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I. Dane identyfikacyjne 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy1, ul. Dworcowa 81, 85-009 
Bydgoszcz 

 

Maria Dombrowicz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2, od 1 sierpnia 2017 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Włodzimierz Ciepły, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, od 1 stycznia 2010 r. 
do 29 stycznia 2016 r., 

Diariusz Wrzos, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, od 11 lutego 2016 r. do 
13 lipca 2017 r., 

Marek Machnikowski, p. o. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, od 14 do 31 
lipca 2017 r. 

 

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń i historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz prowadzenie ich rejestru i wykazów. 

Skuteczność podejmowanych działań na rzecz usuwania historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Decyzje administracyjne wydawane przez regionalnego dyrektora. 

Zapewnienie niezbędnych środków finansowych dla realizacji zadań w zakresie 
identyfikacji, prowadzenia badań i usuwania historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. 

 

Od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 13 listopada 2018 r.,  
z uwzględnieniem zdarzeń przed 1 stycznia 2014 r., mających wpływ na 
kontrolowaną działalność. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

 

 

- Tadeusz Lewandowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/163/2018  z 26 września 2018 r.   

- Emil Wojak, główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LBY/162/2018 
z 26 września 2018 r. 

(akta kontroli str.1-5, 271) 

                                                      
1 Dalej: „RDOŚ”. 
2 Dalej „Regionalny Dyrektor”. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524,  ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W latach 2014-2018 Regionalny Dyrektor dokonał ośmiu wpisów do Rejestru 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi5 na podstawie zgłoszeń od 
władających powierzchnią ziemi6 dotyczących historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi7. Po otrzymaniu od starostów wykazów potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi8, Regionalny Dyrektor niezwłocznie 
dokonał wpisów zgłoszonych terenów do Rejestru jako phzpz.  

RDOŚ w kontrolowanym okresie wydała sześć decyzji ustalających plan remediacji 
terenów historycznie zanieczyszczonych. W jednej sprawie remediacja została 
przeprowadzona i zakończona, zgodnie z ustalonym przez Regionalnego Dyrektora 
planem, co RDOŚ zweryfikowała i potwierdziła. W pozostałych remediacje mają być 
zakończone w latach 2019-2026, zgodnie z terminami ustalonymi przez RDOŚ. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia prowadzone przez RDOŚ postępowania 
administracyjne, na podstawie art. 101f ust. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska9, w sprawie nałożenia obowiązku wykonania badań 
jakości gleby i ziemi. Postępowania te, prowadzone dla terenów po byłych 
Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy10, na których wystąpiły przesłanki 
wskazujące na występowanie hzpz, doprowadziły do wydania przez Regionalnego 
Dyrektora decyzji, które były obarczone licznymi wadami prawnymi, stąd działania 
RDOŚ mające na celu usunięcie zanieczyszczeń występujących na tych terenach 
były nieskuteczne. W latach 2014-2018 RDOŚ nie wypracowała stanowiska co do 
sposobu kwalifikowania oraz prowadzenia postępowań administracyjnych 
w sprawach hzpz, szkody w środowisku oraz zanieczyszczenia wód podziemnych. 
Wszystkie decyzje wydane przez Regionalnego Dyrektora we wrześniu 2016 r., 
zobowiązujące władających terenami po byłych Z Ch Zachem do przeprowadzenia 
badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, zostały uchylone przez Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska11. Powodem ich uchylenia było m in. niewyjaśnienie 
wszystkich okoliczności sprawy i konieczność uzupełnienia materiału dowodowego, 
a także nałożenie na władających obowiązków nie mających oparcia w przepisach 
prawa.   
Dopiero w 2017 r. Regionalny Dyrektor podjął działania naprawcze w trybie ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie12. 
Wniosek RDOŚ skierowany w 2017 r. do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej13 uzyskał dofinansowanie w kwocie 93 425 tys. zł 
na remediację części terenów po Z Ch Zachem, która ma być prowadzona przez 
RDOŚ na podstawie ww. przepisów. 

RDOŚ nie opracowała harmonogramu zadań w zakresie hzpz, do czego była 
zobowiązana przepisami Poś. Jednocześnie RDOŚ kierowała do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej14 wnioski o dofinansowanie 
działań związanych z możliwością identyfikacji i usuwania hzpz, jednak działania te 
były nieskuteczne, gdyż pozyskano jedynie ok. 1% wnioskowanych kwot. Kontrola 

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

opisowej. 
5 Dalej: „Rejestr”. 
6 Dalej: „władający”. 
7 Dalej także: „hzpz”. 
8 Dalej także: „phzpz”. 
9 Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm., dalej: „Poś”. 
10 Dalej: „Z Ch Zachem” 
11 Dalej: „GDOŚ” 
12 Dz. U. z 2018 r. poz. 954, ze zm., dalej: „ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku”. 
13 Dalej: „NFOŚiGW” 
14 Dalej: „WFOŚiGW” 
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wykazała także brak w Rejestrze niektórych informacji wymaganych przepisami Poś 
oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi15, które zostały jednak 
uzupełnione w trakcie kontroli NIK.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe16 kontrolowanej działalności 

1. Identyfikacja hzpz i phzpz, dokonywanie wpisów do 
Rejestru oraz prowadzenie Rejestru i wykazu 

Po uruchomieniu Rejestru przez GDOŚ, 5 września 2016 r. RDOŚ wprowadziła do 
niego informacje o hzpz na podstawie zgłoszeń od władających, uzyskanych przed 
uruchomieniem Rejestru. Dotyczyły one następujących terenów: 
- zanieczyszczonych punktowo działek o powierzchni 0,08 ha, położonych we 

Włocławku w obrębie ewidencyjnym Azoty, gdzie prowadzona była produkcja 
wyrobów dla przemysłu przetwórczego oraz środków produkcji dla rolnictwa, 
produkcja i sprzedaż  nawozów azotowych oraz innych chemikaliów;  

- działek o powierzchni 0,5 ha, położonych w Bydgoszczy w obrębie 
ewidencyjnym 30, gdzie prowadzono hurtową sprzedaż paliw; 

- działek o powierzchni 0,1763 ha, położonych w Nakle n/Notecią, gdzie 
prowadzona była produkcja cukru oraz wyrobów powstałych w trakcie jego 
wytwarzania;  

- działek o powierzchni 45 ha, położonych w Bydgoszczy w obrębie 
ewidencyjnym 137 i 138 (tzw. składowisko Zielona i tereny w obszarze 
migrującej chmury zanieczyszczeń),  gdzie prowadzono przetwarzanie 
i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;  

- działki o powierzchni 1,5062 ha, położonej w Bydgoszczy w obrębie 
ewidencyjnym 214, gdzie prowadzono produkcję opakowań. 

(akta kontroli str.7-43) 

RDOŚ nie posiadała dokumentów potwierdzających przekazanie Regionalnemu 
Dyrektorowi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego17, zgodnie z art. 161 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko18, rejestrów zawierających informacje od starostów19 
o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub 
ziemi20. Wojewoda przekazał 30 listopada 2008 r. dokumentację spraw wszczętych i 
niezakończonych, które od 15 listopada 2008 r.21 należały do kompetencji RDOŚ. 
Dotyczyły one m in. 10 postępowań22 prowadzonych na podstawie ustawy 

                                                      
15 Dz.U. z 2016 r. poz. 1397, dalej: „rozporządzenie”. 
16 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. 
17 Dalej: „Wojewoda”. 
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm, dalej „ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku”. 
19 Uzyskane na podstawie art. 36 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku. 
20 Dalej: „rejestry terenów zanieczyszczonych”. 
21 Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).  
22 dot.: (1) uzgodnienia warunków przeprowadzenia działań naprawczych na terenie Z Ch Zachem, (2) szkody 
wyrządzonej z powodu wycieku solanki w Sikorowie, (3) uzgodnienia warunków rekultywacji terenu pól 
irygacyjnych w Bydgoszczy, (4) uzgodnienia warunków rekultywacji terenu w Bydgoszczy, (5) ustalenia stopnia 
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o zapobieganiu szkodom w środowisku i – jak podała Regionalny Dyrektor – nie 
zostały wprowadzone do Rejestru, gdyż zostały zakończone przed jego 
uruchomieniem, a rozstrzygnięcia wydano na podstawie odrębnych przepisów niż 
art. 101 Poś.  

(akta kontroli str. 6, 50-51, 175-189, 211-217) 

Na wniosek Ministra Środowiska o przekazanie kopii rejestrów terenów 
zanieczyszczonych Regionalny Dyrektor zwrócił się 29 listopada 2013 r. 
do wszystkich 23 starostów województwa kujawsko-pomorskiego23 o informacje 
dotyczące przedmiotowych rejestrów oraz badań jakości gleby i ziemi, które byli 
zobowiązani prowadzić na podstawie art. 109 Poś. Informacje przekazało 18 
starostw powiatowych24. 12 starostw25 poinformowało, że nie prowadziło badań 
jakości gleby i ziemi oraz nie było zgłoszonych terenów zanieczyszczonych 
do rejestru, trzy starostwa26 wskazały, że nie prowadziły badań jakości gleby27. 
Starosta Inowrocławski przekazał rejestr terenów zanieczyszczonych, Urząd Miasta 
Bydgoszczy załączył ww. rejestr według stanu na 31 grudnia 2005 r.28 oraz wykaz 
czterech badań jakości gleby i ziemi29. Starosta Bydgoski poinformował 
o prowadzeniu corocznych badań kontrolnych gleby i ziemi i przekazaniu 
Wojewodzie dokumentacji dotyczącej zanieczyszczeń na terenie powiatu 
bydgoskiego30.  

(akta kontroli str. 48-90) 

W okresie od 5 września 2016 r. do 8 października 2018 r. nie dokonano 
w Rejestrze żadnego wpisu o phzpz. Na podstawie art. 101d ust. 9 Poś do RDOŚ 
wpłynęły informacje z 14 starostw31 dotyczące phzpz występujących na ich 
terenie32. Siedem starostw33 poinformowało, że nie zidentyfikowano miejsc, które 
należałoby umieścić w wykazie; pięć starostw34 przekazało wykazy phzpz, 
zawierające odpowiednio 1, 28, 4, 4 i 3 pozycje; dwa starostwa35 przesłały pisma 
z informacją o łącznie trzech lokalizacjach phzpz. Do 31 października 2018 r. nie 
dotarły do RDOŚ wykazy z dziewięciu starostw36. 7 grudnia 2018 r. Regionalny 

                                                                                                                                       
zanieczyszczenia na terenie byłej bazy paliw w Bydgoszczy, (6) uzgodnienia działań naprawczych na terenie 
stacji paliw w: Janowcu Wlkp., Bydgoszczy, Kamieniu Krajeńskim i  Łasinie, (7) sprawozdania z działań 
naprawczych środowiska w Bydgoszczy, (8 i 9) wyjaśnienia spraw zanieczyszczenia środowiska, (10) informacji 
o zanieczyszczeniu gleby w Bydgoszczy. 
23 Dalej: „Województwo”. 
24 Nie uzyskano informacji od starostw w Lipnie, Sępólnie Krajeńskim, Włocławku, M. Grudziądzu i M. Toruniu. 
25 Starostwa w Chełmnie, Nakle n/Notecią, Toruniu, Mogilnie, Rypinie, Żninie, Golubiu Dobrzyniu, Aleksandrowie 
Kujawskim, Brodnicy, Grudziądzu, Świeciu i M. Włocławku. 
26 W Wąbrzeźnie, Tucholi i Radziejowie. 
27 Starostwo w Tucholi załączyło rejestr terenów zanieczyszczonych prowadzony do użytku wewnętrznego, w 
Wąbrzeźnie w rejestrze wewnętrznym był jeden wpis dot. stacji paliw PKN Orlen (teren zrekultywowano, grunty 
zanieczyszczone wywieziono), w Radziejowie nie było rejestru, ale prowadzono jedno postępowanie wszczęte 
przez RDOŚ w sprawie wydania decyzji dot. przeprowadzenia działań naprawczych szkody w środowisku 
powstałej w wyniku nielegalnie zmagazynowanych odpadów niebezpiecznych i innych na terenie działki 11/17 w 
miejscowości Czołówek gmina Radziejów. 
28 Nie uległ zmianie do 30 kwietnia 2007 r. 
29 Urząd Miasta wskazał, że po 2009 r. wyniki badań gruntu, na których podejrzewano występowanie szkody w 
środowisku, wykonywane na zlecenie UM były przekazywane do RDOŚ. 
30 Ponadto zgłoszenie przez PKN Orlen do rejestru terenów zanieczyszczonych po stacjach paliw w Trzeciewcu, 
Solcu Kujawskim, Nowej Wsi Wielkiej, Pawłówku, Białych Błotach zostało odrzucone przez Starostę, a decyzja 
podtrzymana przez  Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 
31 Starostwa w Brodnicy, Bydgoszczy, Chełmnie, Grudziądzu, Inowrocławiu, Lipnie, Nakle n/Notecią, Rypinie, 
Sępólnie, Świeciu, Tucholi, Włocławku oraz M. Włocławka i M. Bydgoszczy. 
32 Na podstawie art. 101d ust. 6 Poś.  
33 w Brodnicy, Chełmnie, Inowrocławiu, Rypinie, Grudziądzu, Włocławku i M. Włocławek. 
34 z Bydgoszczy, Nakła n/Notecią, Sępólna, Tucholi i M. Bydgoszczy. 
35 W Lipnie i w Świeciu. 
36 dot. starostw w Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu Dobrzyniu, Mogilnie, Radziejowie, Wąbrzeźnie, Toruniu, 
Żninie oraz M. Grudziądzu i M. Toruniu. 
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Dyrektor zwróciła się do starostów, którzy nie przedłożyli wykazów phzpz, o ich 
niezwłoczne przekazanie, przypominając że termin przekazania upłynął 
5 października 2018 r. 

(akta kontroli str. 7-41, 91-174, 414-419, 808-812, 1276-1277) 

W latach 2014-2018 (do 15 października) do RDOŚ wpłynęło od władających osiem 
zgłoszeń hzpz. Według stanu na 8 października 2018 r. Rejestr zawierał osiem 
pozycji37: 

- pięć wpisanych 5 września 2016 r., opisanych w punkcie 1.1. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego; 

- dwie wpisane 11 października 2017 r.: 

 działka o powierzchni 0,0285 ha położona w Bydgoszczy obręb 0208, 
gdzie był prowadzony handel chemikaliami – zgłoszenie wpłynęło od 
władającego 25 kwietnia 2017 r.,  

 część działki o powierzchni 0,078 ha położonej w Toruniu obręb 
ewidencyjny 57, gdzie prowadzono dystrybucję, transport 
i magazynowano paliwa gazowe – zgłoszenie wpłynęło od władającego 
7 sierpnia 2017 r.; 

- jedną wpisaną 15 lutego 2018 r.: działka o powierzchni 2,6262 ha położona 
w Bydgoszczy obręb 164, gdzie prowadzono dystrybucję, transport 
i magazynowano paliwa gazowe – zgłoszenie władającego z 13 października 
2017 r. 

Jak wyjaśniła Regionalna Dyrektor, zanieczyszczenia były potwierdzone wynikami 
badań Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub innymi, 
wykonanymi przez certyfikowane laboratorium na zlecenie władających np. 
w ramach raportu początkowego. Zgłoszenia, które wpłynęły do RDOŚ po 
utworzeniu Rejestru, wpisano do niego w terminie określonym w art. 101c ust. 3 
pkt 3 Poś. 

Wpisy w Rejestrze zawierały następujące informacje wymagane przepisami Poś 
oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 września 2016 r. w sprawie rejestru 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi: 

- aktualny status terenu38, 

- nazwę władającego powierzchnią ziemi oraz adres siedziby, 

- rodzaj działalności prowadzonej na ww. terenach obecnie, a także 
w przeszłości, o ile takie informacje były dostępne,  

- czas wystąpienia zanieczyszczenia, 

- lokalizację miejsca zanieczyszczenia, 

- łączną powierzchnię zanieczyszczenia39 (na pozycji 24 i 297 wyszczególniono 
powierzchnię zanieczyszczenia każdej substancji powodującej ryzyko), 

- charakterystykę zanieczyszczenia obejmującą nazwy substancji powodujących 
ryzyko, zawartość każdej z nich, grupę gruntów, 

                                                      
37 Wszystkie dotyczyły występowania hzpz, nie było wpisów dotyczących terenów, na których występuje phzpz. 
38 Teren, na którym występuje hzpz i nie podjęto remediacji: pozycje: 23, 24, 25, 237 i 336; teren, na którym 
występuje hzpz, w trakcie remediacji: pozycje: 22, 238, 297. 
39 pozycje 23, 24, 25, 238, 297, 336 pozycja 22 zawiera informacje o powierzchni zanieczyszczenia toluenem, 
a pozycja 237 fenolem. 
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- dane o prowadzonej remediacji, w tym planowanym termin rozpoczęcia 
i zakończenia oraz sposób prowadzenia, 

- podmiot obowiązany do przeprowadzenia remediacji (w poz. 237 RDOŚ, 
w pozostałych władający), w tym jego nazwa oraz adres siedziby, 

- określenie przedmiotu działalności gospodarczej zobowiązanego do 
przeprowadzenia remediacji,  

- dane o prowadzonych postępowaniach administracyjnych40.  

(akta kontroli str.7-43, 190-194) 

4 maja 2017 r. i 4 października 2018 r. GDOŚ zwrócił się do wszystkich 
regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o uzupełnienie, przegląd i ewentualne 
dostosowanie danych zawartych w Rejestrze do aktualnego stanu prawnego. 
Dyrektor Regionalny podała, że RDOŚ wykonała polecenie do 31 maja 2017 r.  

(akta kontroli str. 168-174, 190-199) 

W latach 2014-2018 RDOŚ otrzymała od Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego41, będącego organem właściwym do wydawania pozwoleń 
zintegrowanych, pięć raportów początkowych, bez wskazania, czy zanieczyszczenia 
mają charakter szkody w środowisku czy hzpz. Trzy spośród przekazanych 
raportów42 wskazywały na możliwość zaistnienia hzpz, jednak czynności 
wyjaśniające doprowadziły do ustalenia, że zanieczyszczenie dotyczy jedynie wód 
podziemnych, których remediacji nie przewidziano w trybie Poś43. Wobec 
powyższego RDOŚ nie wydała w niniejszych sprawach decyzji o wpisie do Rejestru, 
decyzji remediacyjnych lub nakładających obowiązek przeprowadzenia badań, nie 
wykonała także badań gruntu i remediacji we własnym zakresie. W przypadku spraw 
objętych dwoma kolejnymi raportami początkowymi44 we właściwych pozwoleniach 
zintegrowanych został określony sposób badań zanieczyszczeń gleby i ziemi, 
co z kolei wyłączało możliwość nałożenia na władającego takich obowiązków przez 
RDOŚ. RDOŚ wystąpiła w tej sytuacji do Marszałka o przekazywanie wyników 
przeprowadzanych badań, co zapewnić miało kontrolę nad obszarem objętym 
pozwoleniem zintegrowanym i możliwość ewentualnej interwencji. 

(akta kontroli str. 203-207) 

Na 29 paździenika 2018 r. Rejestr liczył 50 pozycji, w tym 42 dotyczyły phzpz. 

(akta kontroli str. 168-174, 420-441) 

W latach 2014-2018 Regionalny Dyrektor, po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego, w którym dopuścił jako dowód zgłoszenie m.in. przez Prezydenta 
Miasta Bydgoszczy szkody w środowisku powstałej na skutek prowadzonej 
działalności gospodarczej, wydał na podstawie art. 101f ust. 1 Poś 10 decyzji 
dotyczących terenów po byłych Z Ch Zachem, zobowiązujących podmioty nimi 
władające do wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi wraz ze wskazaniem 
terminu ich przedłożenia:  

- sześć decyzji skierowanych do Infrastruktury Kapuściska S.A. w upadłości 
likwidacyjnej dotyczących: instalacji do produkcji dinitrotoluenu45, magazynu 

                                                      
40 dotyczy poz. 22, 23, 24, 25, i 297 (decyzje RDOŚ, podstawa prawna art. 101l ust. 4 Poś i poz. 238 decyzja 
RDOŚ (art. 101p ust. 2 Poś).  
41 Dalej także: „Marszałek”. 
42 Dotyczący MONDI Świecie S.A., MD Proeco Sp. z o.o. oraz Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. 
43 Zgodnie z wytycznymi GDOŚ z 29 lutego 2016 r. brak jest przepisów dotyczących zanieczyszczenia wód 
podziemnych, które powstało przed 30 kwietnia 2007 r. 
44 Dotyczące CIECH Soda Polska S.A. (zakład Soda Mątwy i Janikosoda). 
45 Działka nr 1/40 obręb 0136. 
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propylenu46, instalacji toluilenodiizocyjanianu i toluenodiaminy47, dołów 
anilinowych48, stawu osadowego epichlorohydryny49; soczewki nitrobenzenu50; 

- decyzja skierowana do Ciech Transclean Sp. z o.o., dotycząca soczewki 
nitrobenzenu51; 

- decyzja skierowana do Firmy Transportowo-Budowlanej „TRANSAND” Jerzy 
Gotowski  dotycząca dawnego składowiska odpadów niebezpiecznych przy 
ul. Lisiej52;  

- decyzja skierowana do Zakładów Chemicznych Nitrochem S.A. dotycząca 
dołów anilinowych53;  

- decyzja skierowana do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
dotycząca składowiska popiołów i żużli54.  

Powyższe decyzje zostały uchylone przez GDOŚ i przekazane do ponownego 
rozpatrzenia. Powodami uchylenia było m.in.:  

- niewyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy i konieczność zebrania nowego 
materiału dowodowego; 

- wystąpienie na terenie, którego dotyczył obowiązek badań, możliwości emisji 
zanieczyszczeń po 30 kwietnia 2007 r., co – zdaniem GDOŚ – mogło 
kwalifikować sprawę do rozpatrzenia w trybie ustawy o zapobieganiu szkodom 
w środowisku; 

- nałożenie obowiązku przeprowadzenia badań wód podziemnych, co nie było 
możliwe w oparciu o przepisy art. 101f, ust. 1 Poś   

 (akta kontroli str. 44-47, 190-194, 446-554, 684, 1275) 

Jedna decyzja zobowiązująca władającego do zbadania zanieczyszczenia gleby 
i ziemi terenu przy ul. Zielonej55 wydana 15 maja 2015 r., w trybie art. 101f ust. 1 
Poś, stała się ostateczna. Zobowiązany nie zrealizował określonych decyzją 
obowiązków, co skutkowało skierowaniem sprawy na drogę egzekucji, która okazała 
się nieskuteczna. RDOŚ wniosła o skierowanie egzekucji do nieruchomości 
w Bydgoszczy56. Do 2 stycznia 2019 r. RDOŚ nie miała nowych informacji w tej 
sprawie. 

(akta kontroli str. 44-47, 190-194, 673-683, 1552) 

Odnosząc się do powodów niewpisania terenów po Z Ch Zachem do Rejestru, 
pomimo uznania ich przez RDOŚ za hzpz57, Regionalny Dyrektor wyjaśniła, że Poś 
nie przewiduje możliwości dokonania wpisu do Rejestru z urzędu lub na podstawie 
innych dokumentów niż wymienione w art. 101c ust. 3 Poś. Władający nie dokonali 
zgłoszeń58, a w wykazie phzpz przekazanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
nie wyszczególniono terenów zlokalizowanych w granicach dawnych Z Ch Zachem, 
mimo iż organ ten posiada wiedzę na temat istniejącego na tych terenach 

                                                      
46 Działka nr 7/50 i 7/51 obręb 0132. 
47 Działki nr 7/419 i 7/420 obręb 0132 oraz 7/328  
48 Działki nr 1/171 i 1/191 oraz 1/179 obręb 0136. 
49 Działki nr 7/358, 7/428 obręb 0132, 7/281 obręb 0132 i 1/170 i 1/199 obręb 0136. 
50 Działka nr 9/5, obręb 0137. 
51 Działki nr 9/79 i 9/80 obręb 0137. 
52 Działki nr 1/186 obręb 0132 oraz 7/187, 7/213 obręb 0132 i 1/42, 1/44 obręb 0136. 
53 Działki nr 112/23 i nr 112/5 obręb 0136. 
54 Działki nr 7/13, obręb 0132. 
55 Działki Nr 9/103 i 9/105. 
56 Numer księgi wieczystej BY1B/00206401/2 
57 decyzje dot. badań były wydane na podstawie art. 101f Poś w celu potwierdzenia występowania hzpz 
58 o których mowa w art. 101e ust. 1 Poś 
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zanieczyszczenia. Tym samym RDOŚ nie miała podstaw do dokonania 
przedmiotowych wpisów. Jednocześnie Regionalny Dyrektor dodała, że zgodnie 
z art. 101c ust. 5 Poś RDOŚ aktualizuje i uzupełnia Rejestr na podstawie aktualizacji 
wykazu starosty59, badań zanieczyszczenia gleby i ziemi60 oraz planu remediacji lub 
oceny przeprowadzenia remediacji61, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia 
ich otrzymania, wykonania, ustalenia lub dokonania. W stosunku do wskazanych 
nieruchomości, w czerwcu i lipcu 2016 r. RDOŚ wszczęła z urzędu postępowania 
w trybie art. 101f Poś i Regionalny Dyrektor wydał decyzje nakładające na 
władających obowiązek przeprowadzenia badań, które dotychczas nie stały się 
prawomocne. Regionalny Dyrektor dodała, że w tej sytuacji brak jest podstaw do 
wykonania badań, gdyż zgodnie z art. 101g Poś RDOŚ może wykonywać badania 
w celu opracowania planu remediacji jedynie w przypadkach innych niż wskazane 
w art. 101f Poś, stąd podjęcie działań będzie możliwe dopiero po zakończeniu 
postępowań prowadzonych w tym trybie.  

(akta kontroli str. 442-445) 

14 września 2016 r. Regionalny Dyrektor wydał decyzję nakładącą na Infrastrukturę 
Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz Gamatronic System Sp. z o.o. 
obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych, na podstawie art. 15 ust. 1 
pkt 2 oraz ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku, polegających na 
wznowieniu pracy ujęcia barierowego zlokalizowanego na działce nr 85/3 obręb 
0138 w Bydgoszczy62. Zadaniem instalacji było przejmowanie zanieczyszczonych 
wód podziemnych migrujących z rejonu składowiska i kierowanie ich do 
oczyszczalni. Uruchomienie instalacji miało na celu osiągnięcie dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych pobieranych z istniejących studni i piezometrów 
w obszarze położonym w kierunku ich spływu do Wisły - na północny wschód od 
ujęcia, poprzez powstrzymanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych na 
linii ujęcia barierowego. Decyzja został uchylona przez GDOŚ 20 kwietnia 2017 r. 
i przekazana do ponownego rozpatrzenia. Decyzją z 23 stycznia 2018 r. RDOŚ 
nałożyła na Syndyka masy upadłości Infrastruktury Kapuściska S.A. obowiązek 
przeprowadzenia działań zapobiegawczych, w celu przeciwdziałania dalszemu 
pogłębianiu się szkody w środowisku powstałej na skutek negatywnego 
oddziaływania odpadów niebezpiecznych zdeponowanych na terenie działki 
nr 9/105 obręb 137 w Bydgoszczy63. 17 września 2018 r. decyzja ta została 
uchylona przez GDOŚ, a postępowanie umorzone. W uzasadnieniu GDOŚ podał, 
że obszary, których dotyczy decyzja, usytuowane są na terenie objętym zakresem 
decyzji Wojewody z 29 listopada 2007 r., wydanej na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy 
o zapobieganiu szkodom w środowisku, w której organ ten uzgodnił warunki 
przeprowadzenia działań naprawczych środowiska gruntowo-wodnego w rejonie 
ul. Zielonej na terenie Z Ch Zachem i wskazał, że decyzja Wojewody jest decyzją 
ostateczną w administracyjnym toku instancji. 

(akta kontroli str.1109-1162) 

                                                      
59 o której mowa w art. 101d ust. 8 Poś 
60 o których mowa w art. 101f ust. 1 lub art. 101g ust. 1 Poś 
61 o których mowa odpowiednio w art. 101l ust. 1 oraz art. 101n ust. 1 Poś 
62 Ujęcie barierowe wykonano w 1991 r. i uruchomiono w 1992 r. Wykonawcą i eksploatującym instalację do 
4 grudnia 2014 r. były Z Ch Zachem, następnie Infrastruktura Kapuściska. W skład ujęcia barierowego wchodzą 
trzy studnie głębinowe, trzy otwory obserwacyjne, rurociąg i przyłącze energetyczne oraz instalacja neutralizacji 
ścieków zlokalizowana na działce 10/8, w skład której wchodzi stacja utylizacji wody i zbiornik podchlorynu sodu. 
63 Działania polegające m.in. na przykryciu miejsca depozycji odpadów niebezpiecznych do 30 czerwca 2018 r. 
oraz poddaniu remediacji do 30 czerwca 2023 r. środowiska gruntowo-wodnego na obszarze ponad 108 ha. 
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16 marca 2017 r. RDOŚ przesłała do Przewodniczącego Zespołu ds. terenów 
zdegradowanych w Ministerstwie Środowiska64 informacje zgromadzone na 
potrzeby postępowań administracyjnych dotyczących obszarów oddziaływania Z Ch 
Zachem. Informacje dotyczyły m.in. migracji zanieczyszczeń w wodach 
podziemnych, braku przepisów regulujących remediację wód, wyjaśnienia warunków 
finansowania monitoringu, badań i remediacji terenów zanieczyszczonych.   

10 stycznia 2018 r. RDOŚ wystąpiła do Dyrektora Departamentu Gospodarki 
Odpadami Ministerstwa Środowiska o przedstawienie stanowiska w zakresie 
stosowania i interpretacji przepisów prawa, w odniesieniu do zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi wynikającego z obecności na danym terenie odpadów. 
W odpowiedzi GDOŚ wskazał, że w wyniku rozpatrywania sprawy z odwołania 
Syndyka masy upadłości Infrastruktury Kapuściska S.A w upadłości likwidacyjnej od 
decyzji RDOŚ z 23 stycznia 2018 r.65 wykładnia przepisów prawnych w ww. 
obszarze zostanie dokonana w ramach orzekania66. Ponieważ rozstrzygnięcie 
GDOŚ67 nie odnosiło się do pytań zawartych w ww. piśmie RDOŚ, 16 października 
2018 r. Regionalny Dyrektor ponowił zapytanie o wytyczne. 

(akta kontroli str. 1095-1108, 1171-1178) 

Nie było przypadków wykreślenia z Rejestru terenów, na których nie stwierdzono 
phzpz lub hzpz, ani przypadków przeprowadzania przez RDOŚ badań 
zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu potwierdzenia hzpz, z uwagi na brak 
przesłanki określonej w art. 101g Poś.  

(akta kontroli str. 190-194) 

W Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ68 znajdował się wykaz zadań Wydziału 
Szkód w Środowisku, gdzie wymieniono m.in.: prowadzenie postępowań 
administracyjnych w sprawach dotyczących hzpz oraz realizacja zadań 
przewidzianych w tym zakresie dla RDOŚ, a także dokonywanie wpisu do Rejestru.  

Informacja na temat sposobu zgłaszania hzpz przez osobę, która stwierdziła to 
zanieczyszczenie na terenie będącym w jej władaniu, została zawarta w BIP, 
w zakładce „jak załatwić sprawę”. Dane dotyczące wniosków i decyzji ustalających 
plan remediacji hzpz umieszczane były w publicznie dostępnym wykazie danych 
prowadzonym przez GDOŚ i RDOŚ (ekoportal - link ze strony BIP). 

Regionalny Dyrektor podała, że w latach 2016-2018 Regionalny Dyrektor 
uczestniczył w czterech spotkaniach z mieszkańcami osiedla Łęgnowo-Wieś, 
w związku z potrzebą informowania społeczeństwa o zagrożeniach zdrowotnych 
i środowiskowych, wynikających z negatywnego oddziaływania kompleksu 
składowisk „Zielona” zlokalizowanego na terenie dawnych Z Ch Zachem wpisanych 
do Rejestru (poz. 237).    

(akta kontroli str. 193-194, 200-202, 208-209) 

W sprawie hzpz nie wpłynęła w latach 2014-2018 do RDOŚ żadna skarga 
ani wniosek. 

 (dowód: akta kontroli str. 194) 

 

                                                      
64 Minister Środowiska zwołał na 17 marca 2017 r. posiedzenie Zespołu ds. terenów zdegradowanych, którego 
tematem była analiza sytuacji w obszarze oddziaływania dawnych Z Ch Zachem w Bydgoszczy. 
65 WSI.512.11.2016.MW.31 
66 w związku z odwołaniem Syndyka  Infrastruktury Kapuściska od decyzji RDOŚ z 23 stycznia 2018 r. 
67 Decyzja uchylająca decyzję RDOŚ i umarzająca postępowania z 17 września 2018 r. 
68 Dalej „BIP”. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Zakres informacji zawartych w Rejestrze, wg stanu na 8 października 2018 r., był 
niewystarczający w stosunku do wymogów Poś oraz rozporządzenia. Na osiem 
(100%) badanych pozycji Rejestru:  

- w żadnej nie określono przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, 
zgodnie z PKD69 (§ 2 pkt 17 rozporządzenia),  

- w jednej (nr 25) nie określono informacji o czasie wystąpienia zanieczyszczenia  
(§ 2 pkt 2 rozporządzenia), 

- w dwóch (nr 22 i 237) nie podano informacji o łącznej powierzchni 
zanieczyszczenia, pozycja 22 zawierała jedynie powierzchnie zanieczyszczenia 
toluenem, a pozycja 237 fenolem (§ 2 pkt 4 rozporządzenia),  

- w dwóch (nr 25 i 237) w charakterystyce zanieczyszczenia, dla 
zanieczyszczenia na głębokości przekraczającej 0,25 m ppt, nie wpisano 
wodoprzepuszczalności gleby i ziemi określonej wartością współczynnika filtracji 
(m/s) (§ 2 pkt 5 rozporządzenia), 

- dla pięciu (nr 25, 237, 238, 336 i 297) nie określono informacji o prowadzonej 
remediacji, w tym planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia (§ 2 pkt 13 
rozporządzenia),  

- dla czterech (nr 237, 238, 336 i 297) nie określono przedmiotu działalności 
gospodarczej zobowiązanego do przeprowadzenia remediacji, zgodnie z PKD 
(§ 2 pkt 18 rozporządzenia), 

- w jednej (nr 336) nie określono podmiotu obowiązanego do przeprowadzenia 
remediacji (§ 2 pkt 20 rozporządzenia). 

Regionalny Dyrektor poinformowała o uzupełnieniu wpisów, ponadto wyjaśniła, że 
w danych o lokalizacji miejsca zanieczyszczenia wpisano adres oraz identyfikatory 
działek ewidencyjnych, ale nie wpisano współrzędnych miejsca określających 
granice obszaru wystąpienia zanieczyszczenia, w obowiązującym państwowym 
układzie współrzędnych, gdyż akta spraw nie zawierały tych danych. W sprawie 
niewyszczególnienia powierzchni zanieczyszczenia dla każdej substancji 
powodującej ryzyko podała, że dokonano uzupełnienia danych w podanym zakresie, 
zaznaczając, iż większość danych dotyczy jednego terenu zanieczyszczonego 
wieloma substancjami, wobec czego powierzchnia zanieczyszczenia każdą 
z substancji jest taka sama jak powierzchni terenu zanieczyszczonego. Odnosząc 
się do braku danych dotyczących wodoprzepuszczalności gleby i ziemi podała, 
że dokonano uzupełnienia dla pozycji 25, a dla pozycji 237 RDOŚ nie posiada 
wyników badań, na podstawie których możliwe byłoby uzupełnienie ww. informacji. 

(akta kontroli str. 7-41, 190-199) 

W latach 2014-2018 Regionalny Dyrektor w drodze decyzji skierowanej do 
władających powierzchnią ziemi dokonał ośmiu wpisów do Rejestru dotyczących 
hzpz na podstawie zgłoszeń od nich otrzymanych. Pięć zgłoszeń, które wpłynęły 
przed datą utworzenia Rejestru, zostały wpisane w dniu jego utworzenia, 
a pozostałe w terminie wynikającym z art. 101c ust. 3 pkt 3 Poś. Na terenach, na 
których wystąpiły przesłanki wskazujące na występowanie hzpz, Regionalny 
Dyrektor wydawał, na podstawie art. 101f Poś, decyzje zobowiązujące władających 
do wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi. Po otrzymaniu od starostów 
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wykazów phzpz Regionalny Dyrektor niezwłocznie dokonał wpisów zgłoszonych 
terenów do Rejestru jako phzpz. Badanie zgodności zawartości Rejestru 
z przepisami Poś oraz rozporządzenia wykazało braki, które zostały jednak 
uzupełnione w trakcie kontroli.  

2. Wydawanie decyzji administracyjnych przez 
regionalnego dyrektora w sprawach dotyczących hzpz 

W latach 2014-2018 RDOŚ dokonał ośmiu wpisów do Rejestru. W trzech z ww. 
spraw Regionalny Dyrektor wydał decyzję o wpisie do Rejestru oraz decyzję 
o ustaleniu planu remediacji 70, w czterech sprawach jedynie decyzje o ustaleniu 
planu remediacji71 oraz jedną decyzję o zwolnieniu z obowiązku remediacji72. 
Ponadto Regionalny Dyrektor wydał 10 decyzji nakładających obowiązek 
przeprowadzenia badań w trybie art. 101f Poś (w tym dotyczącą składowisk 
odpadów objętych wpisem na poz. 237 Rejestru). 
Przed wydaniem ww. decyzji RDOŚ korzystała z opracowań i ekspertyz, m in. (1) 
Kompleksowej oceny stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na 
terenie dawnych Z. Ch. Zachem wraz z określeniem wykazu działań koniecznych 
dla skutecznej remediacji, (2) Opinii merytorycznej w zakresie ustalenia 
mechanizmu oraz czasu wystąpienia zanieczyszczenia środowiska i/lub szkody 
w środowisku na terenie dawnych Z Ch Zachem, sporządzonych w czerwcu 2016 r. 
przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz (3) Raportu sozologicznego - 
Ocena zanieczyszczenia wybranych nieruchomości dawnych Z. Ch. Zachem73  
GEOPROGRAM z marca/kwietnia 2015 r. 

(akta kontroli str.7-47, 446-550, 687-771) 

Decyzje o wpisie do Rejestru zostały wydane na skutek zgłoszeń władających 
terenami zanieczyszczonymi i zawierały wszystkie elementy określone w art. 101c 
ust. 2 pkt 1-8 Poś.  

(akta kontroli str.218-233, 367) 

W latach 2014-2018 RDOŚ wydała sześć decyzji ustalających plan remediacji hzpz 
w trybie art. 101l ust. 4 Poś, na wniosek władających powierzchnią ziemi74. Decyzje 
zostały wydane po zasięgnięciu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Bydgoszczy. Poza decyzją z 25 lutego 2016 r.75 pozostałe pięć 
zawierało dane wymagane art. 101l ust. 4 Poś. Regionalny Dyrektor wydał także 
jedną decyzję zwalniającą z obowiązku przeprowadzenia remediacji76.  

(akta kontroli str.293-366) 

W latach 2014-2018 RDOŚ nie wydawała określonych w art. 101m ust. 1 pkt 2 Poś 
decyzji zobowiązujących władającego lub innego sprawcę zanieczyszczeń do 
przeprowadzenia remediacji według opracowanego przez RDOŚ planu. 
W przypadku hzpz na terenie obejmującym składowisko Zielona (pozycja 237 
Rejestru) Regionalny Dyrektor wydał decyzję nakładającą obowiązek badań na 
postawie art. 101f ust. 1 Poś, opisaną wyżej, oraz wszczął postępowanie 

                                                      
70 pozycje Rejestru: 297, 25, 336; daty decyzji odpowiednio: 05.09.2017 r., 26.09.2017 r. i  10.01.2018 r. oraz 
08.08..2017 r., 11.04.2018 r. i 03.10.2018 r. 
71 pozycje 24, 23 i 22, 237; data decyzji: odpowiednio 18.10.2016 r., 02.12.2016 r., 25.02.2016 r. brak daty 
72 Decyzja z 16 czerwca 2015 r., poz. 238. 
73 Działki: 7/48, 7/51, 7/317, 7/369, 7/353, 7/370, 7/366, 7/63, 7/348, 7/364, 7/365, 7/403, 7/65, 7/351, 7/50, 7/59, 
2/17, 7/371, 7/372, 7/342, 7/314, 7/90, 7/287, 7/316, 7/323, 7/278, obręb 132 1/40, 1/176, 1/102, 2/15 obręb 136. 
74 Decyzje dotyczyły terenów wpisanych do Rejestru pod pozycją: 22, 23, 24, 25, 297,336 
75 decyzja uzgadniająca projekt planu remediacji działek w obrębie Azoty we Włocławku 
76 dotyczyła produkcji opakowań na działce nr 13/10 obręb 0214 w Bydgoszczy przy ul. Równej. 
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administracyjne w sprawie wydania decyzji na podstawie art. 101m ust. 1 pkt 2 Poś, 
co opisano w sekcji nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.44-47) 

W latach 2014-2018 RDOŚ nie odstępowała od przeprowadzenia remediacji z uwagi 
na brak dostępu do nieruchomości oraz nie wydawała decyzji zobowiązujących 
władającego powierzchnią ziemi do udostępnienia zanieczyszczonego terenu w celu 
przeprowadzenia remediacji przez RDOŚ.  

(akta kontroli str.368-369) 

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

1. Na dziewięć decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 101f ust. 1 
Poś:  

- w ośmiu77 RDOŚ zobowiązała władającego do przeprowadzenia badań 
jakości wód podziemnych, pomimo że zgodnie z art. 101f ust. 1 obowiązek 
ten może dotyczyć wyłącznie gleby i ziemi. Ponadto, zgodnie z art. 101a 
Poś oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi78, oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi dokonuje się na 
podstawie analizy przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji 
powodujących ryzyko wyłącznie w glebie i ziemi. We wskazanym zakresie 
decyzje zostały wydane bez podstawy prawnej, co skutkowałoby 
stwierdzeniem ich nieważności w tej części na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 
Kodeksu postępowania administracyjnego79; 

- w sześciu80 władającym powierzchnią ziemi była spółka akcyjna 
w upadłości. Decyzje zostały błędnie skierowane do Upadłego, zamiast do 
Syndyka Masy upadłości, tj. wbrew treści art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe81, zgodnie z którym po ogłoszeniu 
upadłości postępowania administracyjne dotyczące masy upadłości mogą 
być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu; 

- we wszystkich dziewięciu zobowiązano ich adresatów do wykonania badań 
jakości gleby i ziemi w zakresie wszystkich wskaźników fizykochemicznych 
podanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie oceny 
zanieczyszczenia, mimo że zgodnie z rozporządzeniem identyfikacja 
zanieczyszczenia powinna odnosić się do profilu działalności prowadzonej 
na terenie objętym badaniami i polegać na ustaleniu tego profilu, ustaleniu 
listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie i ziemi 
jest spodziewane na tym terenie, a następnie wykonaniu badań pod kątem 
występowania tych substancji w glebie i ziemi; 

- jedną82 RDOŚ nałożyła obowiązek przeprowadzenia badań na podmiot 
legitymujący się pozwoleniem zintegrowanym, tymczasem art. 101f ust. 3 

                                                      
77 Decyzje: z 14 września 2016 r. nr WSI.512.16.2016.BW.6, z 14 września 2016 r. nr WSI.512.7.2016.SW.16, z 
14 września 2016 r. nr WSI.512.13.2016.SW.7, z 14 września 2016 r. nr WSI.512.15.2016.BW.6, z 20 września 
2016 r. nr WSI.512.8.2016.AP.16/MW, z 21 września 2016 r. nr WSI.512.9.2016.AG1.12, z 22 września 2016 r. 
nr WSI.512.14.2016.MG1.8, z 29 września 2016 r. nr WSI.512.9.2016.AG1.11 
78 Dz. U. z 2016 r. poz. 1395, dalej: „Rozporządzenie w sprawie oceny zanieczyszczenia”. 
79 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., dalej: „Kpa”. 
80 Decyzje: z 14 września 2016 r. nr WSI.512.16.2016.BW.6, z 14 września 2016 r. nr WSI.512.13.2016.SW.7, z 
14 września 2016 r. nr WSI.512.15.2016.BW.6, z 20 września 2016 r. nr WSI.512.8.2016.AP.16/MW, z 21 
września 2016 r. nr WSI.512.9.2016.AG1.11 oraz z 22 września 2016 r. nr WSI.512.14.2016.MG1.8. 
81 Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, ze zm., dalej: Prawo upadłościowe. 
82 Decyzja z 21 września 2016 r. nr WSI.512.9.2016.AG1.12. 
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Poś wyłącza możliwość zastosowania art. 101f ust. 1 Poś i nałożenia takich 
obowiązków na posiadacza pozwolenia zintegrowanego, w którym 
określono sposób wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi. 
Nieprawidłowe zastosowanie przepisów spowodowało uchylenie 3 kwietnia 
2017 r. przez GDOŚ błędnie wydanej decyzji i umorzenie postępowania; 

- jedną83 RDOŚ nałożyła na jej adresata obowiązek przeprowadzenia badań 
powierzchni ziemi, która nie była w jego władaniu. W tym zakresie podmiot 
zobowiązany nie był stroną postępowania w sprawie, co stanowiłoby 
przesłankę dla stwierdzenia nieważności decyzji w tej części na podstawie 
art. 156 § 1 pkt 4 Kpa.  

(akta kontroli str. 446-550, 1028-1040, 1278-1545) 

Regionalny Dyrektor poinformowała, że nie zna wszystkich okoliczności wydania 
ww. decyzji, ponieważ została powołana na stanowisko 1 sierpnia 2017 r., tj. prawie 
rok po ich wydaniu. Jednocześnie tłumaczyła, że GDOŚ w swej opinii z 29 lutego 
2016 r. wskazał na istnienie luki prawnej w odniesieniu do zanieczyszczenia wód 
podziemnych. Mając na uwadze powagę sytuacji związanej ze skażeniem terenu po 
byłych Z Ch Zachem i rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń poza jego granice, a 
także zmiany własnościowe wynikające z przekształceń, a następnie upadłości 
następcy prawnego Zakładów, tj. Infrastruktury Kapuściska S.A., RDOŚ zamierzał 
podjąć działania kompleksowe. Regionalny Dyrektor wyjaśniła, że opierając się na 
zasadzie kompleksowości ochrony środowiska oraz analizie merytorycznej 
stwierdzono, że gleby i grunty oraz wody podziemne stanowią integralną całość. 
Remediacja oraz towarzyszące jej badania stanu środowiska na obszarach 
zdegradowanych lub też potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem obejmować 
powinny wszystkie elementy środowiska gruntowo-wodnego, w tym wody 
podziemne, a także w uzasadnionych przypadkach powiązane z nimi wody 
powierzchniowe. Skuteczna remediacja środowiska na obszarach 
zanieczyszczonych winna zatem obejmować jednoczesne i kompleksowe działania 
w zakresie oczyszczania gleb i gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych. 
W przeciwnym wypadku, zdaniem RDOŚ, działania podejmowane w obrębie gleby 
i ziemi mogą nie zapewnić osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego.  

NIK wskazuje, że organ administracji, korzystając ze swojego władztwa, nie może 
nakładać na adresata decyzji administracyjnej obowiązki nieprzewidziane we 
właściwych przepisach. Kwestie wód podziemnych, w tym ich ochrona, monitoring 
i badanie jakości fizykochemicznej, są regulowane szczegółowo w ustawie Prawo 
wodne84. Art. 52 ust. 4 Prawa wodnego wskazuje, że ochrona wód jest realizowana 
z uwzględnieniem poszczególnych działów Poś, przy czym nie ma doń 
zastosowania cały Dział IV Tytułu II Poś, dotyczący hzpz, w tym art. 101f. 
W słowniku ustawowym Poś – w art. 3 pkt 25 – wskazano, że na powierzchnię ziemi 
składają się: gleba, ziemia i wody gruntowe, tj. wody podziemne w rozumieniu 
art. 16 pkt 68 Prawa wodnego. Treść art. 101f ust. 1 Poś w sposób jasny i klarowny 
umożliwia nałożenie obowiązku badań wyłącznie gleby i ziemi – dwóch z trzech 
elementów składowych powierzchni ziemi, które zostały zdefiniowane legalnie 
w Poś. Nie ma podstaw i możliwości, aby skonstruowany jednoznacznie przepis 
interpretować rozszerzająco. Ponadto, art. 101f ust. 1 Poś umożliwia nałożenie 
obowiązku na adresata, a norm zobowiązujących nie należy interpretować szerzej, 
niż to wynika z treści przepisu.  

                                                      
83 Decyzją z 14 września 2016 r. nr WSI.512.7.2016.SW.16. 
84 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm. 
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Uzasadniając powody skierowania sześciu decyzji we wrześniu 2016 r. do 
Infrastruktury Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej zamiast do Syndyka 
Regionalny Dyrektor podała, że „od powzięcia informacji o ogłoszeniu upadłości 
Infrastruktury Kapuściska S.A., RDOŚ wielokrotnie próbował wyegzekwować od 
Syndyka obowiązek uzgodnienia warunków działań naprawczych, a w związku 
z nieskutecznością działań administracyjnych wystąpił na ścieżkę postępowania 
karnego. W dniu 23 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy umorzył 
postępowanie uzasadniając, że Syndyk nie był zobowiązany do działania, którego 
zaniechanie było podstawą zarzucanego wykroczenia, a Sąd Okręgowy utrzymał 
w mocy postanowienie Sądu Rejonowego. Niezależnie od tego, w grudniu 2014 r. 
zapadł wyrok WSA w Bydgoszczy w sprawie skargi Syndyka masy upadłości 
Infrastruktury Kapuściska S.A. na zarządzenie pokontrolne WIOŚ, w którym Sąd 
wskazał m.in., że Syndyk nie prowadzi działalności gospodarczej, a celem 
postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli upadłego podmiotu 
gospodarczego i jego likwidacja.”  

NIK wskazuje, że podane przez RDOŚ przyczyny nieprawidłowości nie odnoszą się 
do jej istoty. Przepis art. 144 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego jednoznacznie 
określa, że stroną postępowań administracyjnych dotyczących masy upadłości jest 
syndyk, który działa na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym. Przepis zakłada 
bezwzględne podstawienie syndyka w miejsce upadłego w postępowaniach 
sądowych i administracyjnych dotyczących masy upadłości. Ogłoszenie upadłości 
z mocy prawa skutkuje utratą legitymacji procesowej upadłego w odniesieniu do 
postępowań dotyczących masy upadłości, a jedynie pozostaje stroną tych 
postępowań w znaczeniu materialnoprawnym.  

Odnosząc się do zobowiązania adresatów decyzji do wykonania badań jakości 
gleby i ziemi w zakresie wszystkich wskaźników fizykochemicznych podanych 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie oceny zanieczyszczenia Regionalny 
Dyrektor wyjaśniła, że nie sposób było jednoznacznie ustalić, jakiego rodzaju 
substancji można się spodziewać na danym terenie, ponieważ działalność Z Ch 
Zachem prowadzona była w warunkach niedoskonałych technologii wytwórczych 
i do lat 80-tych przy absolutnym braku uregulowań prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. Surowce służące do produkcji oraz odpady poprodukcyjne składowane 
były w różnych miejscach i często bez jakichkolwiek zabezpieczeń, które 
uniemożliwiałyby ich emisję do środowiska. Teren był wcześniej przebadany tylko 
w niewielkim zakresie, a szerokie badania gruntu, np. obszaru w rejonie składowiska 
przy ul. Lisiej (w ramach których w pobranych próbkach oznaczono 240 związków 
i substancji), były przeprowadzone w roku 2006. Od tamtego czasu minęło zatem 
ponad 10 lat, a zanieczyszczenia migrujące w wodach podziemnych mogły 
doprowadzić do zanieczyszczenia gruntu.  

NIK wskazuje, że zgodnie z art. 101a Poś i wydanym na jej podstawie 
rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi ocena ta polega na identyfikacji terenu zanieczyszczonego, 
skadającej się z pięciu etapów: 

1) ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym 
terenie,  

2) ustalenia listy substancji, w przypadku hzpz poprzedzonej analizą możliwości 
wystąpienia przykładowych zanieczyszczeń wymienionych w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia dla danego rodzaju działalności i analizą informacji na temat 
substancji powodujących ryzyko na tym terenie,  
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3) zebrania i analizy dostępnych źródeł informacji istotnych dla oceny 
zanieczyszczenia (decyzje, plany zagospodarowania przestrzennego, bazy 
danych geologicznych, programy ochrony powietrza itp., a więc nie tylko 
badania zanieczyszczeń),  

4) badania wstępne,  

5) badania szczegółowe.  

RDOŚ nałożył tymczasem na adresatów swoich decyzji obowiązek 
przeprowadzenia badań pod kątem wszystkich substancji wymienionych 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia, niezależnie od profilu działalności 
prowadzonej na objętym decyzją terenie. W załączniku tym wskazano substancje 
powodujące ryzyko, zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup 
gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania. Przedmiotowe tereny 
faktycznie mogą być zanieczyszczone wieloma substancjami, jednak nie będą to 
wszystkie substancje wskazane w załączniku (57 substancji wymienionych w ww. 
kategoriach). W załączniku nr 2 do rozporządzenia wskazano przykładowo 
substancje, których obecność można prawdopodobnie stwierdzić w odniesieniu do 
wskazanych w tym załączniku instalacji produkcyjnych. I tak np. w odniesieniu do 
instalacji w przemyśle chemicznym wskazano substancje z grupy benzyn i olejów 
oraz z grup węglowodorów, ale już nie pestycydy. Nałożenie obowiązku badania 
obecności każdej z wymienionych w załączniku nr 1 substancji wykracza poza 
dyspozycję władczą art. 101f ust. 1 i przepisy art. 101a Poś oraz rozporządzenia, 
i naraziłoby adresata decyzji na niewspółmierne koszty związane z badaniami.  

W kwestii nałożenia obowiązku przeprowadzenia badań na podmiot legitymujący się 
pozwoleniem zintegrowanym Regionalny Dyrektor wyjaśniła, że pozwolenie to jest 
formą swego rodzaju licencji na prowadzenie działalności przemysłowej, uzyskiwaną 
dla wszelkiego rodzaju instalacji, obejmującą swoim zakresem różne oddziaływania 
na środowisko oraz wzajemne powiązania. Zazwyczaj zakres badań wskazany 
w pozwoleniu zintegrowanym obejmuje obszar istniejących instalacji, a nie obszar 
całego zakładu, na którym mogły w przeszłości funkcjonować inne instalacje lub ich 
części ulegające awariom. Ponadto badania te wykonywane są zwykle 
w przypowierzchniowej warstwie litosfery, tym samym nie dają wiedzy 
o zanieczyszczeniach głębszych warstw. Biorąc pod uwagę mechanizm migracji 
zanieczyszczeń, zgodnie z którym migracja pionowa występuje głównie w strefie 
aeracji, oraz fakt, że migracja pozioma występuje w strefie saturacji, na którą ma 
wpływ kierunek i prędkość przepływu wód podziemnych oraz rozkład warstw 
nieprzepuszczalnych, nie można wykluczyć obecności zanieczyszczeń 
w powierzchni ziemi, tj. w warstwie występowania wód podziemnych.  

NIK zwraca uwagę, że wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty nieprawidłowości. 
W art. 101f ust. 3 Poś wskazno wprost, że obowiązku badań określonych w ust. 1 
tego przepisu nie można zastosować wobec podmiotu legitymującego się 
pozwoleniem zintegrowanym. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Zakładów 
Chemicznych NITRO-CHEM S.A.  

W przypadku postępowań rozpoznawanych ponownie w wyniku stosownej decyzji 
GDOŚ, Regionalny Dyrektor poinformowała, że RDOŚ wydał kolejne decyzje 
zgodnie ze wskazaniami organu odwoławczego, którymi był związany. 

 (akta kontroli str. 1546-1552) 

2. Regionalny Dyrektor nie wydał decyzji nakładającej na władających 
składowiskiem odpadów przemysłowych „Zielona”85 (działki o nr 9/103 i 9/105 

                                                      
85 Dalej: „składowsko Zielona”. 
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oraz 9/104 obręb 0137 w Bydgoszczy) obowiązek przeprowadzenia remediacji 
występującego na tym terenie hzpz, na podstawie ustalonego przez RDOŚ 
planu remediacji, mimo że była do tego zobowiązana na podstawie art. 101m 
ust. 1 pkt 2 Poś. 

12 sierpnia 2016 r. Regionalny Dyrektor skierował do władających ww. działkami 
wezwanie do złożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji 
hzpz na tym terenie w terminie do 31 sierpnia 2016 r.  

5 września 2016 r. RDOŚ przesłała do władających powierzchnią ziemi 
składowiska Zielona zawiadomienie o wszczęciu z urzędu, na podstawie 
art. 101m ust. 1 pkt 2 Poś, postępowania administracyjnego w sprawie wydania 
decyzji nakładającej na władającego powierzchnią ziemi obowiązek remediacji 
gleby, ziemi i wód gruntowych, na podstawie ustalonego przez Regionalnego 
Dyrektora planu remediacji. 6 lutego 2017 r. RDOŚ poinformowała strony 
postępowania o zawarciu umowy o wykonanie projektu planu remediacji 
w terminie do końca czerwca 2017 r. Protokół odbioru projektu planu remediacji 
składowiska Zielona został przez RDOŚ podpisany 3 października 2017 r. 
9 listopada 2017 r. ww. projekt został przekazany do wykorzystania Dyrektorowi 
Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Od 
3 października 2017 r. do 6 listopada 2018 r., tj. przez 13 miesięcy, Regionalny 
Dyrektor nie wydała w tej sprawie decyzji nakładającej na władających 
powierzchnią ziemi obowiązku przeprowadzenia remediacji według ustalonego 
planu. 

(akta kontroli str. 272-282, 813-854) 

Regionalny Dyrektor wyjaśniła, że we wrześniu 2016 r. RDOŚ wydała na 
podstawie Poś szereg decyzji nakładających na władających powierzchnią ziemi 
obowiązek przeprowadzenia badań środowiska gruntowo-wodnego, które 
zostały uchylone przez GDOŚ, który wskazał m.in. na nieprawidłowe 
zastosowanie przepisów Poś w sytuacji, gdy dawne składowisko odpadów wciąż 
stanowi aktywne i niebezpieczne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych 
i gruntów i należy zastosować przepisy ustawy o odpadach, a taka sytuacja 
dotyczy działek 9/103 i 9/105 oraz 9/104 obręb 0137 w Bydgoszczy. Posiadając 
jasne stanowisko organu nadrzędnego, RDOŚ nie mogła kontynuować 
postępowania wszczętego w trybie przepisów Poś. 
Regionalny Dyrektor tłumaczyła, że projekt planu remediacji został 
wykorzystany w postępowaniu w sprawie nałożenia na Syndyka Infrastruktury 
Kapuściska S.A. obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych  
dalszemu pogłębianiu się szkody z powodu oddziaływania odpadów 
niebezpiecznych znajdujących się na działce nr 9/105 obręb 137 w Bydgoszczy 
(decyzja RDOŚ z 23 stycznia 2018 r. została uchylona przez GDOŚ 17 września 
2018 r.) oraz udostępniony Marszałkowi Województwa do wykorzystania 
w postępowaniu w sprawie wydania decyzji zamykającej z urzędu Izolowane 
Składowisko Osadów (ISO) w Bydgoszczy, które do 13 listopada 2018 r. nie 
zostało jeszcze zakończone. Podsumowując Regionalny Dyrektor 
poinformowała, że ww. postępowanie wszczęte z urzędu 5 września 2016 r. 
zostanie umorzone po zakończeniu innych postępowań dotyczących terenu, 
którego dotyczy. Przypomniała, że w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja 
Wojewody z 29 listopada 2007 r. uzgadniająca działania naprawcze na terenie 
Z Ch Zachem objęta postępowaniem egzekucyjnym, na podstawie tytułu 
wykonawczego RDOŚ w Bydgoszczy z 11 lipca 2017 r. 

 (akta kontroli str. 1013-1091, 1171-1178) 
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W ocenie NIK postępowanie RDOŚ było nieprawidłowe. Plan remediacji został 
ustalony przez Regionalnego Dyrektora w ramach wszczętego postępowania 
w sprawie wydania na jego podstawie decyzji nakładającej na władającego 
obowiązek remediacji gleby, ziemi i wód gruntowych, a decyzji nie wydano. 
Gdyby przyjąć wyjaśnienia Regionalego Dyrektora, że nie jest możliwe 
kontynuowanie postępowania wszczętego w trybie przepisów Poś, bo byłoby to 
sprzeczne ze stanowiskiem organu nadrzędnego, który uznał to za szkodę 
w środowisku, RDOŚ powinien postępowanie umorzyć, wydać decyzję 
wykreślającą składowisko Zielona z Rejestru oraz uwzględnić je w rejestrze 
szkód w środowisku.  

3.  Decyzja z 25 lutego 2016 r. ustalająca plan remediacji hzpz dla terenu we        
Włocławku86, wpisanego do Rejestru (pozycja 22), nie zawierała wszystkich 
elementów określonych w art. 101l ust. 4 pkt 1-5 Poś, ponieważ nie wskazano 
w niej: powierzchni terenu wymagającego remediacji, nazwy substancji 
powodujących ryzyko oraz ich zawartości w glebie i w ziemi, do jakich 
doprowadzi remediacja, a także sposobu potwierdzenia przeprowadzenia 
remediacji i terminu przedłożenia dokumentacji z jej przeprowadzenia, w tym 
wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi wykonanych przez laboratorium, 
o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a Poś. 

Zastępca Regionalnego Dyrektora podała, że RDOŚ nie zna powodów wydania 
ww. decyzji zawierającej wskazane braki, z uwagi na to, że Maria Dombrowicz 
została powołana na stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy ponad rok po jej wydaniu.  

Odnosząc się do pytania o powody niewycofania wadliwej decyzji z obrotu 
prawnego Regionalny Dyrektor podała, że zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego87 organ 
administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej 
doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej, chyba że strony 
wniosą odwołanie na podstawie art. 132. Z kolei wadliwość prawna decyzji nie 
jest przesłanką do wznowienia postępowania w trybie art. 145 Kpa lub 
stwierdzenia nieważności decyzji w trybie art. 156 Kpa. 

(akta kontroli str.360-364, 806-807, 1178) 

RDOŚ wydawała decyzje administracyjne w sprawach dotyczących hzpz, m.in. 
o wpisie do Rejestru w wyniku zgłoszeń władającego, ustalające plan remediacji po 
przedstawieniu przez zgłaszającego projektu planu remediacji oraz nakładające 
obowiązek wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na władających 
terenem, na którym przed 30 kwietnia 2007 r. była prowadzona działalność mogąca 
powodować hzpz. Jednak RDOŚ w latach 2014-2018, w okresie obowiązywania 
nowych przepisów Poś, nie wypracowała stanowiska dotyczącego sposobu 
zakwalifikowania oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach 
hzpz, szkody w środowisku oraz zanieczyszczenia wód podziemnych.  
NIK negatywnie ocenia prowadzone przez RDOŚ postępowania administracyjne, na 
podstawie art. 101f ust. 1. Poś, w sprawie nałożenia obowiązku wykonania badań 
jakości gleby i ziemi, które doprowadziły do wydania wadliwych decyzji 
administracyjnych. W konsekwencji wszystkie te decyzje RDOŚ zostały uchylone 
przez organ nadrzędny.  

                                                      
86 znak: WSI.511.16.2015.MG1.9 
87 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., dalej „Kpa”. 
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3. Skuteczność podejmowanych działań na rzecz 
usuwania hzpz 

W latach 2014-2018 RDOŚ nie przeprowadziła remediacji terenów, na których 
stwierdzono hzpz. Dyrektor wyjaśniła m.in., że w żadnym z procedowanych przez 
RDOŚ przypadków nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 101i Poś. 
Ponadto, zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska oraz GDOŚ, w przypadku hzpz 
remediacji podlega jedynie gleba i ziemia, natomiast wody podziemne nie zostały 
uwzględnione w przepisach Poś i nie podlegają remediacji.  

(akta kontroli str.46, 776-779) 

RDOŚ nie ustalała harmonogramu realizacji zadań w zakresie hzpz, nie planowała 
również możliwości ich finansowania i nie zasięgała opinii Zarządu NFOŚiGW oraz 
Zarządu WFOŚiGW w zakresie możliwości wspomagania ze środków funduszy 
zadań w tym zakresie.  

(akta kontroli str. 773-775; 779-780; 789-805) 

Departament Ochrony Ziemi NFOŚiGW 12 stycznia 2015 r. przesłał do GDOŚ oraz 
RDOŚ pismo informujące, że regionalni dyrektorzy są zobowiązani do opracowania 
harmonogramów swoich zadań w zakresie m.in. hzpz. W piśmie poinformowano, że 
Narodowy Fundusz będzie finansował wyłącznie zadania wskazane 
w harmonogramie zadań RDOŚ, w szczególności z uwzględnieniem przedsięwzięć 
wskazanych w programie priorytetowym nr 2.2. Ochrona powierzchni ziemi część 3) 
Remediacja powierzchni ziemi objętej szkodą w środowisku albo 
zanieczyszczeniem historycznym. Narodowy Fundusz w ww. programie jako rodzaje 
zadań możliwych do dofinansowania wymienił: remediację w przypadku hzpz oraz 
działania naprawcze w przypadku szkody w środowisku. Koszty wskazanych zadań 
mogły obejmować koszty badań zanieczyszczeń gleby i ziemi oraz opracowanie 
projektów planów remediacji. Program nie przewidywał dofinansowania zadań 
polegających na przeprowadzeniu badań lub tylko na opracowaniu projektu planu 
remediacji bez przeprowadzenia samej remediacji czy też bez wykonania działań 
naprawczych przez organ ochrony środowiska. 

W listopadzie 2017 r. RDOŚ opracowała na podstawie art. 16a ustawy 
o zapobieganiu szkodom w środowisku harmonogram zadań w zakresie 
bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku. 
W harmonogramie ujęto jedno zadanie pn. „Remediacja terenów zanieczyszczonych 
w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy w celu 
likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 
Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego”. Szacunkowy koszt projektu, który 
stanowił część I ogólnego kompleksowego tematu remediacji terenów 
zdegradowanych88, trwającego 6 lat89, określono na 93,425 tys. zł.  

(akta kontroli str.773-775, 779, 1163-1170, 1182-1183) 

RDOŚ w latach 2014-2018 wydała sześć decyzji ustalających plan remediacji hzpz. 
Dla pięciu decyzji90 łączny obszar objęty planem remediacji dotyczył powierzchni 
1,2639 ha, a dla jednej91 wyszczególniono numery siedmiu działek bez podania ich 
powierzchni, wskazując że były zanieczyszczone punktowo. Na obszarze objętym 

                                                      
88Teren ten może liczyć  nawet kilka tysięcy hektarów, a całkowity koszt remediacji osiągnąć kwotę ok.2,5 mld zł.   
89 W latach 2018-2023. 
90 1. Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami "CHEMIA" sp. z o.o. w Bydgoszczy,  2. Polska Spółka Gazownictwa 
sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy (działka w Toruniu), 3. Polska Spółka Gazownictwa sp. z 
o.o. Centrala Spółki w Warszawie (działka w Bydgoszczy), 4. Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią 
(działka w Nakle), 5. PKN ORLEN Sp. z o.o. Płock (działka w Bydgoszczy). 
91 Anwil S.A. Włocławek. 
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planem remediacji prowadzona była działalność związana z handlem chemikaliami, 
magazynowaniem paliw gazowych, sprzedażą paliw płynnych, produkcją 
i sprzedażą nawozów azotowych, produkcją cukru. Dla pięciu decyzji termin 
zakończenia remediacji nie upłynął92. Jedna remediacja na powierzchni 0,0285 ha 
zgodnie z decyzją została zakończona w terminie93.  

(akta kontroli str. 44-47, 293-364, 686) 

W decyzji określono stosownie do art. 101l ust. 4 pkt 5 sposób potwierdzenia 
przeprowadzenia remediacji oraz termin przedłożenia dokumentacji z jej 
przeprowadzenia, w tym wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi 
wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a. 
Decyzją z 8 sierpnia 2017 r., w związku z art. 101 l ust. 4 Poś, po rozpatrzeniu 
wniosku Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami „CHEMIA” Sp. z o.o.94, RDOŚ 
ustaliła plan remediacji środowiska gruntowego w północnej części działki 
nr ewidencyjny 115/52, obręb geodezyjny 0208 w Bydgoszczy95. Remediację 
należało przeprowadzić na powierzchni 285 m2, m.in. poprzez: wydobycie gruntów 
przekraczających standardy jakości gleby i ziemi do głębokości 0,25 m, wywiezienie 
zanieczyszczonego gruntu i pokrycie terenu warstwą świeżej gleby, wolnej od 
zanieczyszczeń, obsianie terenu trawą. Na wniosek CHEMII z 16 maja 2018 r. 
RDOŚ decyzją z 6 lipca 2018 r. zmieniła termin zakończenia działań naprawczych 
do 15 sierpnia 2018 r. oraz wymianę skażonego gruntu na żwir. 13 sierpnia 2018 r. 
RDOŚ otrzymała sprawozdanie z wykonania decyzji dotyczącej remediacji gruntów. 
RDOŚ zgodnie z art. 101n ust. 1 Poś dokonała oceny, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, w tym karty przekazania odpadów oraz sprawozdania z badań gruntu, 
że remediacja została przeprowadzona zgodnie z ustalonym planem remediacji. 

(akta kontroli str. 293-312, 686) 

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

RDOŚ nie ustaliła harmonogramu realizacji zadań w zakresie hzpz, do czego była 
zobowiązana przepisami art. 101j ust. 1 Poś.  

Zgodnie z art. 101j ust. 1 i 2 Poś RDOŚ ustala harmonogram swoich zadań 
w zakresie hzpz oraz co najmniej raz na 5 lat dokonuje jego aktualizacji. 
Harmonogram powinien objąć m.in. badania terenów, na których stwierdzono phzpz, 
opracowywanie planów remediacji dla terenów, na których potwierdzono hzpz oraz 
przeprowadzenie remediacji, do których zobowiązany jest regionalny dyrektor. 
Stosownie do art. 101j ust. 3 Poś, ustalając i aktualizując harmonogram uwzględnia 
się potrzebę przeprowadzenia w pierwszej kolejności remediacji terenów, które 
stanowią największe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. W art. 35 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw96 zobowiązano regionalnego dyrektora do opracowania 
harmonogramu działań w terminie do 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy97, 
tj. do 15 marca 2016 r. Do zakończenia kontroli NIK98 RDOŚ nie opracowała 
harmonogramu zadań w zakresie hzpz.  

                                                      
92 Ustalone terminy zakończenia remediacji: jednej do 31.12.2018 r., jednej do 31.08.2020 r., jednej do 
31.03.2021 r. i dwóch do 31.12.2026 r. 
93 „Chemia”; zakończono remediację 13.08.2018 r. 
94 Dalej: „Chemia”. 
95 Remediację należy przeprowadzić w terminie do 31 maja 2018 r. oraz przedłożyć dokumentację z jej 
przeprowadzenia , w tym wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi. 
96 Dz. U. z 2014 r. poz. 1101, dalej: „nowelizacja Poś z 2014 r.”. 
97 Weszła w życie 5.09.2014 r.  
98 Do 13.11.2018 r. 
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Regionalna Dyrektor wyjaśniła, że w stosunku do władających nieruchomościami 
zanieczyszczonymi zlokalizowanymi w obszarze byłych Z Ch Zachem podejmowała 
stosowne kroki, do których jest umocowana na podstawie Poś, jednak w toku tych 
postępowań organ odwoławczy uchylił decyzje RDOŚ wskazując, iż 
zanieczyszczenia te należy zakwalifikować jako szkodę w środowisku, nie zaś hzpz. 
W związku z tym RDOŚ był zobligowany konsekwentnie podjąć działania 
wynikające z ustawy szkodowej. RDOŚ nie mógł równolegle w stosunku do tego 
samego obszaru zanieczyszczonego, uznanego jako szkoda w środowisku, 
opracowywać harmonogramu swoich zadań w stosunku do hzpz, czy też planować 
wydatków w tym zakresie.  

(akta kontroli str.773-775; 779; 1163-1170) 

W ocenie NIK wyjaśnienia Regionalnego Dyrektora nie uzasadniają zaniechania 
przez RDOŚ ustalenia harmonogramu realizacji zadań w zakresie hzpz, 
stanowiącego wymóg określony w ww. przepisach prawa. Ponadto zaniechanie 
w tym zakresie miało istotny wpływ na pozyskiwanie środków na usuwanie 
zidentyfikowanych zanieczyszczeń, gdyż pozbawiło RDOŚ możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie tych zadań z Narodowego Funduszu. Pismem z 12 stycznia 
2015 r. NFOŚiGW wskazał bowiem, że fundusz będzie finansował wyłącznie 
zadania wskazane w harmonogramie zadań RDOŚ, a regionalni dyrektorzy są 
zobowiązani do jego opracowania.  

NIK negatywnie ocenia zaniechanie Regionalnego Dyrektora w zakresie 
opracowania harmonogramu zadań w zakresie hzpz, do czego zobowiązywały 
przepisy Poś.  

W sześciu przypadkach RDOŚ zobowiązała władających powierzchnią ziemi do 
usunięcia hzpz, ustalając plan remediacji terenów zanieczyszczonych. W jednej 
sprawie, w której remediacja zakończyła się w okresie kontrolowanym, RDOŚ 
dokonała oceny jej przeprowadzenia i stwierdziła jej wykonanie, zgodne z ustalonym 
planem.  

4. Zapewnienie niezbędnych środków finansowych dla 
realizacji zadań w zakresie identyfikacji, prowadzenia 
badań i usuwania hzpz 

Wydatki budżetowe RDOŚ w latach 2014-2018 (do 30 września) wyniosły 
5 245 tys. zł w 2014 r., 5 648 tys. zł w 2015 r., 5 699 tys. zł w 2016 r., 6 601 tys. zł 
w 2017 r., 3 801 tys. zł do 30 września 2018 r. (plan na 2018 r. – 5 970 tys. zł). 
W ramach rezerwy celowej poz. 59 – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez jednostki budżetowe RDOŚ 
otrzymała i wydatkowała środki w poszczególnych latach odpowiednio: 420,3 tys. zł 
w 2014 r., 478,4 tys. zł w 2015 r., 536,0 tys. zł w 2016 r., 964,5 tys. zł w 2017 r. Plan 
na 2018 r. przewidywał 202,6 tys. zł rezerwy celowej, a wykonanie wydatków 
wyniosło do 30 września 2018 r. 27,6 tys. zl, tj. 14%. W badanym okresie z rezerwy 
celowej jedynie w 2017 r. otrzymano 120,0 tys. zł na sporządzenie projektu planu 
remediacji składowiska odpadów „Zielona”.  

W planie finansowym RDOŚ w latach 2014-2018 nie zaplanowano środków na 
pokrycie wydatków na hzpz.  

(akta kontroli str.773-775; 779; 1184-1210) 
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Łączna kwota wydatków poniesionych przez RDOŚ w latach 2014–2018 (III 
kwartały) na realizację zadań w zakresie hzpz wyniosła 85 tys. zł i poniesiono je 
w 2017 r.99 na jeden projekt.  

RDOŚ w latach 2014-2018 (do 20 września) złożyła do WFOŚiGW siedem 
wniosków o dofinansowanie działań w zakresie hzpz na łączną kwotę 
18 048,5 tys. zł, a zawarła umowy o dofinansowanie na trzy projekty w kwocie 
184,76 tys. zł100. I tak: 

- w 2016 r. złożono jeden wniosek o 120 tys. zł na zadanie pn. „Sporządzanie 
projektu planu remediacji składowiska odpadów przemysłowych „Zielona” na 
terenie byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. Bydgoszcz”. Celem 
przedsięwzięcia było opracowanie wariantowego planu remediacji składowiska 
odpadów oraz remediacji środowiska gruntowo-wodnego w obszarze 
odziaływania składowiska. Zawarta 20 października 2016 r. umowa zakładała 
100% dofinansowania kosztu realizacji zadania, tj. 120 tys. zł, z terminem 
wykonania i osiągnięcia efektu rzeczowego do 31 grudnia 2016 r. W wyniku 
trzykrotnego aneksowania umowy termin zakończenia zadania przesunięto na 
30 listopada 2017 r. Projekt planu remediacji Wykonawca101 przekazał RDOŚ 
24 sierpnia 2017 r., tj. 70 dni po upływie terminu wynikającego z umowy. 
Zgodnie z § 5 umowy RDOŚ naliczył karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia za 
każdy dzień zwłoki, tj. łącznie 35 tys. zł. Zgodnie ze sprawozdaniem 
z wykonania przedsięwzięcia przesłanym do WFOŚiGW, efekt rzeczowy 
osiągnięto 3 października 2017 r.; 

- w 2017 r. wnioskowano o 3 505 tys. zł dofinansowania, jednak zadanie102 nie 
zostało umieszczone na liście zadań Ministra Środowiska z powodu braku 
środków, o czym WFOŚiGW poinformował pismem z 8 maja 2017 r. Celem 
zadania było rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego w obszarze 
dolnej terasy rzek Wisły i Brdy, będącej pod wpływem negatywnego 
oddziaływania Z Ch Zachemu oraz ocena ryzyka i zagrożeń dla zdrowia 
mieszkańców dwóch osiedli Łęgnowo i Plątnowo w związku z wykryciem 
substancji niebezpiecznych i stwarzających ryzyko w studniach przydomowych; 

- w 2017 r. złożono również wniosek na 50 tys. zł na zadanie pn. „Sporządzanie 
ekspertyz z zakresu zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawie oraz 
historycznych zanieczyszczeń ziemi”, który został rozpatrzony pozytywnie. 
23 marca 2018 r. RDOŚ zawarła umowę na dofinansowanie ww. projektu. Datę 
zakończenia zadania określono na 31 grudnia 2019 r. Planowany efekt 
rzeczowy określono jako wykonanie ekspertyz mających zapewnić 
zastosowanie nowatorskich metod w projekcie, w tym innowacyjny dobór 
urządzeń technicznych oraz procesów i materiałów w ciągu technologicznym 
systemu oczyszczania skażonych wód podziemnych w rejonie dawnych Z Ch 
Zachem w Bydgoszczy. RDOŚ pismem z 24 lipca 2018 r. poinformowała 
WFOŚiGW o braku możliwości wykorzystania planowanej na 2018 r. kwoty 25,0 
tys. zł i zwróciła się o podpisanie aneksu do umowy zmnieszającej jej wartość 
do 25,0 tys. zł na 2019 r.; 

                                                      
99 Środki pochodziły z rezerwy celowej, wypłacone zostały przez WFOŚiGW na podstawie umowy. 
100 Pozostałe wnioski zostały przez WFOŚIGW odrzucone, ze względu na brak środków. 
101 Akdemia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. 
102 Pn. „Wykonanie badań środowiska gruntowo-wodnego na terenie dolnej terasy Wisły i Brdy w obszarze 
oddziaływania Z.Ch. „Zachem” w Bydgoszczy wraz z analizą i oceną ryzyka zagrożeń dla zdrowia mieszkańców 
osiedli Łęgnowo i Plątnowo na kwotę 3,5 mln. zł. 
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- trzeci wniosek o dofinansowanie zadania103 złożony w 2017 r. na kwotę 
14 013,8 tys. zł został odrzucony z powodu braku środków; 

- czwarty wniosek z 2017 r. na kwotę 14,7 tys. zł o dofinansowanie zadania pn. 
„Sporządzenie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi 
lub stanu środowiska w obszarze oddziaływania dawnych Z Ch Zachem” został 
zaakceptowany, a zadanie zrealizowano104. 

RDOŚ w latach 2014-2018 (do 20 września) złożyła do NFOŚiGW pięć wniosków na 
łącznie 268 175 tys.zł105, z czego pozytywnie rozpatrzono jeden, zawierając umowę 
o dofinansowanie na kwotę 93 425 tys. zł. I tak: 

- wniosek w trybie działań zapobiegawczych wynikających z ustawy 
o zapobieganiu szkodom w środowisku o dofinansowanie ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020106, Priorytet II „Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.5 „Poprawa jakości 
środowiska miejskiego” projektu pn. „Remediacja terenów zanieczyszczonych 
w rejonie dawnych Z Ch Zachem w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń 
zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej 
Wisły oraz Morza Bałtyckiego”. Umowę o dofinansowanie107 zawarto 22 
czerwca 2018 r. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosił 93 425 
tys. zł, przy 100% dofinansowaniu wydatków kwalifikowalnych, z tego 15% ze 
środków krajowych oraz 85% tytułem płatności. W harmonogramie realizacji 
Projektu założono realizację w 2018 r. wydatków kwalifikowanych za kwotę 
8 833,3 tys. zł. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczynał się 1 lipca 2018 r. 
i kończył 31 marca 2023 r.108 4 lipca 2018 r. RDOŚ przesłała do NFOŚiGW 
zaktualizowaną wersję harmonogramu, w której nie przewidziano wydatkowania 
środków w 2018 r., a na 2019 r. założono finansowanie w kwocie 30 310 tys zł. 
Do czasu zakończenia kontroli RDOŚ nie dokonała żadnych wydatków 
kwalifikowalnych na realizację Projektu;  

- trzy wnioski109 na łącznie 159 750 tys. zł zostały odrzucone z powodu 
nieutworzenia listy zadań na 2019 r. ze środków NFOŚiGW z dziedziny 
nadzwyczajne zagrożenia środowiska dla Ministra Środowiska; 

- wniosek o dofinansowanie w wysokości 15 000 tys. zł zadania pn. „Projekt 
i budowa zintegrowanego systemu monitoringu terenów zdegradowanych 
w obszarze oddziaływania Z Ch Zachem był w trakcie procedowania  w czasie 
kontroli NIK i uzyskał 81 punktów na 100 możliwych. Pismem z 1 października 
2018 r. GIOŚ poinformował Prezesa Zarządu NFOŚiGP, że wycofuje 
rekomendację dla ww. wniosku, gdyż wg informacji z WIOŚ, RDOŚ zawarła 

                                                      
103 „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Z Ch ZACHEM w celu likwidacji zagrożeń 
zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego” 
104 Umowa Nr 32/ZP/2017 zawarta 13 października 2017 r  z WFOŚiGW  
105 Na 93 425 tys. zł w 2017 r., w 2018 r. cztery wnioski na 15 000 tys. zl, 3 500 tys. zl, 91 250 tys. zl i 
65 000 tys. zł. 
106 Dalej „POIiŚ 2014-2020” 
107 Nr. POIS.02.05.00-00-0003/17-00. 
108 Wg. § 7 ust. 2 umowy. 
109 1) „Badanie środowiska gruntowo-wodnego w dolnej terasie Wisły i Brdy wraz z analizą i oceną ryzyka 
zagrożeń dla zdrowia mieszkańców osiedli Łęgnowo i Plątnowo w Bydgoszczy.” Program priorytetowy nr 5.4. 
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków część 2. Zapobieganie i likwidacja skutków 
nadzwyczajnych zagrożeń; 2) Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów 
Chemicznych „ZACHEM” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla 
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego” – etap II; 3) „Wykonanie innowacyjnej 
instalacji remediacyjnej dla potrzeb skutecznego powstrzymania napływu kancerogennych i mutagennych 
substancji na obszar cennego przyrodniczo Obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły wraz z likwidacją 
zagrożenia dla rzeki Wisły i morza Bałtyckiego” - program priorytetowy nr 5.4.2 „Przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska z likwidacją ich skutków część 2 Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. 
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w czerwcu umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie projektu „Remediacja terenów 
zanieczyszczonych w rejonie dawnych Z ChZachem w celu likwidacji zagrożeń 
zdrowotnych i środowiskowych”, co oznacza, że cyt. „z merytorycznego punktu 
widzenia uruchamianie w tym czasie monitoringu terenów zdegradowanych 
w tym obszarze nie jest zasadne” . 

Na 12 wniosków złożonych do ww. funduszy przez RDOŚ o dofinasowanie działań 
związanych z hzpz oraz szkodami w środowisku, w latach 2014-2018 na kwotę 
286 223,5 tys. zł dofinansowanie przyznano dla czterech na kwotę 93 609,8 tys. zł, 
sześć wniosków na kwotę 127 263,8 tys. zł odrzucono, a dwa na kwotę 350 tys. zł 
były w trakcie procedowania.  

(akta kontroli, str. 234-292, 393-413, 555-672, 685, 801-804, 863-1012,1211-1274) 

RDOŚ nie prowadziła zastępczego wykonania remediacji ani zastępczego 
opracowania projektu planu remediacji dla hzpz. W związku z powyższym nie miała 
podstaw do egzekwowania zwrotu środków w trybie art. 101 k ust. 3 ustawy Poś. 

(akta kontroli str.780) 

Regionalny Dyrektor wyjaśniła, że w latach 2014-2018 NFOŚiGW lub WFOŚiGW 
nie informował o możliwości pozyskania przez jednostki budżetowe oraz przez 
władających powierzchnią ziemi środków finansowanych na identyfikację i usuwanie 
hzpz. RDOŚ publikowała w aktualnościach na swojej stronie internetowej artykuły 
dotyczące możliwości finansowania wsparcia dla terenów zdegradowanych.  

(dowód: akta kontroli, str. 1182; 780-781) 

Prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących hzpz oraz 
realizacją zadań z nimi związanych, a także ustalaniem i aktualizacją 
harmonogramu zadań RDOŚ w zakresie hzpz, analizowaniem wyników, weryfikacją 
badań oraz raportów dotyczących zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
dokonywaniem wpisów do Rejestru zajmował się od 1 maja 2017 r. Wydział Szkód 
w Środowisku. Wcześniej, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym z 29 stycznia 
2009 r., nikomu nie powierzono tych zadań. 

(akta kontroli, str. 370-389) 

RDOŚ w Bydgoszczy sporządzał plan finansowy na dany rok w układzie 
zadaniowym, realizując działanie 12.1.4.1 „Przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska i likwidacja ich skutków”. Jako część składową miernika wykonania 
zadania określono liczbę spraw związanych z usuwaniem skutków zagrożeń 
środowiska w danym roku. W ramach opisywanego miernika prowadzone są 
również postępowania dotyczące hzpz, w tym m.in. decyzje ustalające plan 
remediacji, wpisy do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi itp. 
Planowana wartość miernika, którego celem jest zapobieganie zagrożeniom 
w środowisku, usuwanie ich skutków oraz ustalanie warunków korzystania ze 
środowiska, w latach 2014-2015 była niewykonana110, a od 2016 r. planowany 
miernik111  był wykonywany. 

(akta kontroli, str. 781-783; 796-800) 

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

                                                      
110 Wykonanie w stosunku do planu wynosiło odpowiednio: w 2014 r. – 36 na 90 planowanych, w 2015 r. 36 na 
52 planowane, w 2016 r. 55 na planowanych 37 spraw.  
111 Liczba rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących szkod w środowisku lub historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi w danym roku/liczba spraw wszczętych w danym roku przedstawiała się nastepujaco: 2017 r. 
– wykonano 44/39 na planowane 37/25, 2018 r. (stan na 30.09.2018 r.) 20/53 na planowane 36/24. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Działania RDOŚ w zakresie pozyskiwania środków na zadania związane 
z identyfikacją i usuwaniem hzpz nie były skuteczne.  

Spośród pięciu wniosków o dofinansowanie skierowanych do WFOŚiGW, na łączną 
kwotę 17 698,51 tys. zł, dotyczących hzpz, tylko trzy na kwotę 184,76 tys. zł (1,04%) 
uzyskały akceptację funduszu. Po podpisaniu umów na dwa projekty RDOŚ nie była 
w stanie dotrzymać warunków zawartych umów i wykorzystać przyznanych 
środków, przy czym przyznane dofinansowanie wynosiło 100% kosztów 
kwalifikowalnych projektów. W jednym przypadku trzykrotnie zmieniano termin 
zakończenia projektu, a w drugim RDOŚ przez dziewięć miesięcy nie wykorzystała 
kwoty 25 tys. zł stanowiącej 50% przyznanego dofinansowania. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Niezwłoczne opracowanie harmonogramu zadań Regionalnego Dyrektora 
w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, stosownie do 
przepisów Poś 

2. Rzetelne i zgodne z przepisami Kpa prowadzenie postępowań 
administracyjnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Bydgoszcz,  7 stycznia 2019 r. 
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