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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Dzielnicy Białołęka M. St. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa 
(dalej: „Urząd”) 

 

Pan Grzegorz Kuca, Burmistrz Dzielnicy Białołęka M. St. Warszawy, od dnia 
28 listopada 2018 r. (dalej: „Burmistrz”) 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

 Pani Ilona Soja-Kozłowska, od dnia 14 czerwca 2017 r. do dnia 28 listopada 
2018 r.; 

 Pan Jan Sławomir Mackiewicz, od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 8 maja 
2017 r.1; 

 Pan Piotr Jaworski, od dnia 12 lipca 2013 r. do dnia 19 lutego 2016 r.2. 

 

1. Prowadzenie okresowych badań gleby i ziemi. 

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

 

Od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli (7 grudnia 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 Kontroli3. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Środowiska 

 

Maria Kowalska, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KSI/53/2018 
z 24 pażdziernika 2018 r.  

 (akta kontroli str.1) 

 

                                                      
1  W dniu 8 maja 2017 r. Rada Dzielnicy Białołęka odwołała z funkcji Burmistrza Pana Jana Sławomira 

Mackiewicza i nie wybrała nowego Burmistrza do dnia 14 czerwca 2017 r. 
2  W dniu 10 marca 2016 r. Rada Dzielnicy Białołęka wybrała (na podstawie uchwały nr XVIII/46/2016) Panią 

Ilonę Soja-Kozłowską na stanowisko Burmistrza Dzielnicy. Uchwała Rady Dzielnicy Białołęka   dnia 10 
marca 2016 r. została unieważniona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 
marca 2017 r. W dniu 26 stycznia 2017 r. Rada Dzielnicy Białołęka (uchwałą nr XXXVII/91/2017) ponownie 
wybrała na stanowisko Burmistrza Dzielnicy Panią Ilonę Soja-Kozłowską. Uchwała ta została unieważniona 
Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2017 r., na które Zarząd 
Dzielnicy Białołęka złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny prawomocnym postanowieniem z dnia 10 stycznia 2018 r. odrzucił skargę Zarządu 
Dzielnicy Białołęka. W okresie od 22 marca 2016 r. do dnia 14 czerwca 2017 r. Prezydent M. St. Warszawy 
udzielała Pani Ilonie Soja-Kozłowskiej – jako Burmistrzowi Dzielnicy Białołęka pełnomocnictw i upoważnień 
do realizacji zadań na terenie Dzielnicy Białołęka.    

3  Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Burmistrz Dzielnicy Białołęka M. St. Warszawy 
nie zapewniła, w badanym okresie5, realizacji powierzonego Dzielnicy przez 
Prezydenta M. St. Warszawy z dniem 1 stycznia 2009 r. zadania polegającego na 
prowadzeniu okresowych badań gleby i ziemi oraz nie zapewniła rzetelnej realizacji 
zadania polegającego na identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi i prowadzeniu ich wykazu.  

W badanym okresie na terenie Dzielnicy nie prowadzono okresowych badań jakości 
gleby i ziemi, co stanowiło naruszenie art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska6 (dalej: „ustawa – Prawo ochrony środowiska”).  

Burmistrz nie zapewniła rzetelnej realizacji zadania polegającego na identyfikacji 
oraz sporządzaniu wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi, w związku z art. 101d ustawy – Prawo ochrony środowiska7. Sporządzony 
w Urzędzie Dzielnicy i przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
(dalej: RDOŚ) oraz do Biura Ochrony Środowiska M. St. Warszawy Wykaz 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi Dzielnica Białołęka 
(dalej: Wykaz) nie uwzględniał wszystkich terenów, na których mogły występować 
potencjalne zanieczyszczenia ziemi. Dotyczy to w szczególności terenów, o których 
zanieczyszczeniu pozyskano wiedzę w wyniku przeprowadzenia w Urzędzie dwóch 
badań wstępnych oraz w ramach procedowania pozwolenia na budowę budynków 
mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach poprzemysłowych. 
W Wykazie nie wpisano działalności prowadzonej na ujętych w nim terenach 
w przeszłości, co było niezgodne z art. 101d ust. 7 pkt 4 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, a informacje o aktualnym sposobie użytkowania gruntów oraz 
o działalności prowadzonej na terenie (tj. elementy, o których mowa w art. 101d 
ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska) wskazano w sposób bardzo 
ogólny, niepozwalający na stwierdzenie na czym ta działalność polegała.   

Burmistrz nie ustanowiła procedur kontroli zarządczej, regulujących zakres i sposób 
wykonywania powierzonych zadań. W zakresach obowiązków pracowników Urzędu 
nie uwzględniono czynności związanych z prowadzeniem okresowych badań jakości 
gleby i ziemi na obszarze Dzielnicy, o których stanowi art. 109 ust. 2 ustawy – 
Prawo ochrony środowiska, a następnie identyfikacją i sporządzaniem wykazu 
potencjalnych historcznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w związku 
z art. 101d ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ponadto w latach 2014–2017 nie 
wykorzystywano corocznie planowanych środków na „badania gleby i wód pod 
kątem skażeń chemicznych”.   

 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. oraz lata wcześniejsze w związku z ich wpływem na kontrolowaną 

działalność.   
6  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). 

7  Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Prowadzenie okresowych badań gleby i ziemi 

Z dniem 1 stycznia 2009 r., na podstawie uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom 
m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, 
przekazano Dzielnicy Białołęka do wykonywania m.in. zadanie polegające na 
prowadzeniu okresowych badań jakości gleby i ziemi na obszarze Dzielnicy.  

 (akta kontroli str. 80-99) 

W § 27a ust. 4 zarządzenia nr 3808/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu 
organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Białołęka miasta stołecznego Warszawy 
w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy wskazano, że do zakresu działania 
Wydziału Konserwacji i Środowiska dla Dzielnicy Białołęka należy sprawowanie 
kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy.  

(akta kontroli str. 684-751) 

W Urzędzie nie prowadzono okresowych badań jakości gleby i ziemi na obszarze 
Dzielnicy Białołęka, o których stanowi art. 109 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska.   

(akta kontroli str. 194) 

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

W badanym okresie (do dnia 4 września 2014 r.) w Urzędzie nie prowadzono 
okresowych badań jakości gleby i ziemi na obszarze Dzielnicy Białołęka, co 
stanowiło naruszenie art. 109 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 
Zadanie to zostało przekazane Dzielnicy do realizacji na podstawie uchwały 
Nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych 
zadań i kompetencji m.st. Warszawy.  

Burmistrz wyjaśniła, że „(…) nie wypełniono obowiązku, o którym mowa w art. 109 
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska tj.: nie 
prowadzono okresowych badań jakości gleby i ziemi na obszarze Dzielnicy 
Białołęka pomimo przekazania tego zadania do realizacji z dniem 1 stycznia 2009 r. 
Nie jest możliwe wskazanie przyczyn niewypełnienia obowiązku ponieważ osoba 
kierująca wtedy Wydziałem nie pełni już funkcji naczelnika Wydziału i nie pracuje 
w Urzędzie Dzielnicy Białołęka.”.  

(akta kontroli str. 194, 455-458) 

W odniesieniu do niewyegzekwowania, w ramach bezpośredniego nadzoru nad 
Wydziałem Konserwacji i Środowiska, realizacji przez Wydział okresowych badań 
jakości gleby i ziemi Zastępca Burmistrza, odpowiedzialny za bezpośredni nadzór 
nad Wydziałem w okresie od 14 marca 2016 r. do dnia 28 listopada 2018 r. wyjaśnił, 
że: „(…) Po zapoznaniu się z charakterem pracy Wydziału, w tym kierownictwa 
Referatu Ochrony Środowiska, w porozumieniu z pozostałymi członkami Zarządu 
Dzielnicy i ówczesnym Naczelnikiem Wydziału zaproponowałem w listopadzie 

                                                      
8  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. 

OBSZAR 

Opis stanu 
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nieprawidłowości 
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2016 r. zmianę Kierownika ww. Referatu od stycznia 2017 r. Ze względu na liczne 
perturbacje związane z wyborem Zarządu Dzielnicy zmiana kierownika była możliwa 
w sierpniu 2017 r. Dopiero po ww. zmianie możliwe było sprawniejsze realizowanie 
powierzonych zadań. Pragnę zauważyć, że wskazane wcześniej badania gruntu 
zostały wykonane dopiero po zmianie Kierownika Referatu. Osoba kierująca 
Referatem od 2017 r. była inicjatorem wielu działań mających na celu poprawę 
stanu jakości środowiska na terenie Dzielnicy. Zmiana Kierownika Referatu 
skutkowała także zwiększeniem współpracy z Zarządem Dzielnicy Białołęka, który 
zaczął być rzetelnie i regularnie informowany o różnego rodzaju sprawach dot. 
ochrony środowiska. Zintensyfikowano także współdziałanie z organami ścigania tj.: 
policją, prokuraturą czy innymi jednostkami np.: Strażą Miejską, Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowiska. Ze względu na braki kadrowe i liczne 
zaniechania poprzedniego Kierownika, który nie wykazywał jakiejkolwiek inwencji w 
zakresie zadań „kierowanego” przez siebie referatu wiele działań podejmowanych 
jest dopiero teraz.”.    

(akta kontroli str. 68-75, 781-783) 

Zastępca Burmistrza, sprawujący nadzór nad Wydziałem Konserwacji i Środowiska 
w okresie od dnia 15 lipca 2013 r. do dnia 4 grudnia 2014 r. (wówczas Wydział 
Ochrony Środowiska) oraz od dnia 1 września 2015 r. do dnia 14 marca 2016 r. 
wyjaśnił, że: „(…) w okresie 2007–2010 sprawowałem nadzór nad 8 wydziałami, 
w tym najbardziej obciążonymi zadaniami – Inwestycji i Infrastruktury, Architektury, 
Gospodarki Gruntami, Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska, 
Administracyjno-Gospodarczym, Obsługi Mieszkańców oraz Informatyki. Prócz tego 
koordynowałem pracę Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich i Biura 
Gospodarki Nieruchomościami. Zakres obowiązków był tak duży, że rzadko mój 
tydzień pracy trwał mniej, niż 70 godzin. Siłą rzeczy trudno było szczegółowo wnikać 
w zakres działań każdego wydziału. Skupiałem się na sprawach najważniejszych – 
w przypadku ówczesnego Wydziału Ochrony Środowiska były to inwestycje (…), 
gospodarka zielenią (…), likwidacja dzikich wysypisk, walka z nielegalną 
gospodarką odpadami, terminowe reagowanie na pisma radnych i mieszkańców, 
decyzje środowiskowe. Takie wątki, jak wydawanie karmy dla kotów, pomiary 
hałasu, melioracja gruntów w ramach Spółki Wodnej, czy różne akcje promocyjne 
(np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata), a w końcu również badania jakości gleby oraz 
identyfikacji terenów potencjalnych zanieczyszczeń były przeze mnie nadzorowane 
jedynie w formie przyjmowania oświadczeń ustnych od Naczelnika Wydziału. (…) 
Podobnie rzecz się miała w stosunku do innych wydziałów. Nie byłem po prostu 
w stanie nadzorować pełnego zakresu obowiązków i ingerowałem na bieżąco 
w sytuacjach tego wymagających. (…) Byłem – i jestem – zdania, że Naczelnicy 
powinni ponosić osobistą odpowiedzialność za jakość pracy swoich wydziałów 
i prawdziwość składanych przez siebie oświadczeń. (…) Na koniec chciałbym 
zaznaczyć, że w omawianym okresie liczebność pracowników WOŚ (później WKIŚ) 
była dalece niewystarczająca. Długotrwałe choroby (…), czy częste niedyspozycje 
zdrowotne Naczelnika Wydziału znacząco utrudniały prace zespołu. Obciążanie 
pracowników obowiązkiem pisemnych sprawozdań dodatkowo opóźniałoby 
wykonywanie podstawowego – bardzo często zagrożonego terminowo – zakresu 
obowiązków.”.  

(akta kontroli str. 68-75, 843-845) 

Zastępca Burmistrza, sprawujący nadzór nad Wydziałem w okresie od dnia 
4 grudnia 2014 r. do dnia 1 września 2015 r. wyjaśnił, że: „(…) nadzorowałem jako 
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka następujące jednostki (wymieniono 10 
jednostek, w tym Wydział Ochrony Środowiska, obecnie Wydział Konserwacji 
i Środowiska – dopisek kontrolera). W związku z tym trudno mówić o bezpośrednim 
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nadzorowaniu Wydziału (…) przy takiej ilości nadzorowanych jednostek 
organizacyjnych Dzielnicy, jest to fizycznie niemożliwe. Bezpośredni nadzór nad 
pracami Wydziału Ochrony Środowiska sprawował doświadczony naczelnik (…) 
Naczelnik nigdy nie zgłaszał problemów związanych z brakiem prowadzenia badań 
wstępnych w ramach identyfikacji terenów potencjalnie historycznie 
zanieczyszczonych. Prowadzenie powyższych badań należało do bezpośrednich 
obowiązków Naczelnika (…).”.    

(akta kontroli str. 56-67, 842, 846) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w przedmiotowym zakresie ze względu na brak realizacji zadań wynikających 
z przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska.   

 

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

Do spraw znajdujących się w zakresie działania urzędów dzielnic (określonych 
w § 38 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy, 
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 312/2007 Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu 
organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy, z późn. zm.), w dniu 
23 marca 2015 r. dodano (zarządzeniem nr 333/2015 Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 23 marca 2015 r. zmieniającym zarządzenie 
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego 
Warszawy) zadanie pn. „identyfikacja oraz sporządzanie wykazu potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w związku z art. 101d ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska”.  

 (akta kontroli str. 251-353) 

Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi Dzielnica 
Białołęka przekazano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w dniu 
4 października 2018 r. Wykaz przekazano również do Biura Ochrony Środowiska 
Urzędu M. St. Warszawy w dniu 5 października 2018 r.   

(akta kontroli str. 195-250, 378-380, 472) 

Wszystkie ujęte w Wykazie potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi wpisano w 2018 r. (w okresie czerwiec–sierpień). Przy każdym (z 827) 
potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu wskazano na „brak dodatkowych 
informacji” o działalności prowadzonej w przeszłości na terenach ujętych w Wykazie. 
Przy każdej pozycji Wykazu podano substancje powodujące ryzyko, bez określenia 
ich zawartości w glebie i ziemi (o czym stanowi art. 101d ust 7 pkt 6 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska).  

(akta kontroli str. 195-250) 

W odniesieniu do podstawy na jakiej wskazano w Wykazie substancje powodujące 
ryzyko, skoro nie ustalono działalności prowadzonej w przeszłości na terenach 
ujętych w Wykazie, Burmistrz wyjaśniła, że: „Ustalenie działalności prowadzonej na 
ujętych w Wykazie terenach w przeszłości było prowadzone w oparciu 
o ortofotomapę historyczną Warszawy, bieżące zagospodarowanie terenów, 
ewidencję gruntu i szacunkowe informacje ile lat dane przedsiębiorstwo funkcjonuje 
na tym terenie. Ze względu na braki kadrowe niemożliwe było analizowanie 
szczegółowe każdej działki/rejonu.”.  

OCENA CZĄSTKOWA 
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W odniesieniu do ujęcia w Wykazie wyłącznie nazw substancji powodujących 
ryzyko, bez określenia ich zawartości w glebie i w ziemi, o czym mowa w art. 101d 
ust. 7 pkt 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, Burmistrz wyjaśniła: „Bez 
stosownych badań nie jest możliwe wskazanie czy i jaka ilość substancji znajduje 
się w glebie. Odniesiono się tylko do wskazania substancji powodujących ryzyko. 
Wskazanie informacji o ich zawartości w glebie i w ziemi konkretnej substancji bez 
ww. badań byłoby obarczone dużym błędem.”. 

(akta kontroli str. 461, 464-465) 

Zgodnie z art. 101d ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska identyfikacji 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dokonuje się 
poprzez: pkt. 1) ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem 
powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była 
prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; pkt. 2) ustalenie 
listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest 
spodziewane ze względu na prowadzoną na danym terenie działalność; pkt. 3) 
analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub 
ziemi. 

W odniesieniu do dokumentów i informacji, na podstawie których w Urzędzie 
dokonywano identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi, Burmistrz wyjaśniła, że „Tworząc wykaz historycznych zanieczyszczeń gruntu 
opierano się na wiedzy ogólnej pracowników, mapach historycznych i aktualnym 
zagospodarowaniu terenu oraz rozporządzeniu z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.”.  

(akta kontroli str. 456, 458-460) 

Burmistrz wyjaśniła, że informacje nt. aktualnego zagospodarowania terenu 
pozyskiwano z ortofotomapy Urzędu m.st. Warszawy, google maps tzw. streetview, 
a także w oparciu o ogólną wiedzę pracownika i rejestr z ewidencji gruntów 
informujący o stanie władania/własności gruntu. 

W odpowiedzi na pytanie o kompetencje pracowników, które pozwoliły na 
sporządzenie Wykazu bez konieczności analizy materiałów źródłowych, w tym 
w szczególności bez ustalenia działalności mogącej z dużym 
prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni 
ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r. 
Burmistrz wyjaśniła, że: „W Wydziale Konserwacji i Środowiska żaden 
z pracowników nie posiada wykształcenia z zakresu geologii, czy hydrogeologii. 
W przypadku przekazywania zadań przez Prezydenta m.st. Warszawy lub 
pojawieniu się nowych obowiązków wynikających z ustawy do realizacji ww. 
deleguje się pracownika, którego zakres obowiązków jest pokrewny z zadaniem, lub 
pozwala domniemywać, że pracownik będzie w stanie podołać temu zadaniu.”.     

(akta kontroli str. 455-460, 776-780) 

W Wykazie nie ujęto wszystkich zidentyfikowanych terenów, na których występują 
potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W przekazanych 
w ramach niniejszej kontroli pismach Burmistrz wskazała na nieujęcie w Wykazie: 
ul. Modlińskiej 48H; ul. Kowalczyka; rejonu Polfy Tarchomin; rejonu dawnej fabryki 
Pollena Aroma (ul. Klasyków) – na którym zgodnie z wydanymi w Urzędzie 
decyzjami realizowano budowę budynków mieszkalnych; terenu betoniarni 
zlokalizowanej przy ul. Białołęckiej 381 (dz. nr ewid.: 19/35, 19/33, 19/31 z obrębu 4-



 

8 

16-16)9; terenu w rejonie ul. Zarzecze; terenu pomiędzy Trasą Toruńską 
a ul. Elektronową.  

(akta kontroli str. 195-250, 375-377, 460, 467, 803-824) 

W trakcie kontroli NIK Wykaz uzupełniono o 172 pozycje. Przy żadnej z tych pozycji 
nie zawarto informacji o właściwościach gleby; o substancjach powodujących ryzyko 
oraz informacji o ich zawartości w glebie; o remediacji prowadzonej obecnie 
i w przeszłości; o danych obowiązanego do przeprowadzenia remediacji.  

Przekazując uzupełnienie Wykazu Burmistrz wyjaśniła, że: „(…) ze względu na braki 
kadrowe, a także koniec roku (konieczność przygotowania przetargów, zapytań 
ofertowych dla umów na 2019 r.) i bardzo duże obciążenie pracą pracowników cały 
wykaz do marca 2019 r. zostanie uszczegółowiony.”.  

  (akta kontroli str. 377, 460, 784-802) 

W latach 2014–2018 (według stanu na dzień 7 grudnia) na terenach 
zanieczyszczonych, o których więdzę posiadały władze Dzielnicy Białołęka, 
realizowano trzy inwestycje budowy osiedli mieszkaniowych i budynków 
użyteczności publicznej, z czego na terenie dwóch inwestycji przeprowadzono 
remediacje terenu, które RDOŚ uznał za skuteczne10. Dla trzeciej inwestycji nie 
ustalono planu remediacji. Teren realizacji tej inwestycji nie został również ujęty 
w Wykazie.  

  (akta kontroli str. 195-250, 461-467, 473, 646-683) 

Pomimo że trzecią inwestycję realizowano na terenach poprzemysłowych (tereny 
zakładów Pollena Aroma), o których zanieczyszczeniu w Urzędzie pozyskano 
wiedzę na etapie procedowania pozwolenia na budowę, Burmistrz nie miała 
podstaw prawnych do wstrzymania wydania inwestorowi pozwolenia na budowę.   

Decyzją nr 598/2017, która stała się ostateczna z dniem 15 grudnia 2017 r. 
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie (działając z up. 
Prezydenta M. St. Warszawy) zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi 
pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługą, garażem 
podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie 
działek nr ewid. 21/6 i nr ewid. 6/2 w obrębie 4-04-05 przy ul. Klasyków 
w Warszawie. Z dniem 13 czerwca 2018 r. stała się ostateczna decyzja nr 221/2018 
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca inwestorowi pozwolenia na budowę 
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem 
podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie 
działki nr ewid. 21/6 w obrębie 4-04-05 przy ul. Klasyków w Warszawie.  

 

                                                      
9  W dniu 6 listopada 2018 r. Policja zatrzymała osoby zrzucające na ten teren odpady. Podczas oględzin 

(w których uczestniczyli pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Urzędu 
Dzielnicy Białołęka) ujawniono stary kanał serwisowy samochodów dostawczych. O ujawnieniu nielegalnego 
składowiska odpadów na terenie betoniarni Wydział Konserwacji i Środowiska został poinformowany przez 
Straż Miejską M. St. Warszawy Oddział Ochrony Środowiska pismem z dnia 29 października 2018 r. (znak: 
SM-OOŚ-429-463/18). Pismem z dnia 8 listopada 2018 r. Wydział Konserwacji i Środowiska przekazał do 
Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa pismo Straży Miejskiej z prośbą o prowadzenie sprawy zgodnie 
z właściwością i powiadomienie zainteresowanych stron o podjętych działaniach. Biuro Mienia Miasta 
i Skarbu Państwa poinformowało Wydział Konserwacji i Środowiska o podjętych działaniach pismem z dnia 
22 listopada 2018 r. (nr BM-WO.660.218.2018.RPR).  

10  Dotyczyło to obszaru części działki 9/3, obręb 4-06-10 zlokalizowanej przy ul. Kowalczyka, w przypadku 
której RDOŚ potwierdził skuteczności remediacji w piśmie skierowanym do DOM Development S.A. znak: 
WSI.515.4.2017.SSz.5 z dnia 26 lutego 2018 r. oraz terenu inwestycji DOM Development S.A. przy ul. 
Klasyków i Krokwi w Warszawie (działki o nr ew. 20, 21/1, 21/2, 21/9, 21/10, 21/14, 21/15, 21/16, 21/17, 
21/18, 21/24, 21/25, 21/26 i 22 obręb 4-04-05, na którym rekultywację środowiska gruntowego RDOŚ uznał 
za skuteczną w piśmie skierowanym do DOM Development znak WSI.501.16.2011.MGł.11 z dnia 
26 września 2014 r.  
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W określonych w decyzji nr 598/2017 Warunkach i szczegółowych zasadach 
zagospodarowania terenu położnego poza granicami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Henrykowa wskazano m.in., że przed 
przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać badania gruntu w celu ustalenia 
stopnia zanieczyszczenia gruntu. Przy badaniu należy uwzględnić substancje 
mogące potencjalnie znajdować się w gruncie w oparciu o dane dotyczące 
substancji produkowanych i używanych w zakładzie. Zgodnie z decyzją wyniki 
badań gruntu należało przedstawić Zarządowi Dzielnicy Białołęka minimum 60 dni 
przed rozpoczęciem prac ziemnych.   

Burmistrz za wypełnienie ww. obowiązku uznała przedłożoną, na etapie 
uzupełniania dokumentacji projektowej, Ocenę stanu zanieczyszczenia dla projektu 
budynków mieszkalnych dla działki nr 21/6 i działki nr  6/2 obręb 4-04-05 etap A.  

  (akta kontroli str. 475-483, 581-588, 607-639, 825-837) 

P.o. Naczelnika Wydziału Konserwacji i Środowiska (z upoważnienia Burmistrza) 
wyjaśnił, że: „Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie miał podstawy 
wyegzekwowania wymogu z decyzji o warunkach zabudowy, który dotyczył 
nałożenia na inwestora obowiązku przedłożenia stosownych badań innemu 
organowi, niż organowi wydającemu pozwolenie na budowę. Ponadto należy 
zauważyć, że wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest równoznaczne 
z datą rozpoczęcia prac ziemnych. Na rozpoczęcie robót budowlanych inwestorowi 
przysługuje okres trzech lat liczony od dnia w którym otrzymana decyzja 
o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Nadzór nad wykonywanymi robotami 
budowlanymi w tym robotami objętymi pozwoleniem na budowę zgodnie z art. 83 
ust 1 ustawy Prawo budowlane należą do kompetencji Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Ponadto należy wskazać, że decyzja Prezydenta Miasta 
Stołecznego nr 221/2018 z dnia 14 maja 2018 r. była weryfikowana przez Wojewodę 
Mazowieckiego w trybie odwołania. Wojewoda Mazowiecki nie doszukał się 
w postępowaniu uchybień i nieprawidłowości utrzymując w/w decyzję w mocy.”. 

  (akta kontroli str. 839, 873-874) 

W decyzji nr 221/2018 wskazano, że prace ziemne dla przedmiotowej inwestycji 
należy realizować zgodnie z opinią dotyczącą remediacji na części działki o nr ewid. 
21/6 w obrębie 4-04-05 oraz wytycznymi wskazanymi w ocenie stanu 
zanieczyszczenia gruntu umieszczonej w dokumentacji projektowej. Przywołana 
w decyzji opinia dotycząca remediacji na części działki o nr ewid. 21/6 obręb 4-04-
05 przy ul. Klasyków została wydana w dniu 14 maja 2018 r. przez geologa. W opinii 
tej przywołano opracowanie dokumentujące badania zanieczyszczenia gruntu pt. 
„Ocena stanu zanieczyszczenia gruntu dla projektu budynków mieszkalnych przy ul. 
Klasyków w Warszawie (część działki o nr ew 21/6 działka 6/2, obręb 04-04-05), 
ETAP B”, które wykonano w sierpniu 2017 r. W opinii wskazano, że wyniki badań 
ujęte w ww. Ocenie wskazują na bardzo niewielkie przekroczenie dopuszczalnego 
stężenia jedynie oleju mineralnego. Przekroczenie to dotyczy jedynie 
przypowierzchniowej strefy (głębokość 0.0-0,25 m). W opinii stwierdzono, że 
w ramach prac ziemnych grunt, w którym zostało stwierdzone przekroczenie 
dopuszczalnego stężenia oleju mineralnego zostanie całkowicie usunięty. 
W związku z czym wykonanie remediacji nie jest konieczne.  

Przywołane w opinii opracowanie pt. „Ocena stanu zanieczyszczenia gruntu dla 
projektu budynków mieszkalnych przy ul. Klasyków w Warszawie (część działki 
o nr ew 21/6 działka 6/2, obręb 04-04-05), ETAP B” stanowiło załącznik do projektu 
budowlanego sporządzonego zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, która stała 
się ostateczna z dniem 13 czerwca 2018 r. Na etapie opracowywania dokumentacji 
budowlanej, zatwierdzonej decyzją, która stała się ostateczna z dniem 15 grudnia 
2017 r. opracowano (w sierpniu 2017 r.) i załączono do projektu budowlanego 



 

10 

„Ocenę stanu zanieczyszczenia gruntu dla projektu budynków mieszkalnych przy ul. 
Klasyków w Warszawie (część działki o nr ew. 21/6 i działka 6/2, obręb 04-04-05 
Etap A)”.  

W celu oceny zanieczyszczenia gruntów na głębokości większej niż 0,25 m, 
w ramach Oceny dla Etapu A pobrano trzy próbki z otworów o głębokości: 0,5 m; 
0,6 m oraz 0,7 m. Przy sporządzaniu Oceny dla Etapu B pobrano jedną próbkę 
z otworu na głębokości 0,5 m. Wyniki badań tych próbek nie wykazały przekroczeń 
w stosunku do wartośći dopuszczalnych określonych dla gruntów grupy I.  

Geolog, który opracował ww. Oceny, na pytanie kontrolera NIK, czy pobranie jednej 
próbki z głębokości 0,5 m jest miarodajne i wystarczające do rzetelnej oceny 
konieczności lub braku konieczności dalszych badań bądź konieczności 
przeprowadzenia remediacji zeznał, że: „Jest to trudne pytanie. W rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi nie określono ile próbek należy pobrać 
z warstw gleby głębszych niż 0,25 m aby dokonać rzetelnej oceny. Rozporządzenie 
nie ogranicza ilości prób, dając tym samym możliwość podjęcia indywidulanej oceny 
przez badającego.”.  

Niepobranie większej liczby próbek w sytuacji gdy przepisy rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi nie ograniczały pobrania większej liczby próbek Geolog zeznał, że: „Dobór 
ilości prób określono w zleceniu.”.    

  (akta kontroli str. 487-498, 589-595, 753-755) 

W każdej z ww. Ocen stwierdzono, że działki stanowią tereny byłych zakładów 
Pollena Aroma, tj. tereny przemysłowe oznaczone symbolem Ba – grupa gruntów 
IV. W części Ocen dotyczącej stanu zanieczyszczenia gruntu stwierdzono, że 
„W trakcie wykonywania badań w terenie organoleptycznie stwierdzono, w próbkach 
pojedynczych wyczuwalny zapach węglowodorów i przebarwienia gruntu – cech 
charakterystycznych dla gruntów zanieczyszczonych substancjami 
petropochodnymi.”.    

  (akta kontroli str. 487-514, 589-603) 

Na pytanie kontrolera NIK o uzasadnienie wydania w dniu 14 maja 2018 r. opinii 
o braku konieczności wykonania remediacji na części działki o nr ewid. 21/6 obręb 
4-04-05 przy ul. Klasyków w Warszawie (Etap) pomimo że: 1) przywołane 
w niniejszej opinii wyniki badań gruntu wskazywały na przekroczenie 
dopuszczalnego stężenia oleju mineralnego11; 2) w „Ocenie stanu zanieczyszczenia 
gruntu dla projektu budynków mieszkalnych przy ul. Klasyków w Warszawie (część 
działki o nr ew. 21/6 działka 6/2, obręb 04-04-05), Etap B”, która stanowiła podstawę 
do wydania niniejszej opinii wskazano, że działki stanowią tereny byłych zakładów 
Pollena Aroma, tj. tereny poprzemysłowe oznaczone symbolem Ba – grupa gruntów 
IV, co, zdaniem NIK, wskazywało na duże prawdopodobieństwo zanieczyszczenia 
tego terenu; 3) w części Oceny dotyczącej stanu zanieczyszczenia gruntu 
stwierdzono, że „W trakcie wykonywania badań w terenie organoleptycznie 
stwierdzono, w próbkach pojedynczych wyczuwalny zapach węglowodorów 
i przebarwienia gruntu – cech charakterystycznych dla gruntów zanieczyszczonych 
substancjami petropochodnymi.” Geolog zeznał, że: „Opinia została wydana na 
zlecenie (…). Zlecenie do wydania opinii miało na celu wskazanie czy remediacja 
jest konieczna czy nie. Pisząc opinię kierowałem się tym, że zanieczyszczenie było 
niewielkie, przekroczenie mogło być nawet w granicach błędu analizy. Pisząc opinię 
wziąłem pod uwagę jedną próbę badania głębszej warstwy powierzchni ziemi, która 

                                                      
11  W części sekcji S3 stwierdzono zawartość 31 mg/kg s.m. wobec dopuszczalnej 30 mg/kg s.m. na 

przypowierzchniowej strefie (głębokość 0.0-0,25  m). 
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nie wykazała zanieczyszczenia. Opinia dotyczy przypowierzchniowej warstwy gleby 
(od 0-0,25 m). W Ocenie stanu zanieczyszczenia gruntu, która stanowiła podstawę 
do wydania opinii wskazano, że pobrano jedną próbkę z głębokości 0,5 m.”.  

(akta kontroli str. 603, 752-758) 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi12 
dopuszczalną zawartość w glebie oraz dopuszczalną zawartość w ziemi substancji 
powodującej ryzyko, innej niż wskazana w § 1 pkt 1, ustala się na podstawie analizy 
wpływu obecności tej substancji w glebie lub w ziemi na zdrowie ludzi i stan 
środowiska, sporządzonej w postaci pisemnej.  

Analiza wpływu substancji ropopochodnych na zdrowie ludzi i stan środowiska nie 
została sporządzona.   

Geolog zeznał, że: „Zgodnie z tym co pamiętam firma (…) nigdy nie przeprowadzała 
innych ocen zanieczyszczenia gruntu niż te wskazane w § 9 ww. rozporządzenia. 
O powyższym zawsze uprzedzaliśmy klientów, przyjmując zlecenie. Nigdy nie 
czułem się na siłach aby przeprowadzić analizę, o której mowa w § 4 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Według mojej wiedzy obowiązujące przepisy 
nie określają na którym etapie analizy wniosków o pozwolenie na budowę należy 
wprowadzić informacje o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi. 
W mojej ocenie informacje te powinny być znaleźć się w planach zagospodarowania 
przestrzennego lub warunkach zabudowy.”.  

(akta kontroli str. 752-758) 

W ramach realizacji inwestycji dokonywano zrzutu wód pochodzących 
z odwodnienia wykopów budowlanych do Kanału Henrykowskiego. W związku 
z inwestycją realizowaną na podstawie decyzji nr 598/2017, zrzutu wód dokonywano 
w okresie od lutego do kwietnia 2018 r. na podstawie zgody wydanej przez 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie jako właściciela 
wody. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie wyraził 
zgodę na zrzut wody do Kanału Henrykowskiego w okresie od 19 grudnia 2017 r. do 
30 kwietnia 2018 r. Zgoda została wydana w dniu 28 grudnia 2017 r., tj. po terminie 
zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności. We wniosku o zgodę na zrzut 
wód nie określono szacowanej ilości wód, która w wyniku zrzutów (w podanym 
powyżej okresie) miała trafić do Kanału Henrykowskiego. Przed wydaniem zgody 
nie zażądano również przedstawienia wyników badania terenu.  

Były Kierownik Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Warszawie wyjaśnił, że: „(…) Wiedziałem, że woda jest pompowana z 4 
studni o maksymalnym łącznym natężeniu około 20 l/sekundę. Ta ilość nie mogła w 
istotny sposób negatywnie wpłynąć na „suchy” Kanał Henrykowski, a nawet mogła 
pomóc w „rozcieńczeniu” spływających wód powierzchniowych. Generalnie 
przyjmuje się, że pompowane wody z gruntu są „czyste” i na tym etapie 
postępowania nie wymaga się dodatkowych dokumentów.”.  

Informacji, że woda jest pompowana z czterech studni o maksymalnym łącznym 
natężeniu około 20 l/sekundę nie ujęto we wniosku o wyrażenie zgody na zrzut 
wody do Kanału Henrykowskiego.  

W odniesieniu do źródła tej informacji były Kierownik Inspektoratu Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie wyjaśnił, że: „Nie pamiętam, 
czy przedstawiciel firmy (…) telefonował, czy kontaktował się w tej sprawie 
osobiście. Wykonawca uzyskał zapewnienie na przyjęcie do Kanału 

                                                      
12  Dz. U. z 2016 r. poz. 1395.  
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Henrykowskiego wody w ilości około 20 l/s – tak jak pisałem wcześniej wody 
„czystej”, bezpiecznej dla kanału. Ponadto pragnę zaznaczyć, że abecadło 
rozsądnego wykonawcy nakazuje, że przed zrobieniem „dziury” w ziemi, 
przystąpieniem do pracy i zapłaceniem za projekt odwodnienia wcześniej należy 
zrobić rozeznanie gdzie i u kogo będzie można odprowadzić wodę z wykopu. Tak 
było i w tym przypadku.”.  

  (akta kontroli str. 484, 761-774, 841, 932-933) 

Były Kierownik Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Warszawie wyjaśnił również, że: „(…) nie żądano przedstawienia 
wyników badania gruntu, na którym planowano wykopy budowlane, ponieważ nie 
leży to w kompetencjach administratora i właściciela wody, co wynika z art. 123a 
ust. 4 pkt 4 ustawy – Prawo wodne.”.  

  (akta kontroli str. 933) 

W związku z realizacją inwestycji, o której mowa w decyzji nr 221/2018 zrzutu wód 
dokonywano w okresie wrzesień – grudzień 2018 r. na podstawie zgłoszenia 
wodnoprawnego z dnia 15 maja 2018 r.  

  (akta kontroli str. 761-773) 

W dniu 15 marca 2018 r. mieszkaniec Dzielnicy przekazał (pocztą elektroniczną) do 
Urzędu informację w sprawie wyczuwalnego chemicznego zapachu w rejonie zrzutu 
wody z odwodnienia wykopów. W związku ze zgłoszeniem mieszkańca w Urzędzie 
podjęto następujące działania: 

 pismem z dnia 16 marca 2018 r. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
w Wydziale Konserwacji i Środowiska zwrócił się do inwestora o przekazanie 
wyników badania gruntu, które nie wykazały zanieczyszczenia, a także zgody 
na zrzut wód. Pismem z dnia 19 marca 2018 r. inwestor przekazał „Ocenę stanu 
zanieczyszczenia gruntu dla projektu budynków mieszkalnych przy ul. Klasyków 
w Warszawie (część działki o nr ew. 21/6 i działka 6/2, obręb 04-04-05) Etap A”, 

 (akta kontroli str. 485-514) 

 w dniu 16 marca 2018 r. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale 
Konserwacji i Środowiska przeprowadził oględziny terenu realizacji inwestycji, 
w wyniku których „potwierdził wyczuwalny ostry zapach”. W tym samym dniu 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Konserwacji i Środowiska 
skierował pismo do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska (dalej: WIOŚ) z prośbą o zbadanie próbek wody. Pismem z dnia 
5 kwietnia 2018 r. WIOŚ przekazał do Wydziału Konserwacji i Środowiska 
sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w dniu 19 marca 2018 r. Zgodnie 
z ww. sprawozdaniem z badań woda z wykopów nie była zanieczyszczona i nie 
stanowiła zagrożenia dla środowiska lub ludzi;  

(akta kontroli str. 515-523, 528-530, 532-534) 

 pismem z dnia 18 czerwca 2018 r., skierowanym do WIOŚ, Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy wniósł o ponowne przeprowadzenie badań Kanału Henrykowskiego 
w rejonie ul. Klasyków. Prośbę uzasadnił skierowaną do Zarządu Dzielnicy 
w dniu 1 czerwca 2018 r. interpelacją Radnej. W skierowanym do WIOŚ piśmie 
wskazano, że „Radna w dalszym ciągu otrzymuje skargi mieszkańców związane 
z nieczystościami pływającym w cieku wodnym oraz niezmiennie utrzymującym 
się nieprzyjemnym zapachem. Korzystający z ogólnodostępnego Parku 
Henrykowskiego mieszkańcy obawiają się, że zrzucana do Kanału 
Henrykowskiego woda, może zawierać niebezpieczne substancje.”. Pismem 
z dnia 23 lipca 2018 r. WIOŚ poinformował Zastępcę Burmistrza, że w dniu 
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25 czerwca 2018 r. przeprowadził oględziny i nie stwierdził żadnej instalacji 
służącej do zrzutu wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych 
z terenu budowy doprowadzonej do Kanału Henrykowskiego w rejonie 
ul. Klasyków. Poinformował, że ponieważ Kanał był wyschnięty nie pobrano 
próbki wody do dalszych badań;  

 pismem z dnia 8 sierpnia 2018 r. Zastępca Burmistrza poinformował Radną 
o działaniach podjętych w związku z jej interpelacją; 

 pismem z dnia 6 listopada 2018 r. WIOŚ przekazał do Urzędu sprawozdanie 
z badań próbki wody z Kanału. Stwierdzono niespełnienie wymogów klasy II, co 
oznacza stan wody poniżej dobrego. Stwierdzono również, że wyczuwalny był 
zapach charakterystyczny dla węglowodorów; 

(akta kontroli str. 555-572) 

 pismem z dnia 31 października 2018 r. inwestor przesłał do Państwowego 
Gospodarstwa Wody Polskie wyniki przeprowadzonych na jego zlecenie badań 
wody pobranej w dniu 11 października 2018 r. Zgodnie ze sprawozdaniem 
z badania próbek wody stwierdzono przekroczenia następujących parametrów: 
rozpuszczonych metali/głównych kationów (arsenu, baru, cynku, niklu); BTEX 
(benzenu, toluenu, etylobenzenu, meta- i para-ksylenuorto-ksylenu), 
halogenowych lotnych związków organicznych (dichlorometanu, cis-1.2-
dichloroetenu, 1.1-dichloroetanu, chlorobenzenu); niehalogenowych lotnych 
związków organicznych, WWA (naftalenu, acenaftenu, fluorenu, fenantrenu), 
węglowodorów ropopochodnych. Wyniki tych badań deweloper przekazał 
również do p.o. Naczelnika Wydziału Konserwacji i Środowiska (pocztą 
elektroniczną w dniu 16 listopada 2018 r.).  

(akta kontroli str. 556-578) 

Decyzja nr 221/2018, która stała się ostateczna z dniem 13 czerwca 2018 r. była 
procedowana w okresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego w związku 
z interwencjami w sprawie wyczuwalnego ostrego zapachu w rejonie zrzutu wód 
z odwodnienia wykopów.  

Wydanie decyzji zezwalającej na budowę kolejnego budynku mieszkalnego 
w sytuacji: 1) interwencji mieszkańców Dzielnicy Białołęka i prowadzonego 
w związku z tym postępowania wyjaśniającego; 2) potwierdzonego przez Kierownika 
Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Konserwacji i Środowiska, podczas wizji 
w terenie w dniu 16 marca 2018 r., „wyczuwalnego ostrego zapachu w rejonie zrzutu 
wody przy ul. Klasyków”; 3) zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi 
wykazanymi w załączonych do dokumentacji budowlanej Ocenach stanu 
zanieczyszczenia gruntu dla projektu budynków mieszkalnych przy ul. Klasyków 
w Warszawie (część działki o nr ew. 21/6 i działka 6/2, obręb 04-04-05) Etap A oraz 
Etap B (sporządzonych w sierpniu 2017 r.); 4) powszechnej wiedzy na temat 
wcześniejszego wykorzystania terenu przez Pollena Aroma, p.o. Naczelnika 
Wydziału Konserwacji i Środowiska (z upoważnienia Burmistrza) wyjaśnił, że „(…) 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (na wniosek Urzędu 
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy) w marcu i październiku 2018 r. pobrał próbki 
wody z odwodnienia wykopów pod kątem zbadania, czy zawierają substancje 
niebezpieczne dla środowiska lub człowieka, a także powodujące ww. zapach. 
Z analizy otrzymanych w dniu 05.04.2018 r. wyników badań, odniesionych do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych wynika, że woda z wykopów nie jest 
zanieczyszczona i nie stanowi zagrożenia dla środowiska lub ludzi. Podejrzewano, 
że zapach jest efektem braku regularnego oczyszczania kanału i może mieć 
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związek z gnijącą materią organiczną. Dopiero w dniu 16.11.2018 r. deweloper (…) 
przekazał do p.o. Naczelnika Wydziału Konserwacji i Środowiska badania wody 
wskazujące na występowanie zanieczyszczenia. W dniu 20.11.2018 r. odbyło się 
spotkanie przedstawiciela (inwestora – dopisek kontrolera) wraz z właścicielem firmy 
(…), który szczegółowo wyjaśnił problem i poinformował o opracowywaniu planu 
remediacji. Dokonano także wspólnej wizji w terenie wraz z przedstawicielami 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W dniu 21.11.2018 r., ww. 
jednostka decyzją nr 1 znak WA.6.6.420.10.3.2018.ML nałożyła obowiązek 
wykonania ekspertyzy dotyczącej wpływu odprowadzanych wód gruntowych 
pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych na Kanał Henrykowski. 
Zaznacza się, że bez stosownych dokumentów (dowodów) w przypadku 
wstrzymania realizacji inwestycji lub doprowadzenia do znaczących szkód 
(wstrzymanie odwodnienia skutkujące zniszczeniem posadowionych fundamentów)  
Urząd Dzielnicy mógłby zostać narażony na konieczność zapłaty odszkodowania na 
rzecz Inwestora. Zaznacza się, że pismem z dnia 16.03.2018 r. poproszono WIOŚ 
o zbadanie zrzucanej wody. Pismo zostało także skierowane do zarządcy kanału – 
Wód Polskich. W dniu 18.06.2018 r. poproszono WIOŚ o ponowne badanie wody 
zrzucanej z wykopów. Pismo ponownie zostało także skierowane do zarządcy 
kanału – Wód Polskich.”.  

(akta kontroli str. 607-611, 852-876) 

NIK wskazuje również, że pomimo zapisu w projekcie budowlanym, że „roboty 
ziemne polegające na usunięciu i zutylizowaniu warstwy wierzchniej (0,00-0,25 cm) 
mają być zrealizowane przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia, 
a zanieczyszczona gleba ma być zutylizowana zgodnie z ustawą – Prawo ochrony 
środowiska”, to z informacji udzielonych przez inwestora, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 
lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK, do których załączono oświadczenie wykonawcy 
wynika, że ziemia usunięta w wyniku realizacji inwestycji (zgodnie z decyzją z dnia 
15 grudnia 2017 r.) „została zmieszana z piaskiem i gliną i wykorzystana na nasypy 
drogowe gdzie mogą być użyte grunty IV kategorii. Niwelacje oraz podniesienie 
terenu zostało wykonane na realizacji odcinka Węzeł Lubelska (obwodnica 
Warszawa).”. Wykonawca oświadczył również, że „Pozostała część ziemi z wykopu 
użyta została do zasypek i niwelacji terenu budowy.”. Deweloper wyjaśnił, że 
„Materiał z etapu B jest nadal składowany na terenie naszej nieruchomości (poza 
terenem prowadzonych prac budowlanych) i zostanie wywieziony po ustaleniu 
możliwego miejsca jego wbudowania.”.  

NIK stwierdza, że zanieczyszczoną glebę i ziemię klasyfikuje się jako odpad. Ze 
względu na rodzaj zanieczyszczenia ziemia stanowiła odpad niezbezpieczny  
(zgodnie z Katalogiem odpadów ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych, 
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 
2014 r. w sprawie katalogu odpadów13 gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające 
substancje niebezpieczne stanowią odpad niebezpieczny o kodzie: 17 05 03*). 
Zagospodarowaniem zanieczyszczonej ziemi powinien zająć się podmiot 
posiadający stosowne zezwolenie na przetwarzanie odpadów.  

  (akta kontroli str. 638-642, 759-771) 

W kwestii podejmowanych działań w przypadku realizacji inwestycji na terenach 
potencjalnie zanieczyszczonych Burmistrz wyjaśniła, że „W przypadku podejrzenia, 
że planowana inwestycja będzie realizowana na terenie, na którym istnieje ryzyko 
występowania potencjalnego zanieczyszczenia Wydział Architektury i Budownictwa 
kontaktuje się z pracownikiem Wydziału Konserwacji i Środowiska „w celu 

                                                      
13  Dz. U. z 2014 r. poz. 1923.  
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omówienia kwestii ewentualnego zanieczyszczenia. Na Inwestora był nakładany 
obowiązek wykonania badań gruntu.”. 

Jako przykład Burmistrz podała dokumentację dotyczącą inwestycji na ul. Klasyków, 
w której zobowiązano dewelopera do przedstawienia Zarządowi wyników badań 
gruntu, a także zobowiązano dewelopera do usunięcia nieprawidłowości i braków 
występujących w przedłożonym projekcie budowlanym. 

  (akta kontroli str. 468, 785-790) 

Burmistrz wyjaśniła, że: „Plany miejscowe są tworzone i konsultowane przez Biuro 
Architektury i Planowania Przestrzennego. Ww. jednostka nie zwracała się do 
Dzielnicy Białołęka o opinię pod kątem historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi.”.   

  (akta kontroli str. 468, 785-790) 

W 2017 r. przeprowadzono co prawda dwa badania (na ul. Modlińskiej 48H oraz na 
ul. Kowalczyka), lecz nie były one bezpośrednio związane z realizacją obowiązku 
identyfikacji terenów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń, wynikającego 
z art. 101d ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Decyzję o zleceniu badania na ul. Modlińskiej 48H (działka o nr ewid. 24, obręb 4-
06-11) podjęto w związku z informacją z Wydziału d/w z Przestępczością 
Gospodarczą i Korupcją KRP Warszawa VI (przekazaną pismem z dnia 12 września 
2017 r.) o składowaniu na terenie działki odpadów „w takich warunkach i taki 
sposób, że mogło to zagrozić życiu i zdrowiu człowieka, lub spowodować istotne 
obniżenie jakości wody oraz zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.”. 
W przypadku działek na ul. Kowalczyka (działki o nr ewid. 10/3, obręb 4-06-10 
i nr ewid. 22, obręb 4-06-11) decyzję o zleceniu badania podjęto w związku 
z prośbami mieszkańców o dokonanie nasadzeń drzew i krzewów w rejonie 
ul. Klasyków oraz ul. Kowalczyka, który obejmował m.in. teren parkingu 
zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 10/3 z obrębu 4-06-10 i nr ewid. 22 
z obrębu 4-0-11.   

Badania jednej z trzech próbek pobranych na ul. Modlińskiej oraz jednej z sześciu 
próbek pobranych na ul. Kowalczyka wykazały podwyższoną zawartość oleju 
mineralnego. W przypadku próbki pobranej z działki na ul. Modlińskiej 48H 
(zlokalizowanej w bliskiej odległości od nielegalnego kanału serwisowego) 
przekroczenie oleju mineralnego było ponad 33-krotne. W związku ze stwierdzeniem 
tak znacznego przekroczenia zawartości oleju mineralnego Kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska w Wydziale przekazał (pismem z dnia 5 grudnia 2017 r.) 
Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI sprawozdanie z badań próbek gleby. 
W związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem złożono zawiadomienie do 
Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ. 

W skierowanym do Biura Ochrony Środowiska Urzędu M. St. Warszawy piśmie 
(nr OŚ-III.645.1.8.2018.JSO z dnia 18 października 2018 r.) Burmistrz wskazała, że 
w jej ocenie ujawnione zanieczyszczenie mogło nie być zanieczyszczeniem 
historycznym. Kanał serwisowy i grunt w rejonie ww. obiektu był zanieczyszczony 
przepracowanym olejem w sposób świadczący, że odbyło się to na przestrzeni 
ubiegłych dni lub tygodni. Burmistrz poinformowała Biuro Ochrony Środowiska M. 
St. Warszawy14, że planuje rewitalizację działek w rejonie ul. Kowalczyka poprzez 
wykonanie nasadzeń drzew wraz z wymianą gruntu. Teren parkingu uprzątnięto 
(usunięto wraki pojazdów oraz samowolnie wykonany kanał techniczny służący 
okolicznym mieszkańcom do napraw pojazdów). Wskazano, że wymiana 

                                                      
14  Pismem nr OŚ-III.645.1.8.2018.JSO z dnia 18 października 2018 r. 
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zanieczyszczonego gruntu i posadzenie drzew jest uzależnione od posiadanych 
środków finansowych. 

   (akta kontroli str. 362-372, 381-382, 785-790, 921-931) 

Odnośnie do zasadności przeprowadzania badań wstępnych przy identyfikacji 
terenów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń Burmistrz wyjaśniła, że 
„Przeprowadzenie badań wstępnych przy identyfikacji terenów potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi jest w ocenie Urzędu Dzielnicy 
Białołęka wskazane, ponieważ pozwala jednoznacznie stwierdzić czy dane 
zanieczyszczenie występuje faktycznie na danym terenie czy go nie ma.”.  

Odnosząc się do przyczyn braku tych badań Burmistrz wyjaśniła, że „Przekazanie 
przez Prezydenta m.st. Warszawy obowiązku sporządzenia wykazu na dzielnice nie 
skutkowało przyznaniem nowych etatów, co powodowało zwiększenie 
dotychczasowych obowiązków pracowników. Ze względu na inne licznie 
zwiększające się obowiązki pracownicy Wydziału Konserwacji i Środowiska nie byli 
w stanie podołać ww. zadaniu. Zaznacza się, że wspomniane dwa badania 
interwencyjne zostały wykonane dopiero po zmianie kierownika Referatu Ochrony 
Środowiska (od sierpnia 2017 r.) odpowiedzialnego za realizację m.in. ww. 
zadania.”.       

(akta kontroli str. 455-469) 

Burmistrz nie tylko nie skorzystał z możliwości wykonania pierwszego etapu badań 
zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium, które mogłyby się przyczynić do 
ustalenia występowania potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi, o czym mowa w art. 101d ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ale również nie podejmował współpracy z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska celem ustalenia konieczności podjęcia wstępnych badań przy 
identyfikacji terenów potencjalnie zanieczyszczonych.  

 (akta kontroli str. 463, 469, 785-790) 

Tereny na ul. Modlińskiej 48H oraz na ul. Kowalczyka, na których przeprowadzono 
badania nie zostały ujęte w Wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń. 
W całym kontrolowanym okresie nie współpracowano z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w zakresie ustalenia konieczności podjęcia wstępnych badań 
przy identyfikacji terenów potencjalnie zanieczyszczonych. 

   (akta kontroli str. 195-250, 363-372, 785-790, 921-931) 

Burmistrz nie informowała mieszkańców Dzielnicy o możliwości zgłaszania 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  

Burmistrz wyjaśniła, że: „Wydział Konserwacji i Środowiska stara się informować 
mieszkańców o istotnych dla nich zmianach w przepisach. Strona internetowa 
Urzędu zawiera m.in. informacje dotyczące zapisów ustawy o ochronie przyrody, na 
kanałach informacyjnych Dzielnicy zamieszczane są także informacje o uchwale 
antysmogowej czy tzw. zielonym wsparciu. Ze względu na ciągłe zmiany przepisów 
w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska nie jest możliwe informowanie 
mieszkańców o wszystkich zmianach, w tym o przysługujących im prawach, czy 
obowiązkach zaistniałych w wyniku nowelizacji ustaw. Ponadto przekazanie przez 
Prezydenta m.st. Warszawy obowiązku sporządzenia wykazu  na dzielnice nie 
skutkowało przyznaniem nowych etatów, co powodowało zwiększenie 
dotychczasowych obowiązków pracowników.”.     

(akta kontroli str. 189, 194, 463, 469-470) 
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W Urzędzie nie występowano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o informacje dotyczące pozyskania środków na 
badania lub remediację terenów zanieczyszczonych.  

Burmistrz wyjaśniła, że: „(…) W latach 2014–2018 środki potrzebne na wydatki 
związane z realizacją zadań, mających na celu ochronę gleb i wód podziemnych, 
zostały ujęte w planie wydatków na poszczególne lata. Nie informowano także 
mieszkańców o możliwości i źródłach pozyskania środków na finansowanie 
remediacji, do której są zobowiązani władający powierzchnią ziemi. Przekazanie 
przez Prezydenta m.st. Warszawy obowiązku sporządzenia wykazu  na dzielnice nie 
skutkowało przyznaniem nowych etatów, co powodowało zwiększenie 
dotychczasowych obowiązków pracowników. Ponadto pozyskanie środków 
z NFOŚiGW lub WFOŚiGW jest procesem czasochłonnym i długotrwałym. 
Zaznacza się, że pozyskanie środków wiąże się także z ich rozliczeniem. 
W Wydziale Konserwacji i Środowiska nie ma żadnej osoby, która byłaby w stanie 
podołać temu zadaniu.”.     

   (akta kontroli str. 189, 194, 463, 469-470) 

W załączniku do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata: 2014, 
2015, 2016, 2017 oraz 2018 w Urzędzie Dzielnicy corocznie planowano środki na 
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych. Środki te 
planowano w ramach zadania pn. Opracowania i analizy związane z ochroną 
środowiska i monitorowanie środowiska (zaplanowanego z wydatków bieżących na 
Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska) w następującej wysokości: 2014 r.15 
– 5 tys. zł oraz 0 zł wg planu po zmianach16; 2015 r. – 5 tys. zł, 2016 r. – 4 tys. zł; 
2017 r. – 5 tys. zł, 2018 r. – 20 tys. zł.  

W latach 2015–2017 nie wykorzystano zaplanowanych środków. W 2018 r. – do 
dnia zakończenia niniejszej kontroli (7 grudnia 2018 r.) wykorzystano kwotę 1,8 tys. 
zł (tj. 9,2% zaplanowanej) na wykonanie badania zanieczyszczenia gruntu w rejonie 
ul. Kowalczyka.         

Niewykorzystanie środków zaplanowanych w latach 2014–2017 Burmistrz wyjaśniła, 
że w latach 2014–2017 r. nie wykorzystano zaplanowanych środków na 
sfinansowanie badań gleby i ziemi, ponieważ w latach 2014-2017 Urząd Dzielnicy 
ich nie wykonywał.  

Odpowiadając na pytanie jakie było uzasadnienie zmiany w budżecie Miasta 
Stołecznego Warszawy na 2014 r. polegającej na zmniejszeniu o 100% ujętych 
w budżecie środków na badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń 
chemicznych w kwocie 5 tys. zł i przekwalifikowanie ich na inne zadania Burmistrz 
wyjaśniła, że „W przypadku niewykorzystania środków na koniec roku są one 
przesuwane na inne zadania. W tym przypadku środki zostały przesunięte na 
zadania inwestycyjne.”.  

   (akta kontroli str. 354-361, 463, 469, 776, 779) 

W całym okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie wyznaczano celów dotyczących 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi lub potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi i nie planowano zadań służących ich realizacji. Nie określono 
procedur do oceny osiąganych postępów oraz mierników stopnia realizacji 

                                                      
15  Załącznik dzielnicowy do uchwały budżetowej M. St. Warszawy na 2014 rok Nr II Dzielnica Białołęka 

(uchwała nr LXXIII/1887/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie 
budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2014 r.),  

16  Uchwała nr XCIV/2409/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok.   
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wyznaczonych celów. Tym samym nie dokonywano oceny rezultatów osiągniętych 
w poszczególnych latach. 

Wyjaśniając przyczyny niewyznaczenia celów i nieplanowania zadań służących ich 
realizacji Burmistrz wyjaśniła, że: „Ze względu na zmianę kierownictwa Referatu 
Ochrony Środowiska od sierpnia 2017 r., ze względu na braki kadrowe i liczne 
zaniechania poprzedniego kierownika, który nie wykazywał jakiejkolwiek inwencji 
w zakresie zadań „kierowanego” przez siebie Referatu wiele działań 
podejmowanych jest dopiero teraz. Cele i zadania do podjęcia w najbliższych latach 
w zakresie zanieczyszczeń powierzchni ziemi/potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi zostaną wyznaczone w I kwartale 2019 r.”. 

(akta kontroli str. 463, 470-471, 785-790) 

Od czasu powierzenia Dzielnicy realizacji zadania polegającego na prowadzeniu 
okresowych badań jakości gleby i ziemi na obszarze Dzielnicy do dnia 4 września 
2014 r. (tj. do dnia obowiązku realizacji tego zadania) żadnemu z pracowników nie 
powierzono jego realizacji. Zadanie to uwzględniono dopiero w zakresie 
obowiązków Inspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska, 
przekazanym pracownikowi w dniu 17 października 2014 r. Zadanie to powielano 
w kolejnych zakresach obowiązków przekazywanych pracownikowi w związku ze 
zmianą stanowiska17.  

(akta kontroli str. 153-187) 

W odniesieniu do uwzględnienia w zakresie obowiązków tylko jednego pracownika 
zadania związanego z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi Burmistrz wyjaśniła, że: „Ze względu na braki kadrowe i brak 
wykwalifikowanej kadry uznano, że w Wydziale Konserwacji i Środowiska nie ma 
żadnej innej osoby, która byłaby w stanie podołać temu zadaniu.”.  

Burmistrz dodała, że występowano o dodatkowe etaty i w ostatnich latach uzyskano 
dwa etaty – do spraw zieleni i inwestycji. W ocenie Burmistrz jest to w dalszym ciągu 
stanowczo za mało. Ocenia, że w celu sprawnej realizacji zadań w Wydziale 
Konserwacji i Środowiska brakuje przynajmniej trzech etatów, w tym dwóch do 
Referatu Ochrony Środowiska.  

(akta kontroli str. 777, 779-780, 785-790, 912-914) 

 

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

1. Sporządzony w Urzędzie i przekazany do RDOŚ oraz Biura Ochrony Środowiska 
Urzędu M. St. Warszawy Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
Dzielnica Białołęka był nierzetelny. Ocenę tę uzasadnia: 

1) nieuwzględnienie w Wykazie terenów rejonu Polfy Tarchomin oraz dawnej 
fabryki Pollena Aroma (ul. Klasyków), w tym m.in. działek o nr ewid. 21/6 i 6/2 
(obręb 04-04-05) na ul. Klasyków, na terenie których, realizowano inwestycje 
– budowę budynków mieszkalnych z infrastrukturą towarzyszącą pomimo 
znajomości wyników badań gruntu na tym terenie i powszechnej wiedzy 
o charakterze działalności prowadzonej przez Pollena Aroma. 

 

 

                                                      
17  Zadanie to uwzględniono w zakresie obowiązków pracownika jako Głównego specjalisty w Wydziale 

Konserwacji i Środowiska oraz Kierownika Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Konserwacji 
i Środowiska, a następnie p.o. Naczelnika Wydziału Konserwacji i Środowiska.   

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Burmistrz wyjaśniła, że niezamieszczenie wskazanych powyżej terenów 
zostało ujawnione już po złożeniu Wykazu do RDOŚ w Warszawie.  

Ponadto wyjaśniła, że „Białołęka jest drugą pod względem wielkości Dzielnicą 
m.st. Warszawy. Wydział Konserwacji i Środowiska nie posiada 
wystarczającej ilości wykwalifikowanych pracowników. Wobec braku 
możliwości oddelegowania innych pracowników do realizacji zadania 
z kontrolowanego zakresu, pomimo wielu innych licznych obowiązków 
wykonuje osobiście p.o. Naczelnika. Żaden z pracowników poza p.o. 
Naczelnika nie ma wiedzy o sposobach oceny zanieczyszczeń nie tylko 
historycznych gruntu, ale także o zanieczyszczeniach wody czy powietrza. 
Obecnie w Wydziale zatrudnionych jest 12 osób (9 pracowników, dwóch 
kierowników i naczelnik), co przy liczbie spraw pracownika (w 2016 r. – 1368, 
w 2017 r. – 1777, w 2018 r. (do dnia 5 listopada) – 1256) znacząco utrudnia 
wykonywanie licznych obowiązków służbowych.”.     

 (akta kontroli str. 195-250, 377, 467, )  

Burmistrz wyjaśniła również, że „(…) Pomimo wskazania w rejestrze niemal 
827 pozycji konieczne będzie jego uzupełnienie o kolejne kilkadziesiąt, jeżeli 
nie kilkaset działek, na których może występować potencjalne historyczne 
zanieczyszczenie gruntu. Przykładem jest teren w rejonie ul. Białołęckiej 381 
(dz. nr ew.: 19/35, 19/33, 19/31 z obrębu 4-16-16) gdzie w dniu 06.11.2018 r. 
podczas oględzin z pracownikami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska i funkcjonariuszy Policji dokonywanymi w związku 
z zatrzymaniem osób zrzucających odpady na ww. działki ujawniono stary 
kanał serwisowy samochodów dostawczych, co pozwala domniemywać, że 
występuje tam historyczne zanieczyszczenie gruntu. Wykaz zostanie 
uzupełniony o następujące tereny (rejony): ul. Kowalczyka (parking), rejon 
ul. Modlińskiej 48H, (…), rejon Polfy Tarchomin, tereny Pollena Aroma przy 
ul. Klasyków, tereny w rejonie ul. Zarzecze, teren pomiędzy Trasą Toruńską 
a ul. Elektronową. Nie wyklucza się ponadto stopniowego uzupełniania 
Wykazu o kolejne tereny. Przykładowo w każdym miejscu gdzie znajdował się 
np.: warsztat samochodowy można domniemywać historyczne 
zanieczyszczenie przynajmniej substancjami ropopochodnymi.”.  

(akta kontroli str. 195-250, 460, 467) 

2) niewskazanie działalności prowadzonej na ujętych w Wykazie terenach 
w przeszłości, co było niezgodne z art. 101d ust. 7 pkt 4 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska.  

Przy każdym (z 827) potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu wskazano 
na „brak dodatkowych informacji” o działalności prowadzonej na ujętych 
w Wykazie terenach w przeszłości.  

Niepozyskanie dla żadnej z ujętych w Wykazie pozycji informacji 
o działalności prowadzonej w przeszłości, skoro było to podstawą do 
identyfikacji terenów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi Burmistrz wyjaśniła, że: „Wydział Konserwacji i Środowiska 
dla Dzielnicy posiada, poprzez odpowiedni program  dostęp do aktualnych 
danych z centralnej ewidencji gruntów. Wyszukanie poprzednich właścicieli 
gruntu, mogło umożliwiać identyfikację potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń gruntu, ale byłoby czasochłonne i skomplikowane.”. 

(akta kontroli str. 195-250, 455-460) 

3) wskazanie „aktualnego/planowanego sposobu użytkowania gruntów” oraz 
„informacji o działalności prowadzonej na terenie”, tj. elementów Wykazu, 
o których mowa w art. 101d ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo ochrony 
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środowiska w sposób bardzo ogólny, niepozwalający na stwierdzenie na 
czym ta działalność polegała, np. w poz. 11, 12, 191, 192, 194, 196, 200, 202, 
209, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 254, 268, 359, 628, 653, 654, 661, 
684, 686 Wykazu w części dotyczącej „aktualnego/planowanego sposobu 
użytkowania gruntów” wskazano „droga dojazdowa do budynku usługowego, 
miejsca postojowe”, a w informacji o działalności prowadzonej na terenie 
wskazano „ruch pojazdów” i/lub „ruch pieszych”; w poz. 73 wskazano 
„budynek usługowy”, a w informacji o działalności prowadzonej na terenie 
wskazano „pomieszczenie socjalne”.  

Nieprecyzyjne określenie aktualnego/planowanego sposobu użytkowania 
gruntów oraz rodzaju działalności prowadzonej na terenach w ww. pozycjach 
Wykazu Burmistrz wyjaśniła: „Ze względu na braki kadrowe niemożliwe było 
analizowanie szczegółowe każdej działki/rejonu. Białołęka jest drugą pod 
względem wielkości Dzielnicą m.st. Warszawy z bardzo dużą liczbą terenów 
przemysłowych i poprzemysłowych. Wydział Konserwacji i Środowiska nie 
posiada wystarczającej ilości wykwalifikowanych pracowników w celu 
dokładnej i dogłębnej weryfikacji każdego z terenów. Zaznaczam, że w dużej 
części wykazu wskazany jest konkretny właściciel terenu, co umożliwia 
identyfikację rodzaju działalności.”. 

(akta kontroli str. 195-250, 461-467) 

1. 2. W Urzędzie w zakresach obowiązków pracowników nie uwzględniono zadań  
związanych z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi lub uwzględniono zadania niezgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa.    
W okresie, od powierzenia Dzielnicy obowiązku prowadzenia okresowych badań 
jakości gleby i ziemi do dnia 4 września 2014 r. zadania tego nie przypisano 
żadnemu z pracowników. Uwzględniono je natomiast w zakresie obowiązków 
Inspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska, 
przekazanym mu w dniu 17 października 2014 r., tj. po wygaśnięciu obowiązku 
Dzielnicy do prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi. Zadanie to 
powielano w kolejnych zakresach obowiązków przekazywanych pracownikowi 
w związku ze zmianą stanowiska. W zakresach obowiązków pracowników 
Urzędu nie uwzględniono czynności związanych z identyfikacją i sporządzaniem 
wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
wynikających z art. 101d ustawy – Prawo ochrony środowiska.  

Niepowierzenie żadnemu z pracowników zadania polegającego na prowadzeniu 
okresowych badań jakości gleby i ziemi na obszarze Dzielnicy w okresie, 
w którym Dzielnica była do tego zobowiązana, Burmistrz wyjaśniła 
niedopatrzeniem osoby kierującej Wydziałem w latach 2009–2014. 

Wpisanie w zakres obowiązków pracownika nieaktualnego zadania Burmistrz 
wyjaśniła, że „Było to przeoczenie wobec ilości realizowanych przez Wydział 
i pracownika zadań.”. Ponadto wyjaśniła, że: „Osoba pełniąca obowiązki 
naczelnika Wydziału ma najszerszy zakres obowiązków ze wszystkich 
pracowników. W zakresie obowiązków jest zapis mówiący o tym, że pracownik 
ma wykonywać inne obowiązki, nie wynikające wprost z zakresu, a powierzone 
mu przez przełożonego.”. 

(akta kontroli str. 776-780, 784-790) 

Stosownie do pkt A.3. standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych, stanowiących załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów 
z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
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finansów publicznych18, aktualny zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika. 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Burmistrz nie ustanowiła procedur kontroli 
zarządczej regulujących zakres i sposób wykonywania powierzonych zadań. 
Burmistrz nie zapewniła rzetelnej realizacji zadania polegającego na identyfikacji 
oraz sporządzaniu wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi, w związku z art. 101d ustawy – Prawo ochrony środowiska. W latach 2014–
2017 nie wykorzystywano corocznie planowanych środków na „badania gleby i wód 
pod kątem skażeń chemicznych”.  W zakresach obowiązków pracowników Urzędu 
nie uwzględniono czynności związanych z prowadzeniem okresowych badań jakości 
gleby i ziemi na obszarze Dzielnicy w latach 2009–2014, a następnie identyfikacją 
i sporządzaniem wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi.  

 

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. Doprowadzenie do wpisania do Wykazu potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi Dzielnicy Białołęka nieuwzględnionych 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
znajdujących się na terenie Dzielnicy. 

2. Uzupełnienie w Wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi Dzielnica Białołęka brakujących danych, zgodnie z art. 
101d ust. 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

3. Uwzględnienie w zakresach obowiązków pracowników zadań związanych 
z identyfikacją i sporządzaniem wykazu potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń.  

 

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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
18   Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84.  

OCENA CZĄSTKOWA 
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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  21 grudnia 2018 r. 
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