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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5  

42-600 Tarnowskie Góry 

 

Krystyna Kosmala, Starosta Tarnogórski, od 4 kwietnia 2017 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty Tarnogórskiego poprzednio pełnili: 

Józef Burdziak (od 28 listopada 2014 r. do 4 kwietnia 2017 r.); 

Lucyna Ekkert (od 1 grudnia 2010 r. do 28 listopada 2014 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 23 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. Kornel Drabarek, p.o. wicedyrektora, upoważnienie do kontroli nr KSI/41/2018 

z 12 września 2018 r. 

2. Agnieszka Kołakowska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/56/2018 z 30 października 2018 r. 

3. Izabella Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KSI/40/2018 z 12 września 2018 r. 

(akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 



 

3 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W celu realizacji obowiązku określonego w art. 101d ust. 1 i 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska3 (dalej: „ustawa POŚ”), Starosta 
Tarnogórski podjął działania prowadzące do identyfikacji terenów potencjalnie 
historycznie zanieczyszczonych. Zidentyfikowano m.in. podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą lub przemysłową przed dniem 30 kwietnia 2007 r., 
zlokalizowano działki, które z dużym prawdopodobieństwem mogły zostać 
zanieczyszczone w wyniku prowadzonej na ich terenie działalności przemysłowej 
oraz dokonano analizy dostępnych informacji na temat zagrożenia 
zanieczyszczeniem gleby lub ziemi. Starosta Tarnogórski terminowo przekazał do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej „RDOŚ”), wykaz 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na obszarze 
powiatu. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 

   nierzetelnym wykonywaniu przez Starostę Tarnogórskiego obowiązku 
wynikającego z art. 109 ust. 2 ustawy POŚ4, tj. prowadzenia okresowych 
badań jakości gleby i ziemi; 

   zgłoszeniu historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
(obejmującego tereny pozostające w zarządzie Starosty Tarnogórskiego, 
a będące własnością Skarbu Państwa) w sposób niespełniający wymagań 
określonych w art. 101e ust. 2 pkt 4 ustawy POŚ; 

   przekazaniu odpowiedzi i uzupełnieniu dokumentacji dotyczącej 
wskazanego wyżej zgłoszenia dopiero po upływie ponad dziewięciu 
miesięcy od otrzymania pism RDOŚ w ww. sprawie. 

Starosta Tarnogórski podejmował działania zmierzające do rozwiązania problemów 
(formalno-prawnych i finansowych) dotyczących likwidacji zwałowisk odpadów 
stanowiących pozostałość po działalności Zakładów Chemicznych „Tarnowskie 
Góry” (postawionych w stan likwidacji w 1995 r.). W latach 2000−2011 część 
odpadów została usunięta w ramach realizacji zadania pn. „Ochrona Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie 
odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych 
„Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji”, jednak od 2012 r. Starosta 
Tarnogórski nie kontynuował tego zadania. Przyczyną takiego stanu był przede 
wszystkim brak możliwości uzyskania środków m.in. z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „NFOŚiGW”), Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: 
„WFOŚiGW”) a także środków europejskich, ponieważ ponad 62% odpadów 
wytworzonych przez Zakłady Chemiczne (272,0 tys. m3 z ogółu 436,6 tys. m3 
odpadów przeznaczonych do likwidacji) zalegało na terenach będących własnością 
prywatną. Ponadto z majątku powiatu tarnogórskiego toczyło się postępowanie 
egzekucyjne związane ze zobowiązaniami likwidowanych Zakładów Chemicznych, 
będące konsekwencją przejęcia w 2008 r. w zarząd Skarbu Państwa gruntów, które 
wcześniej były własnością tych Zakładów. Dotychczas podejmowane działania 
Starosty Tarnogórskiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, nie uzyskały 

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

w formie opisowej. 
3  Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm. 
4  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). 
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również skutecznego wsparcia ze strony m.in. Wojewody Śląskiego i Ministra 
Środowiska. Nieusunięcie przedmiotowych odpadów5 stanowi zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi oraz środowiska ze względu na lokalizację zwałowisk w strefie 
zasilania i wododziału dwóch triasowych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
(GZWP-327 Lubliniec – Myszków oraz GZWP–330 Gliwice), których wody 
użytkowane są do celów pitnych i na potrzeby gospodarcze północno-zachodniej 
części aglomeracji miejsko-przemysłowej Górnego Śląska.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

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

W ramach realizacji w latach 2001−2014 obowiązku określonego w art. 109 ust. 2 
ustawy POŚ Starosta Tarnogórski przeprowadził jeden raz (w 2010 r.) badania 
jakości gleby i ziemi. Badania zostały wykonane w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 
30 listopada 2010 r. w 350 punktach na terenie powiatu tarnogórskiego7, w tym 
trzech punktach usytuowanych w okolicy terenów zajmowanych przez Zakłady 
Chemiczne „Tarnowskie Góry”. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie 
poziomu zawartości metali ciężkich oraz mikro- i makroskładników.  

 (akta kontroli str. 733-743, 762-764, 781-784, 787-790) 

Z treści pisma Starosty Tarnogórskiego do Wojewody Śląskiego z dnia 18 maja 
2007 r., którego kopia została udostępniona w trakcie kontroli NIK, wynika, że przy 
piśmie tym przekazany został rejestr zawierający informacje o terenach, gdzie 
stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, 
z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji należał do zadań 
starosty. Kontrolującym nie udostępniono ww. rejestru. 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach wyjaśniła, że „w aktach Starostwa pozostaje jedynie kopia 
pisma przekazującego ww. rejestr. (…)” 

Również Wojewoda Śląski, do którego kontrolujący wystąpili w trybie art. 29 ust. 1 
pkt 2 lit. f ustawy o NIK, nie przekazał tego rejestru. Dowodem potwierdzającym, że 
Wojewoda Śląski posiadał przedmiotowy rejestr jest jedynie protokół przekazania 
dokumentów, związanych z historycznymi zanieczyszczenia powierzchni ziemi, do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. 

(akta kontroli str. 688, 794-802) 

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

W badanym okresie Starosta Tarnogórski nie realizował obowiązku wynikającego 
z art. 109 ust. 2 ustawy POŚ, ponieważ okresowe badania jakości gleby i ziemi 
zostały wykonane jeden raz.  

 (akta kontroli str. 733-743) 

                                                      
5  M.in. soli i roztworów zawierających metale ciężkie, odpadów zawierających arsen, osadów z zakładowych 

oczyszczalni ścieków zawierających substancje niebezpieczne. 
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. 
7  Powyższe badania zostały zlecone Zakładowi Inżynierii Środowiska Eko-Projekt Sp. z o.o., na podstawie 

umowy nr GOŚR/23/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. i aneksu do omawianej umowy z dnia 23 listopada 
2010 r.  

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

5 

Starosta Tarnogórski wyjaśniła, że nie wykonywano okresowych badań jakości 
gleby „(…) gdyż badania te zgodnie z zapisami „Programu Zrównoważonego 
Rozwoju i Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego”, były zrealizowane 
przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz zamieszczone w – 
opracowaniu o stanie zanieczyszczenia gleb na terenie gminy Miasteczko Śląskie 
w latach 1995-1996, grudzień 1998 r. oraz – programie (..) pn. „Program ramowy 
i Projekt Pilotażowy Eliminacji Produkcji Żywności na terenach skażonych 
substancjami toksycznymi’ (…) 1994-1996 r. (…). Poza tym badania gleby we 
wskazanych latach były badaniami drogimi, a same zapisy ustawy wskazują, że 
starosta wykonuje badania okresowe, nie określając ram czasowych, dlatego też 
poszukiwano możliwości dofinansowania badań gleby, które pojawiły się w roku 
2007 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego, a konkurs 
w ramach działania ogłoszono dopiero w roku 2009.”. 

 (akta kontroli str. 457-459, 744-761) 

NIK zwraca uwagę, że ustawa POŚ weszła w życie z dniem 1 października 2001 r., 
a powyższy „Program Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Tarnogórskiego” został opracowany w czerwcu 2001 r., tj. trzy miesiące przed 
wejściem w życie ww. ustawy i zawierał dane dotyczące badań jakości gleby 
przeprowadzonych w roku 2000.  
Poza tym, jakkolwiek w obowiązujących wówczas przepisach POŚ nie wskazano 
z jaką częstotliwością mają być prowadzone badania, to jednokrotne wykonanie 
badań nie może, zdaniem NIK, zostać uznane za prowadzenie badań okresowych. 
Potwierdza to również definicja pojęcia „okresowy” zamieszczona w Słowniku 
Języka Polskiego PWN, zgodnie z którą „okresowy” to „powtarzający się, 
występujący co pewien czas”. 
W ocenie NIK brak okresowych badań jakości gleby i ziemi mógł uniemożliwić 
Staroście Tarnogórskiemu aktualizację 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, o czym stanowił art. 110 ustawy POŚ (obowiązujący w okresie od 
1 października 2001 r. do 30 kwietnia 2007 r.). 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Starosta Tarnogórski nie realizował obowiązku 
prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi. 

 

2. Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi oraz prowadzenie ich wykazu w okresie od 
5 września 2014 r.8 

W celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
na terenie powiatu tarnogórskiego, Starosta Tarnogórski m. in. zlecił: 

 w 2014 r. SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. przeprowadzenie badań gleby w 350 
punktach na terenie powiatu9 (koszt badań − 57,4 tys. zł). Badania 
przeprowadzono w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 24 listopada 2015 r., a wyniki 
tych badań zostały wykorzystane przy sporządzaniu wykazu potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Badania przeprowadzone 
w 350 punktach na terenie powiatu tarnogórskiego były kontynuacją badań 

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

z 2014 r. poz. 1101). 
9  Na podstawie umowy nr OŚR.19.2014  z dnia 12 grudnia 2014 r. 
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wykonanych w 2010 r. Jak wyjaśniono w trakcie kontroli, punkty do badań 
wytypowano w sposób zapewniający reprezentatywność dla warunków 
glebowych badanych obrębów oraz równomierności usytuowania tych punktów 
w obszarach badawczych; 

 w 2018 r. Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (dalej „IETU”)10 
z siedzibą w Katowicach wykonanie opracowania „Identyfikacja potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu Powiatu 
Tarnogórskiego i sporządzenie ich wykazu” (koszt usługi − 28,9 tys. zł). 

(akta kontroli str. 234-235, 240-243, 373-379, 382, 454, 497-520, 601-684) 

Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie 
powiatu tarnogórskiego został przekazany przez Starostę Tarnogórskiego do RDOŚ 
5 października 2018 r. 
Zgodnie z opracowaniem sporządzonym przez IETU, powierzchnia wszystkich 
działek potencjalnie historycznie zanieczyszczonych wyniosła około 9.047,5 ha, co 
stanowi około 14,1% powierzchni powiatu. Przed opracowaniem ww. wykazu m.in. 
zidentyfikowano podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub przemysłową 
przed dniem 30 kwietnia 2007 r., zlokalizowano działki, które z dużym 
prawdopodobieństwem mogły zostać zanieczyszczone w wyniku prowadzonej na 
ich terenie działalności przemysłowej oraz analizowano dostępne informacje na 
temat zanieczyszczenia gleby lub ziemi. Ponadto analizie poddano dokumenty 
planistyczne, tj. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
i plany zagospodarowania przestrzennego, które pozyskano z dziewięciu urzędów 
gmin należących do powiatu tarnogórskiego. 
W wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na 
terenie powiatu tarnogórskiego, dla 17.397 działek (99,3%) z 17.516 działek nie 
podano danych dotyczących zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących 
ryzyko.  
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, z upoważnienia Starosty, wyjaśniła m.in.: „W przekazanym 
do RDOŚ przez Starostę Tarnogórskiego wykazie (…) podano zawartości w glebie i 
ziemi substancji powodujących ryzyko dla działek, dla których Starosta dysponował 
wynikami (119 wyników badań wykonanych w 2010 i 2015 r. w akredytowanym 
laboratorium przez SGS EKO-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie). (…) 
Wskazana w opracowaniu ilość działek do objęcia badaniami wstępnymi przez 
Starostę (według wytycznych dla starostów) przerosła założenia budżetowe Starosty 
co do możliwości sfinansowania w jednym czasie przebadania tak ogromnej ilości 
działek. Mając na uwadze powyższe oraz obowiązek Starosty aktualizowania 
wykazu raz na 2 lata zgodnie z art. 101d ust. 8 POŚ do projektu budżetu na rok 
2019 wniesiono zapotrzebowanie na kontynuację zadania i wykonanie wstępnych 
badań – w kwocie: 30.000 zł (…). Równocześnie planuje się poszukiwać środki 
zewnętrzne na wykonanie powyższych badań. (…).”. 

          (akta kontroli str. 450, 601-584, 825-826, 1187-1189) 

Starosta Tarnogórski w latach 2014–2018 (do 30 września) nie wnioskował do 
władających powierzchnią ziemi o przekazanie informacji dotyczących potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Nie informował także 
mieszkańców powiatu o możliwości zgłoszenia potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
Starosta Tarnogórski wyjaśniła m.in.: „Starosta Tarnogórski (…) przyjął, że osoby 
zainteresowane zgłoszeniem staroście występowania takiego historycznego 

                                                      
10  Na podstawie umowy nr OŚR.14.2018 z dnia 20 lipca 2018 r. 
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zanieczyszczenia powierzchni ziemi – wywodzą swoje prawo do takiego zgłoszenia 
wprost z przepisu ww. ustawy (art. 101e ust. 3). (…). Na obowiązek informowania 
nie powołuje się także Ministerstwo Środowiska w „Wytycznych dla Starostów 
dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi. (…).”. 

(akta kontroli str. 234-235, 240-243) 

W okresie 2014–2018 (do 30 września) do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich 
Górach nie złożono skarg w sprawie historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi. 

(akta kontroli str. 234-235, 240-243) 

We wskazanym wyżej okresie tylko Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, na 
podstawie art. 101e ust. 3 ustawy POŚ, złożył 8 marca 2016 r. wniosek w sprawie 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w Tarnowskich Górach w rejonie 
ulicy Bocznej 1, tj. terenów zajmowanych przez Zakłady Chemiczne.  
W związku z powyższym Starosta Tarnogórski wystąpił 10 maja 2016 r. do 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o potwierdzenie wpisu wymienionych 
we wniosku terenów, w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
bądź potencjalnie historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi. Starosta 
wskazał jednocześnie, że tereny te były ujęte w rejestrze prowadzonym 
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, przekazanym w 2007 r. 
Wojewodzie Śląskiemu. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w odpowiedzi poinformował11, że rejestr 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi nie został jeszcze uruchomiony, 
a władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany 
niezwłocznie zgłosić ten fakt regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. 
Starosta Tarnogórski 29 lipca 2016 r. zgłosił Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Katowicach historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na 
terenie po byłych Zakładach Chemicznych, pozostającym od 2008 r. we władaniu 
Skarbu Państwa − Starosty Tarnogórskiego.  
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach 24 listopada 2016 r.12 
zażądał uzupełnienia wniosku, m.in. o dokumentację potwierdzającą wystąpienie 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko 
oraz wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych 
przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy POŚ. 
Dopiero po ponad dziewięciu miesiącach (14 września 2017 r.) Starosta Tarnogórski 
przekazała RDOŚ dokumentację obejmującą: „Ocenę oddziaływania na środowisko 
inwestycji „Centralne składowisko odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych 
dla Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w likwidacji na etapie uzgodnienia 
projektu budowlanego” (opracowanie z 1999 r.), „Ocenę oddziaływania na 
środowisko inwestycji p.n. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów chemicznych 
w Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” (opracowanie, w części dotyczącej 
stanu czystości gleb w rejonie Zakładów Chemicznych, zostało oparte na badaniach 
wykonanych przez IETU w 1998 r.) oraz „Inwentaryzację stanu istniejącego, zgodnie 
z programem funkcjonalno-użytkowym realizacji kolejnego etapu.”. Wobec 
nieuznania ww. dokumentacji za wystarczającą, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Katowicach 7 listopada 2017 r. poinformował, że zgłoszenie nie 
spełnia wymogów określonych w art. 101e ust. 2 ustawy POŚ i w związku z tym 
pozostaje bez rozpatrzenia. Dopiero 3 września 2018 r., tj. po ponad dziewięciu 

                                                      
11  Pismem z dnia 6 lipca 2016 r. 
12  Pismo znak WSI.516.1.1.2016.SA. 
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miesiącach od otrzymania powyższej informacji, Starosta Tarnogórski przekazał 
RDOŚ kopię opracowania „Monitoring Środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych 
„Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji − Sprawozdanie 
z wykonanych w 2007 r. badań: wód podziemnych, wód powierzchniowych, 
powietrza, opadów atmosferycznych, hałasu, gleby oraz osiadania powierzchni 
składowiska” oraz kopię certyfikatu akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 
213, wydanego autorowi tego dokumentu, a także kopię certyfikatu akredytacji 
laboratorium IETU. Opracowanie to zostało wykonane w lutym 2008 r. przez 
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.  

Kontrolujący, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, uzyskali wyjaśnienie od 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej „Regionalny 
Dyrektor”), że pismo przesłane we wrześniu 2018 r. przez Starostę Tarnogórskiego 
zawierało jedynie dodatkowe wyjaśnienia. Jednocześnie Regionalny Dyrektor 
poinformował, że na podstawie otrzymanego wykazu potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu tarnogórskiego – w którym 
ujęte zostały nieruchomości zawarte w zgłoszeniu Starosty Tarnogórskiego z lipca 
2016 r. – podjęte zostaną w RDOŚ czynności przewidziane w art. 101c ust. 3, 
a następnie w art. 101f ust. 1 lub 101g ust. 1 ustawy POŚ. 

(akta kontroli str. 234-235, 240-254, 404-447,553-573, 1410-1420) 

Zakłady chemiczne w Tarnowskich Górach istniały od 1921 r., z tym że od 1951 r. 
działały pod nazwą Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach 
(dalej: „ZCh”). W lipcu 1995 r. zakłady te zostały postawione w stan likwidacji. 
W okresie działalności produkcja zakładu opierała się na asortymencie ponad 
trzydziestu związków nieorganicznych, które należały do trucizn i związków 
szkodliwych13. Stosowane w ZCh technologie spowodowały powstanie odpadów 
poprodukcyjnych oraz szlamów z oczyszczalni ścieków. Odpady były gromadzone 
na gruntach Skarbu Państwa pozostających w wieczystym użytkowaniu zakładów 
oraz na gruntach należących do Agencji Mienia Wojskowego (dalej: „Agencja” lub 
„AMW”). W 2004 r. Agencja sprzedała osobom prywatnym grunty, na których 
składowane były odpady stanowiące pozostałość po działalności ZCh. Z kolei 
z końcem lutego 2008 r. likwidator ZCh zrzekł się prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości oraz prawa własności urządzeń, budowli i budynków. W związku 
z tym Starosta Tarnogórski został ustanowiony reprezentantem Skarbu Państwa 
w odniesieniu do przedmiotowych składników, w tym gruntów. 

W latach 2000−2011 unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów, 
którymi władały ZCh prowadzone było w ramach zadania „Ochrona Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie 
odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych 
„Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.”. W latach 2010–2011 
Starosta Tarnogórski realizował także przedsięwzięcie „Unieszkodliwienie co 
najmniej 72 tys. m3 odpadów niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji 
kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie byłych Zakładów 
Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach.”. W wyniku realizacji ww. 
zadań w kwaterach Centralnego Składowiska Odpadów zgromadzono łącznie ok. 
1.100,0 tys. m3 odpadów.  
Do wbudowania do Centralnego Składowiska Odpadów pozostaje nadal ok. 436,6 
tys. m3 odpadów niebezpiecznych z czterech zwałowisk (nr 1, 4, 4a i 6). Trzy z nich 
(nr 4, 4a i 6) usytuowane są na gruntach Skarbu Państwa, pozostających 

                                                      
13  W procesie produkcji otrzymywano z nich przede wszystkim związki baru (siarczek, wodorotlenek, 

nadtlenek, chlorek, siarczan, azotan, węglan), 30% i 60% litopon (ZnS, BaSO4), kwas borowy, boraks, sole 
strontu (węglan, chromian, siarczan), odczynniki strontowe, siarczek sodu, siarczan miedzi, fosforan cynku. 
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w zarządzie Starosty Tarnogórskiego, natomiast zwałowisko nr 1, na którym 
składowane jest 272,0 m3 odpadów, tj. ok. 62,3% ogółu odpadów pozostałych do 
zagospodarowania, znajduje się na gruntach będących własnością osób 
prywatnych. Należy podkreślić, że ww. zwałowiska położone są w strefie zasilania 
i wododziału dwóch triasowych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP-327 
Lubliniec-Myszków oraz GZWP-330 Gliwice, których wody użytkowane są do celów 
pitnych i na potrzeby gospodarcze północno-zachodniej części aglomeracji miejsko-
przemysłowej Górnego Śląska. 
W 2012 r. Starosta Tarnogórski zlecił wykonanie „Programu funkcjonalno-
użytkowego” (w dwóch wariantach: z zagospodarowaniem odpadów ze zwałowisk 
położonych na gruntach prywatnych i gruntach Skarbu Państwa oraz tylko na 
gruntach Skarbu Państwa), w którym określone zostały wymagania dotyczące 
realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia w ramach zadania „Ochrona Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie 
odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych 
„Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji”.  
W celu kontynuacji przedmiotowego zadania i w konsekwencji zakończenia 
unieszkodliwiania odpadów Starosta Tarnogórski podejmował próby pozyskania 
środków finansowych z NFOŚiGW, z WFOŚiGW a także ze środków europejskich. 
Projekt „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice poprzez 
kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych 
Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji”, 
został wpisany na listę projektów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014−2020 i ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla 
Województwa Śląskiego. Szacunkowy koszt całkowity zadania określono na 
120.000,0 tys. zł, z tego środki europejskie − 80.000,0 tys. zł oraz środki NFOŚiGW 
i WFOŚiGW – 40.000,0 tys. zł.).  
Przeszkodą w uzyskaniu dofinansowania, zarówno ze środków krajowych jak 
i środków europejskich, jest przede wszystkim pozostawanie ponad 62% masy 
odpadów na gruntach prywatnych – zarówno środki europejskie jak i krajowe nie 
mogą być przeznaczane na usuwanie odpadów z gruntów prywatnych. 
Pozostawienie odpadów na tych gruntach z jednoczesnym oczyszczeniem tylko 
gruntów Skarbu Państwa nie doprowadzi do osiągnięcia efektu ekologicznego, 
planowanego do uzyskania w wyniku przyznania dofinansowania. 
Ponadto uzyskanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 
(jakkolwiek promesa dofinansowania ze środków WFOŚiGW jest ważna do 
31 grudnia 2018 r.) jest niemożliwe ze względu na toczące się postępowanie 
egzekucyjne z nieruchomości Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę 
Tarnogórskiego. Postępowanie to jest wynikiem nieuregulowanego zobowiązania 
ZCh wobec wierzyciela − Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Innowacyjno-
Wdrożeniowego „Enpol” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.  

 (akta kontroli str. 16-89, 206-233, 462-462a, 521-542, 1023-1064) 

W związku ze wskazanymi wyżej przeszkodami w uzyskaniu dofinansowania, od 
2012 r. nie realizowano zadania dotyczącego unieszkodliwienia pozostałych 
odpadów zalegający na terenie po Zakładach Chemicznych. 
Starosta Tarnogórski wyjaśniła m.in.: „Dokończenie przedsięwzięcia pn. „Ochrona 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice poprzez kompleksowe 
unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów 
Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji” stanowi ważny 
aspekt w działaniach tutejszego urzędu. (…). Wnioski o dofinansowanie kolejnego 
etapu zadania (…) zostały złożone (…) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (…) oraz (…) do Narodowego 
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (…). W chwili 
obecnej Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Tarnogórskiego jest 
zmuszony do powstrzymania się z podpisaniem umowy. Zgodnie z postanowieniem 
zawartym w arkuszu negocjacyjnym: w przypadku przeprowadzenia egzekucji 
z nieruchomości, na których realizowane jest Przedsięwzięcie, Beneficjent 
zobowiązuje się do zwrotu całości kwoty dotacji wraz z odsetkami od daty jej 
otrzymania do dnia zwrotu, naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, w terminie 
14 dni od zakończenia egzekucji. 
W związku z powyższym zasadne było zawieszenie negocjacji warunków umowy do 
dnia uregulowania zobowiązania wobec wierzyciela Zakładów Chemicznych (…), co 
spowoduje umorzenie postępowania egzekucyjnego. 
Temat zalegania odpadów niebezpiecznych wytworzonych przez Zakłady 
Chemiczne na terenie Tarnowskich Gór (…) został dostrzeżony w założeniach do 
realizowanego „Programu dla Śląska”, jednak główne warunki uzyskania 
dofinansowania w skuteczny sposób wykluczyły możliwość pozyskania przez 
Starostę środków na ten cel.  
Działając jako reprezentant Skarbu Państwa realizujący zadania z zakresu 
administracji rządowej pismami (…) z dnia 16 lutego 2018 r. oraz z dnia 5 kwietnia 
2018 r. zwróciłam się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z prośbą 
o doprecyzowanie i przekazanie dodatkowych informacji na temat warunków jakie 
należy spełnić, aby otrzymać środki pieniężne na realizację przedsięwzięcia jakim 
jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych po Zakładach Chemicznych 
„Tarnowskie Góry” w likwidacji w Tarnowskich Górach w ramach „Programu dla 
Śląska”, działania 3.3 „Wsparcie przyrodniczego zagospodarowania 
zdegradowanych terenów poprzemysłowych”.  
Pismem (…) z dnia 30 marca 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przedstawił mi swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. 
Zdaniem Funduszu decyzja o sprzedaży części terenu, po działalności Zakładów 
Chemicznych „Tarnowskie Góry”, podmiotom prywatnym praktycznie wykluczyła 
możliwość uzyskania wsparcia ze środków unijnych na rekultywacje tej części 
zanieczyszczonego terenu. Wsparcie przedmiotowego przedsięwzięcia będzie 
możliwe po spełnieniu podstawowych warunków formalnoprawnych, w tym 
w szczególności w zakresie własności nieruchomości objętej projektem oraz 
odpadów na niej zdeponowanych. (…)  
Pomimo podejmowanych przez Starostę wielokrotnie prób negocjacji w sprawie 
odkupienia przedmiotowych nieruchomości, problem nie został dotychczas 
rozwiązany. Nie udało się osiągnąć z właścicielami gruntów porozumienia i zawrzeć 
umowy sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na brak aktualnie przepisów prawnych 
w zakresie wywłaszczania nieruchomości zdegradowanych, uzasadniających ich 
pozyskanie w ramach katalogu celów publicznych, do tej pory sprawa 
wywłaszczenia nie jest możliwa do zrealizowania. Proponowana zmiana ustawy 
o gospodarce nieruchomościami miała polegać na rozszerzeniu katalogu celów 
publicznych o zadania z zakresu ochrony środowiska, uzasadniające wywłaszczenie 
dotychczasowych właścicieli nieruchomości dotkniętych degradacją, w celu  
przywrócenia  ich do stanu poprzedniego. W wyniku tych zmian legislacyjnych, 
możliwe byłoby pozyskanie przez Skarb Państwa prawa własności do terenów 
skażonych, pozostających obecnie w dyspozycji podmiotów prywatnych, co 
umożliwiłoby w konsekwencji oczyszczenie tego terenu z odpadów stanowiących 
zagrożenie w skali większej niż lokalna. Brak dotychczas ostatecznego wykreślenia 
Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” z Krajowego Rejestru Sądowego ze 
względu na nieuregulowane zobowiązania byłych Zakładów wobec wierzycieli, brak 
uregulowania stanu formalnoprawnego odpadów zdeponowanych na gruntach 
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prywatnych oraz brak jednoznacznego ustalenia zobowiązanych do likwidacji 
odpadów zlokalizowanych na tych terenach stanowi podstawową przeszkodę 
w uzyskaniu dofinansowania dla kolejnego etapu przedsięwzięcia i zakończenia 
oczyszczania skażonego terenu. (…).”.  

(akta kontroli str.  234-239, 451-452, 543-545) 

W okresie objętym kontrolą Starosta Tarnogórski, w celu rozwiązania problemów 
uniemożliwiających usunięcie niebezpiecznych odpadów stanowiących pozostałość 
po działalności ZCh, podejmował m.in. następujące działania:  

a)    W latach 2010−2014 Starosta Tarnogórski prowadził negocjacje dotyczące 
odkupienia od osób prywatnych nieruchomości, na których znajdują się 
przedmiotowe odpady. Negocjacje nie doprowadziły do przejęcia 
nieruchomości. W 2018 r. pojawiła się możliwość uczestniczenia w licytacji 
udziału (475/1000) w nieruchomości (gruntach prywatnych), na której zalegają 
odpady po działalności ZCh. O toczącym się w tej sprawie postępowaniu 
egzekucyjnym Starosta Tarnogórski wielokrotnie informował Wojewodę 
Śląskiego i złożył wniosek o wyrażenie zgody na udział w licytacji i nabycie 
udziału 475/1000 w nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 
Licytacja się nie odbyła. W sierpniu 2018 r. Wojewoda Śląski poinformował 
Starostę Tarnogórskiego, że zwraca wniosek o wyrażenie zgody na nabycie do 
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału 475/1000 w nieruchomości, 
uznając go za bezprzedmiotowy ze względu na upływ terminu licytacji. We 
wrześniu 2018 r. Komornik Sądowy poinformował Starostę Tarnogórskiego 
o skierowaniu do sądu wniosku o ponowne wyznaczenie terminu licytacji. 
W związku z tym Starosta Tarnogórski zwrócił się do Wojewody Śląskiego 
z prośbą o dotację w kwocie 1.300,0 tys. zł (na 2019 r.) z przeznaczeniem na 
nabycie w drodze licytacji udziału w ww. nieruchomości, na którą składają się 
działki, na części których znajdują się odpady niebezpieczne po byłych ZCh. 
Starosta Tarnogórski wskazał m.in., że brak tytułu prawnego do dysponowania 
nieruchomościami uniemożliwia Staroście Tarnogórskiemu, wykonującemu 
zadania z zakresu administracji rządowej, spełnienie podstawowych wymagań 
do pozyskania środków finansowych z budżetu państwa lub środków unijnych 
na kontynuowanie unieszkodliwiania pozostałych odpadów.  

(akta kontroli str. 9, 90-145, 574-600, 1008-1009) 

b)    W kwietniu 2015 r. Starosta Tarnogórski zwrócił się do Wojewody Śląskiego 
o zwiększenie środków w ramach dotacji o kwotę 3.511,3 tys. zł, na 
uregulowanie zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z dnia 9 maja 2011 r.14., zasądzonego solidarnie od dłużników: 
Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w likwidacji z siedzibą 
w Tarnowskich Górach oraz Skarbu Państwa – reprezentowanego przez 
Starostę Tarnogórskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Innowacyjno-
Wdrożeniowego „Enpol” Sp. z o.o. Zgodnie z ww. wyrokiem oraz wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2012 r.15, do zapłaty 
pozostała kwota 988,5 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 
16 grudnia 1998 roku do dnia zapłaty. Wykazana w wystąpieniu do Wojewody 
Śląskiego (wg stanu na 10 kwietnia 2015 r.) kwota odsetek wynosiła 2.423,1 
tys. zł16. Wojewoda Śląski (w dniu 4 grudnia 2015 r.) poinformował, że działania 
na rzecz pozyskania środków na sfinansowanie ww. zobowiązania są 
bezskuteczne − sfinansowania odmówił zarówno Minister Skarbu Państwa jak 

                                                      
14  Sygn. Akt V ACa 617/10. 
15  Sygn. Akt XII C 179/12. 
16  Kwota odsetek według stanu na 22 września 2017 r. wynosiła 2.466,5 tys. zł. 
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i Minister Finansów. Uzasadniając odmowę dofinansowania, wskazywano 
nieuregulowany stan prawny w zakresie powyższego zobowiązania, tj. brak 
określenia górnej granicy odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz 
niewyjaśniony status Zakładów Chemicznych.  

Należy podkreślić, że na skutek nieuregulowanych zobowiązań, o których 
mowa wyżej, ZCh nie zostały wykreślone z KRS. 

 (akta kontroli str. 968-1007, 1074, 1218-1255) 

c)    W dniu 10 czerwca 2016 r. Starosta Tarnogórski przekazał posłom RP 
z Okręgu Wyborczego nr 29 Gliwice oraz nr 31 Katowice i senatorom RP 
z Okręgu Wyborczego nr 70 i 71 Gliwice oraz nr 74 Katowice oraz innym 
zainteresowanym podmiotom (w tym organom jednostek samorządu 
terytorialnego) apel w sprawie usunięcia przeszkód uniemożliwiających 
kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych po dawnych ZCh. 
Apel ten został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 
2016 r.17 Po przekazaniu tego apelu złożono szereg interpelacji oraz przyjęte 
zostały odpowiednie uchwały przez organy stanowiące innych jednostek 
samorządu terytorialnego (np. Radę Miejską w Tarnowskich Górach, Radę 
Miejską w Pyskowicach). W dniu 15 września 2017 r. grupa posłów złożyła do 
Marszałka Sejmu projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania zagrożeń 
środowiskowych (druk nr 1870), który zakładał m.in., że: „postępowanie 
w sprawie usunięcia zagrożeń środowiskowych wszczyna Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości, na 
której znajduje się ujawnione zagrożenie środowiskowe, lub na wniosek wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla gminy, na terenie której 
znajduje się ujawnione zagrożenie środowiskowe.”. W uzasadnieniu projektu 
podano m.in.: „Bezpośrednią inspiracją do przygotowania tego projektu ustawy 
jest sytuacja odpadów pozostałych po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie 
Góry”. Na ich terenie od około 100 lat nieprzerwanie działał przemysł 
chemiczny, a co za tym idzie, powstawały ogromne ilości niebezpiecznych dla 
środowiska oraz okolicznej ludności odpadów. (…) W 1995 r. Zakłady 
postawiono w stan likwidacji, jednak figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym 
do dziś, ze względu na niespłacone wierzytelności. Faktyczne działania na 
rzecz zabezpieczenia źródeł wody pitnej Zbiornika 330 poprzez właściwe 
zagospodarowanie odpadów po Zakładach Chemicznych zaczęto prowadzić 
w 2000 r., ale z kilkuletnimi okresami przerw ze względu na problemy 
z finansowaniem przedsięwzięcia. (…) W międzyczasie własność większości 
terenów, na których znajdują się zanieczyszczenia, przeszła na Starostwo 
Powiatowe Tarnowskie Góry, ale część trafiła w ręce prywatnych właścicieli – 
i to z oczyszczeniem i zabezpieczeniem tych terenów, ze względów prawnych, 
jest dziś największy problem.”. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa w dniu 10 października 2017 r. przedmiotowy projekt 
odrzuciła. 

                  (akta kontroli str. 850-959) 

d)    Przedstawiciele Starosty Tarnogórskiego uczestniczyli 17 marca 2017 r. 
w posiedzeniu Zespołu ds. terenów zdegradowanych, powołanego 
zarządzeniem Ministra Środowiska z 5 października 2016 r.  

Starosta Tarnogórski wyjaśniła m.in.: „(…) Podczas spotkania przedstawiciele 
wybranych władz samorządowych (Jaworzno, Tarnowskie Góry, Bydgoszcz) 
prezentując przykładowe tereny zdegradowane wskazali bariery, które 

                                                      
17  Uchwała nr XXI/158/2016. 
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napotkali podczas usuwania zagrożeń dla środowiska. Wskazane zostały też 
problemy dotyczące dopuszczalności udzielania pomocy finansowej ze 
środków publicznych na uporządkowanie terenów prywatnych. (…) Ja od kiedy 
objęłam funkcję Starosty Tarnogórskiego nie otrzymałam żadnych pism 
i informacji w tych sprawach. Niemniej jednak podczas wyjazdowego 
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
(nr 102), które odbyło się 16 listopada 2017 roku w Tarnowskich Górach 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek 
podsumował pracę tego Zespołu (…), a swoje opinie wyrazili także inni 
członkowie tej Komisji oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. Ponadto chcę 
dodać, że podobny zespół został powołany przez Wojewodę Śląskiego – 
Zarządzeniem nr 305/17 z dnia 13 listopada 2017 roku. We wrześniu br. 
Wojewoda Śląski powiększył skład Zespołu o 2 osoby tj. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska i Starostę Tarnogórskiego. O fakcie powołania 
mnie do Zespołu zostałam powiadomiona przez Dyrektora Wydziału Prawnego 
pismem z dnia 17.10.2018 r. Innych informacji o pracach naszego, śląskiego 
Zespołu do spraw koordynowania działań związanych z rozwiązywaniem 
problemów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zalegających na 
terenach po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich 
Górach w likwidacji nie posiadam.”. 

Po upływie ponad roku od posiedzenia Zespołu ds. terenów zdegradowanych, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Tarnogórskiego – pismem z 
dnia 30 marca 2018 r.18, skierowanym do Starosty Tarnogórskiego, Zastępca 
Prezesa Zarządu NFOŚiGW, poinformował, że m.in.: „Duże nadzieje wiążemy 
z powołanym przez Ministra Środowiska Zespołem do spraw terenów 
zdegradowanych. (…) Jak dotąd Zespół, ze względu na wielowątkowość 
zagadnienia, nie wypracował skutecznego narzędzia usuwającego przeszkody 
formalne i prawne, z którymi boryka się Starosta Tarnogórski.”. 

(akta kontroli str. 51-56, 1065, 1206-1209) 

Należy zwrócić uwagę, że 16 listopada 2017 r. Komisja Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na posiedzeniu wyjazdowym w Tarnowskich 
Górach, rozpatrzyła informację Ministra Środowiska nt. „Rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w likwidacji przez 
władze rządowe i samorządowe”. W posiedzeniu poza członkami Komisji wzięli 
udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Wojewoda Śląski, 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Katowicach, Starosta Tarnogórski. W trakcie spotkania rozważano koncepcje 
prowadzące do zakończenia procesu unieszkodliwiania odpadów, w tym związane 
z wywłaszczeniem terenów stanowiących własność osób prywatnych, wykonaniem 
zastępczym, zapłatą zobowiązań. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
poinformował, że w Ministerstwie prowadzone są prace w ramach Zespołu ds. 
terenów zdegradowanych. Planowane są do wypracowania działania organizacyjne 
i prawne dotyczące terenów zdegradowanych. Ostatecznie wyrażono nadzieję, że 
problem zostanie szybko (maksymalnie w ciągu dwóch lat) rozwiązany.  

 (akta kontroli str. 1421) 

                                                      
18  Pismo znak: NFOŚiGW.DZO.4312.344.2016.19 NFOŚiGW-18-19523. 
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Nie bez znaczenia jest fakt, że Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry wydał w dniu 
21 stycznia 2008 r. decyzję19, w której nakazał Zakładom Chemicznym „Tarnowskie 
Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji, jako posiadaczowi odpadów, usunięcie 
odpadów w ilości 478,7 tys. Mg (tj. 272,0 tys. m3) zalegających na działkach 
nr 252/38 i 254/38, zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowskie Góry, 
stanowiących zwałowisko nr 1 Zakładów Chemicznych. Termin wykonania decyzji 
został wyznaczony do 31 grudnia 2011 r. Termin ten został przedłużony do 
31 grudnia 2015 r. decyzją znak Ś.6236.4.2011 z 6 grudnia 2011 r. Burmistrz 
Miasta, uzasadniając w decyzji fakt uznania ZCh za właściciela odpadów, powołał 
się na umowę użyczenia gruntu zawartą w 2004 r. pomiędzy ww. zakładami 
a osobami fizycznymi, które kupiły od AMW grunty z zalegającymi na nich 
odpadami. Umowa ta miała umożliwić ZCh dostęp do gruntów prywatnych w celu 
usunięcia odpadów. 

Decyzja Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nie została wykonana, natomiast 
15 marca 2018 r., reprezentujący Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” 
w Tarnowskich Górach w likwidacji, radca prawny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach 
wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 
z 21 stycznia 2008 r. i decyzji SKO z 18 kwietnia 2008 r. utrzymującej w mocy 
decyzję Burmistrza. Ww. wniosek nie został dotychczas rozpatrzony.  

W kwestii niepodjęcia działań w celu wyegzekwowania wykonania ww. decyzji lub 
przeprowadzenia wykonania zastępczego Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, na 
zapytanie skierowane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, wyjaśnił m.in.: 
„w związku z niewykonaniem decyzji (…) była rozważana możliwość wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego, w szczególności procedury egzekucyjnej 
wykonawstwa zastępczego. W tym zakresie pojawiły się jednak problemy natury 
formalnej, uniemożliwiające wykonawstwo zastępcze przedmiotowej decyzji, które 
wynikają przede wszystkim z braku właściwych uregulowań prawnych. (…). Nie bez 
znaczenia jest również wątek finansowy wykonawstwa zastępczego. Do 
wykonawstwa zastępczego przystępuje się dopiero po uzyskaniu albo uprzednim 
wyegzekwowaniu zaliczki na poczet postępowania egzekucyjnego, których to 
wyegzekwowanie od Zakładów Chemicznych było i jest niemożliwe, bo jedyne 
mienie tego podmiotu – po przeprowadzeniu likwidacji przez Wojewodę Śląskiego – 
stanowią obecnie wyłącznie odpady. W zakresie szeroko rozumianej egzekucji 
należy zwrócić uwagę, iż po wydaniu decyzji Wojewoda Śląski, jako organ 
założycielski Zakładów Chemicznych, dwukrotnie składał wnioski o ogłoszenie 
upadłości, a nawet wnioski o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru 
Sądowego, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Ogłoszenie 
upadłości, jak i wykreślenie z Rejestru, wykluczałoby możliwość prowadzenia 
jakiejkolwiek egzekucji. W aspekcie egzekucyjnym nie bez znaczenia jest również 
postawa samego likwidatora, który od szeregu lat twierdzi, że nie jest likwidatorem, 
a podmiot reprezentuje ustanowiony uprzednio pełnomocnik. Wojewoda Śląski – 
w mojej ocenie – nie podjął żadnych działań zmierzających do uregulowania kwestii 
reprezentacji Zakładów Chemicznych, a jedynie działania zmierzające do ich 
wykreślenia z KRS. W wyniku wykreślenia Zakładów z rejestru odpady stałyby się 
własnością Skarbu Państwa, pozostającą w dyspozycji Starosty Tarnogórskiego, 
i takie rozwiązanie niewątpliwie pozwoliłoby na właściwe rozwiązanie problemu 
odpadów.(…)”. 

(akta kontroli str. 383-403, 1213, 1256) 

                                                      
19  Znak: Ś.5327-2/07-08. 
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W latach 2014−2018 wpływy budżetu powiatu tarnogórskiego pochodzące z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły: 2014 r. – 632,9 tys. zł, 2015 r. – 727,6 
tys. zł, 2016 r. – 729,7 tys. zł, 2017 r. – 631,9 tys. zł i 2018 r. (do 30 września) – 
533,7 tys. zł. Natomiast według zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
koszty realizacji zadań objętych programem funkcjonalno-użytkowym zadania pn.: 
„Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a i 6 oraz dokończenie wyburzeń, rekultywacji 
zwałowisk i obszaru zakładowego na terenie byłych Zakładów Chemicznych” (bez 
likwidacji zwałowiska nr 1, znajdującego się na terenach prywatnych) wynoszą 
58.896,9 tys. zł (harmonogram zaktualizowany w 2014 r.). W związku z powyższym 
brak jest możliwości sfinansowania zadania z wpływów pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska.     

(akta kontroli str. 685, 258-263, 1203-1204, 1214-1217) 

Starosta Tarnogórski, zgodnie z decyzją20 Marszałka Województwa Śląskiego, 
dotyczącą  wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania 
odpadów niebezpiecznych pn. „Centralne Składowisko Odpadów”, prowadzi 
monitoring środowiska. Monitoring obejmuje emisje ścieków, jakość wód 
powierzchniowych i wód podziemnych, hałas, zużycie wody, emisje substancji do 
powietrza i jakość powietrza. Wydatki związane z prowadzonym monitoringiem 
wyniosły w latach 2014−2018 (do 31 sierpnia) 346,6 tys. zł i zostały sfinansowane 
ze środków dotacji otrzymanych od Wojewody Śląskiego. 

(akta kontroli str. 206-233, 350-372, 521-542) 

Na podstawie analizy danych, ujętych w wykazie potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu tarnogórskiego w powiązaniu 
z decyzjami dotyczącymi pozwoleń na budowę lub przebudowę budynków, 
wydanymi w okresie od 1 października do 13 listopada 2018 r., ustalono, że na 
terenach ujętych w ww. wykazie wydano łącznie 24 pozwolenia na budowę lub 
przebudowę budynków mieszkalnych albo budynków użyteczności publicznej.  
Starosta Tarnogórski wyjaśniła m.in.: „Sporządzony wykaz potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi został przekazany do Wydziału 
Budownictwa i Architektury celem służbowego wykorzystania. (…) na dzień 
dzisiejszy nie znajduje się jednak podstawy prawnej do zawierania w wydawanych 
pozwoleniach na budowę zapisów odnoszących się do konieczności 
przeprowadzania przez uzyskujących pozwolenia na budowę badań gleby czy 
ewentualnej remediacji. (…). Starostwo rozważy, mimo braku wskazań 
legislacyjnych, udostępnienie na stronie BIP oraz organom wykonawczym gmin 
z terenu powiatu sporządzony wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi – w zakresie nienaruszającym przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych.”. 

(akta kontroli str. 234-235, 240-243, 1203-1204, 1404-1409) 

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego, w okresie 2014–2018 (do dnia 30 września), 
w ramach opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, nie zgłaszał uwag w zakresie potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, na terenach objętych ww. planami.  
Starosta Tarnogórski wyjaśniła: „Wydanie przez Zarząd Powiatu opinii do ww. 
projektów poprzedzone jest zebraniem od merytorycznych wydziałów uwag 
i wniosków dotyczących tych opracowań zgodnie z właściwością wydziałów. Nie 
przypominam sobie aby Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgłaszał uwagi 
dotyczące zanieczyszczeń terenów objętych projektami.”. 

                                                      
20  Nr 1324/OS/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. 
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Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach wyjaśniła: „Wykaz potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń ziemi został opracowany przez firmę zewnętrzną i odebrany 
4 października br. Do chwili pozyskania powyższego wykazu Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa nie odnosił się do występowania terenów potencjalnie 
historycznych zanieczyszczeń ziemi w granicach terenów objętych studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub na terenach 
objętych planami zagospodarowania przestrzennego w ramach opiniowania ww. 
dokumentów planistycznych. Po dacie odbioru wykazu potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi przy opiniowaniu dokumentów planistycznych 
również nie odnoszono się do informacji z nowo opracowanego wykazu 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Powyższe wynika 
z wątpliwości, co do możliwości wydania w tej kwestii wiążącej opinii wobec braku 
zapisanego obowiązku prawnego wypowiadania się przez starostów na temat 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz przed 
wprowadzeniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tych terenów 
do rejestru historycznych zanieczyszczeń (dokumentującym ostatecznie fakt 
zanieczyszczenia terenu).”. 

(akta kontroli str. 451-452, 686-688, 1205-1209, 1401-1402) 

Realizację zadań wynikających z przepisów ustawy POŚ w Starostwie Powiatowym 
w Tarnowskich Górach powierzono Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa (do 
zakresu działania ww. Wydziału należy m.in. prowadzenie rejestru potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i prowadzenie monitoringu 
środowiska w rejonie ZCh w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice, poprzez kompleksowe 
unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów 
Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach.”.). Realizacja zadań w 
ramach Programu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów wraz z rekultywacją 
terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich 
Górach w likwidacji, dla zapewnienia ochrony Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych 330 – Gliwice” została powierzona Wydziałowi Gospodarki 
Nieruchomościami. 

  (akta kontroli str. 5-8) 

W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach określono cele dotyczące 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i zadania służące ich realizacji. 
W Programie Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016−2020 
z perspektywą do roku 202421, określono obszary interwencji w zakresie ochrony 
środowiska, m.in. dotyczące ochrony gleby i gospodarki odpadami. W tym zakresie 
celem była ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni 
ziemi i gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, a jako wskaźnik (miernik) 
podano: „Zakres prac związanych z nadzorem nad zadaniem (wartość bazowa 
wskaźnika to zrekultywowanie obszaru o powierzchni 30 ha, a wartość docelowa to 
zrekultywowanie obszaru o powierzchni 56 ha)” – dotyczyło to likwidacji zwałowisk 
odpadów niebezpiecznych poprzez unieszkodliwienie oraz rekultywację terenów po 
Zakładach Chemicznych22. W Raporcie za lata 2016−2017 z wykonania „Programu 

                                                      
21  Przyjętym uchwałą nr XXII/163/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016−2020 z perspektywą do 
roku 2024. 

22  Starosta Tarnogórski posiadał decyzję nr 324/OS/2014, wydaną 11 lutego 2014 r. przez Marszałka 
Województwa Śląskiego w Katowicach, w której udzielono zgody na wydobywanie odpadów 
z nadpoziomowych zwałowisk odpadów nr 1, 4+4a i nr 6 oraz zanieczyszczonych gruntów z podłoża tych 
zwałowisk, pozostałych po działalności byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich 
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Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016−2020 z perspektywą do 
roku 2024”, w odniesieniu do ww. wskaźnika podano: „brak wykonania rekultywacji”.  
Starosta Tarnogórski wyjaśniła: „Program powstawał wtedy gdy nie byłam jeszcze 
Starostą Tarnogórskim nie znam więc, czy zakładano osiąganie rocznie 
cząstkowych efektów np. po 10 ha czy też była ogólna powierzchnia do 
zrekultywowania, która mogła być zrealizowana „jednorazowo”. Pomimo tego, że 
w ciągu minionych trzech lat (2016−2018) nic nie udało się zrobić w tym zakresie, to 
w przypadku pozyskania zewnętrznych środków finansowych na usunięcie odpadów 
i rekultywację (remediację) terenu do czasu zakończenia obowiązywania 
powiatowego programu ochrony środowiska tj. do 2024 r. teoretycznie możliwe jest 
osiągnięcie zakładanego efektu. W moim odczuciu największym nieszczęściem, 
które spotkało to zadanie jest sprzedaż przez AMW gruntów na rzecz osób 
fizycznych i fakt, że nikt nie próbuje zmierzyć się z zaistniałym problemem „terenów 
prywatnych” na których znajduje się zwałowisko nr 1. Przedstawiciele KE, którzy 
wizytowali ZCh w związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji zadania ze 
środków europejskich (…) wskazali trzy przeszkody uniemożliwiające uzyskanie 
takiego dofinansowania: po pierwsze teren zakładów jest objęty proponowanym 
obszarem NATURA 2000; po drugie problem gruntów prywatnych, bo KE nie 
przewidywała dofinansowania terenów prywatnych, więc posprzątanie tylko 
z terenów skarbu państwa nie dałoby efektu ekologicznego; a po trzecie 
niespłacone zobowiązania ok. 17 mln zł wobec firmy BUDUS – to zobowiązanie było 
spłacone z rezerwy celowej budżetu państwa w grudniu 2006 roku. Czyli dwie 
przeszkody pozostały, firma BUDUS została spłacona, ale ujawniło się inne 
zobowiązanie wobec firmy ENPOL (zasądzone ok. roku 2011). Przeszkodą 
wstrzymującą rozwiązanie problemu odpadów pozostałych po działalności Zakładów 
Chemicznych jest kwestia niespłaconych wierzytelności Zakładów Chemicznych 
wobec firmy Enpol Sp. z o.o. Problem ten został szczegółowo opisany w piśmie 
z dnia 5 września 2017 r. (…), które Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
kierował do ówczesnego Wicepremiera i Ministra Finansów i Rozwoju Pana 
Mateusza Morawieckiego. (…).”. 

(akta kontroli str. 146-153, 264-368, 380-381, 1206-1209) 

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

1. Starosta Tarnogórski w lipcu 2016 r. zgłosił Regionalnemu Dyrektorowi 
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi (na terenach będących we 
władaniu Skarbu Państwa − Starosty Tarnogórskiego), w sposób niespełniający 
wymagań określonych w art. 101e ust. 2 pkt 4 ustawy POŚ. Do zgłoszenia nie 
dołączono dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi, w tym nazw substancji powodujących ryzyko oraz wyników badań 
zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, 
o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy POŚ.  Starosta 
Tarnogórski, pomimo dwukrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentacji, nie 
przedstawił żądanej dokumentacji, a w szczególności aktualnych wyników badań.  

Starosta Tarnogórski wyjaśniła m.in.: „(…) Pismem (…) z dnia 3 września 2018 r. 
Starosta Tarnogórski poinformował Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Katowicach, iż opracowanie pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów wraz 
z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” 
w Tarnowskich Górach w likwidacji” zawiera wyczerpujące informacje 

                                                                                                                                       
Górach. Natomiast decyzją GOŚR/O.7636-17/07 Starosta Tarnogórski nałożył m.in. obowiązek 
unieszkodliwienia odpadów oraz rekultywacji terenu zwałowisk nr 4+4a i nr 6 na Zakłady Chemiczne 
„Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

18 

potwierdzające fakt występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi na przedmiotowym obszarze. Ponadto w celu uzupełnienia wniosku przesłano 
dodatkowe opracowania w przedmiotowej sprawie: 1. Kopię opracowania pt.: 
„Monitoring Środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” 
w Tarnowskich Górach w likwidacji – Sprawozdanie z wykonanych w 2007 r. badań: 
wód podziemnych, wód powierzchniowych, powietrza, opadów atmosferycznych, 
hałasu, gleby oraz osiadania powierzchni składowiska” sporządzonych przez 
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 2. Kopię 
certyfikatu akredytacji Laboratorium Nadawczego nr AB 213, wydanego dla Ośrodka 
Badań i Kontroli Środowiska P.P. z siedzibą w Katowicach, Kopię certyfikatu 
akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 325 Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych Centralne Laboratorium z siedzibą w Katowicach. (…) Nie 
bardzo sobie wyobrażam wydatkowanie potężnych środków powiatu na powtórne 
badania skoro mieliśmy badania stosunkowo świeże (z 1999 r.) w stosunku do 
czasu wejścia w życie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2001 r. Tamte badania 
były pełne (całościowe), a powiatu wobec ogromu zadań nie było stać. Powiat 
w latach 2015−2017 realizował program naprawczy ze względu na trudną sytuację 
finansową spowodowaną m.in. działaniami komornika – zablokowaniem konta 
i spłatą (na żądanie Wojewody) należności z tytułu opłat za korzystanie z gruntów 
skarbu państwa.”. 
W kwestii niepodjęcia decyzji o przeprowadzeniu badań na terenach po byłych 
zakładach chemicznych ( w części należących do osób prywatnych) w celu ustalenia 
rozmiaru zanieczyszczeń (biorąc pod uwagę że część odpadów została usunięta), a 
także biorąc pod uwagę sugestię NFOŚiGW dotyczącą inwentaryzacji wykonanych 
prac i weryfikacji programu, Starosta Tarnogórski wyjaśniła m.in., że: „Wykonanie 
kolejnych badań zanieczyszczenia gleb i ziemi oraz wykonanie kolejnej 
inwentaryzacji wykonanych prac, a także ponoszenie dodatkowych kosztów z tego 
tytułu, może spotkać się z zarzutem niegospodarności pod adresem Starosty 
Tarnogórskiego reprezentującego Skarb Państwa.”.  

Zdaniem NIK, wykonanie przez Starostę Tarnogórskiego badań zanieczyszczenia 
gleby i ziemi na terenach, na których znajdują się zwałowiska odpadów 
stanowiących pozostałości po działalności ZCh, mogło bardziej uzasadnić działania 
Starosty w celu pozyskania środków. Poza tym mogło przyspieszyć działania 
Regionalnego Dyrektora w kierunku usunięcia zagrożenia. Nieprzedłożenie 
wymaganych dokumentów spowodowało, że zgłoszenie o którym mowa wyżej stało 
się bezprzedmiotowe. Z uwagi na fakt ujęcia terenów, na których zalegają odpady, 
w wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
Regionalny Dyrektor (jak poinformował w piśmie do kontrolerów NIK) wdroży 
procedurę zastrzeżoną dla potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi. 

(akta kontroli str. 234-235, 240-254, 404-447, 543-545, 1203-1204, 1206-1209, 
1214-1217, 1366, 1410-1420) 

2. Starosta Tarnogórski nieterminowo, niezgodnie art. 35 § 3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego23, udzielał odpowiedzi 
na pisma RDOŚ, dotyczące zgłoszenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi na terenach po byłych Zakładach Chemicznych. Obydwie odpowiedzi zostały 
udzielone po ponad dziewięciu miesiącach od otrzymania pism z RDOŚ.  

 

                                                      
23  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. 
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Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa „Załatwienie sprawy wymagającej postępowania 
wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od 
dnia otrzymania odwołania.”.  

(akta kontroli str. 234-235, 240-254, 404-447) 

Starosta Tarnogórski wyjaśniła m.in.: „Opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi mogły 
być spowodowane między innymi koniecznością zapoznania się z zgromadzoną 
dotychczas obszerną dokumentacją zadania inwestycyjnego „Ochrona Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie 
odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych 
„Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w Likwidacji”, oceną postępowań 
sądowych i komorniczych prowadzonych w stosunku do Zakładów Chemicznych 
„Tarnowskie Góry” oraz zmianami personalnymi, tj. referentów sprawy, naczelników 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich 
Górach.”. 

(akta kontroli str. 685) 

W ocenie NIK, Starosta Tarnogórski prawidłowo zrealizował obowiązek wynikający 
z art. 101d ust. 1 i 6 ustawy POŚ, tj. zidentyfikowane zostały potencjalne historyczne 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi i sporządzony został ich wykaz. Natomiast 
nierzetelne były działania Starosty związane ze zgłoszeniem do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach historycznego zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi na terenie po byłych Zakładach Chemicznych. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 
 
1. Dotrzymywanie określonych w Kpa terminów załatwiania spraw.  

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. 
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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 19 grudnia 2018 r. 
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