskiem niepożądanym, dosłowne powielanie  w uchwalanych przez organy 
powiatu wewnętrznych aktach prawnych zapisów ustaw. W cyt. paragrafach 
Regulaminu zostały literalnie wskazane jedynie podstawowe zadania powiatu 
i Starosty wykonywane przy pomocy Starostwa, co nie przesądza o obowiązku 
realizowania innych zadań przewidzianych ustawami. Tym bardziej, że 
ustawodawca w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wskazał wprost, że 
na powiecie ciąży obowiązek realizowania zadań przewidzianych ustawami, 
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wskazując jednocześnie wyłącznie dziedziny, z których wywodzą się poszczególne 
zadania.”. 

(akta kontroli str. 78-113, 131-176, 201-204) 

Zgodnie z § 10 pkt ww. Regulaminu organizację wewnętrzną komórki organizacyjnej 
ustala naczelnik wydziału, a zgodnie z § 20 pkt 5 ww. Regulaminu ustala również 
zakresy czynności pracowników danego Wydziału. Naczelnik Wydziału ROŚ nie 
wprowadził do Wydziału ROŚ oraz do zakresów czynności pracowników tego 
Wydziału zadań Starosty określonych w art. 101 d ust.1 Poś, w zakresie identyfikacji 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

(akta kontroli str. 135,140,165-169, 744,749,753-758) 

W wyjaśnieniu Naczelnik Wydziału ROŚ m.in. podał: „(…) Każdy pracownik 
Wydziału ROŚ wykonując zadania ze swojego zakresu czynności dokonywał 
identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
W prowadzonym przeze mnie Wydziale wielokrotnie zwracałem uwagę przy 
prowadzonych przez pracowników postępowaniach i podpisywaniu dokumentów na 
ewentualne występowanie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi. W związku z tym, że wszyscy pracownicy wydziału ROŚ mają w zakresie 
obowiązków służbowych „wypełnianie każdorazowo poleceń przełożonego” 
uważałem, iż przy ewentualnym wystąpieniu potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi sprawę przekażę do prowadzenia każdorazowo 
temu pracownikowi (tym pracownikom), którego zakresu czynności służbowych 
dotyczyłoby zanieczyszczenie. W związku z wątpliwościami Kontrolerów NIK 
zostaną one formalnie dopisane do zakresu obowiązków służbowych wszystkich 
pracowników Wydziału ROŚ a także Zastępcy Naczelnika.”. 

 (akta kontroli str. 120, 130, 205-207, 604-607) 

NIK ocenia jako nierzetelne nieprzypisanie żadnej komórce  organizacyjnej oraz 
poszczególnym pracownikom w ich zakresach czynności realizacji zadań 
dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Starosty Radomskiego 
w zakresie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi oraz prowadzenie ich wykazu w okresie od 5 września 2014 r.  
 

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 
 
1) dokonanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi na terenie powiatu radomskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem zanieczyszczeń powstałych w wyniku działalności byłych ZTS 
PRONIT;  

2) przypisanie w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Radomiu 
ustawowych obowiązków w zakresie identyfikacji potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi odpowiednim komórkom organizacyjnym 
oraz poszczególnym pracownikom w ich zakresach czynności.  

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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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 12  grudnia 2018 r. 
 
 
 
Kontroler 

 

Dariusz Łyszkiewicz  
Główny specjalista kp. 
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