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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/088 – Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem własności 
nieruchomości gruntowej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler 1. Wiesław Janowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LBY/83/2018 z dnia 21 maja 2018 r. 

2. Łukasz Burczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/82/2018 z dnia 21 maja 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-61  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Mirosław Graczyk, Starosta Toruński2  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W okresie objętym kontrolą4 Starosta prawidłowo określał warunki rekultywacji 
gruntów po wydobyciu kopalin5. W wydawanych w tym zakresie decyzjach 
wskazywał m.in. osobę obowiązaną, kierunek i termin wykonania rekultywacji. Przed 
wydaniem wszystkich decyzji Starosta uzyskał wymagane opinie. Decyzje zawierały 
elementy określone zarówno w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych6, jak i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego7.  

Starosta w większości wypadków skutecznie egzekwował terminowe i zgodne 
z ustalonym kierunkiem przeprowadzenie rekultywacji terenów po eksploatacji 
kopalin na terenie Powiatu. 

Negatywnie NIK ocenia podejmowanie przez pracowników Starostwa czynności 
kontrolnych wyrobisk bez wymaganego upoważnienia Starosty. 

Jako dobrą praktykę należy uznać zapraszanie do udziału w kontrolach 
poprzedzających wydanie decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną oraz 

                                                      
1 Dalej: „Starostwo”. 
2 Dalej: „Starosta”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4 Kontrolą objęto lata 2013–2018 (do czasu zakończenia kontroli, tj. 19 lipca 2018 r.), z uwzględnieniem zdarzeń 
z okresów wcześniejszych mających wpływ na kontrolowaną działalność.  
5 Dotyczy kruszyw naturalnych (żwir, piasek itp.). 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, dalej: „ustawa ogrl”. 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej: „Kpa”. 
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kontrolach poprzedzających wydanie decyzji o ustaleniu kierunku rekultywacji, 
przedstawicieli gminy, na terenie której znajdował się kontrolowany teren poddany 
rekultywacji. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

− niewywiązywania się z obowiązku terminowego załatwiania spraw w 29 
przypadkach na 36 badanych oraz obowiązku zawiadomienia stron o 
przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie i wskazywania nowego terminu jej 
załatwienia również w 29 przypadkach na 36 badanych spraw; 

− nieprzeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli wykonania obowiązku 
rekultywacji na 16 wyrobiskach spośród 24, dla których określono kierunek, 
termin i osobę obowiązaną do rekultywacji; 

− nierzetelnego sporządzania corocznych sprawozdań RRW-11 z realizacji 
przepisów ustawy ogrl w latach 2013-2017; 

− niepodjęcia działań w celu wydania decyzji ustalającej kierunek rekultywacji 
pomimo upływu terminu ważności koncesji na wydobycie kopalin w przypadku 
dwóch złóż; 

− wydania dwóch decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną w dwa lata po 
upływie terminu zakończenia rekultywacji. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Określanie warunków rekultywacji gruntów po 
eksploatacji kopalin 

1.1. Zadania w zakresie rekultywacji terenów8 przypisano Wydziałowi Środowiska9. 
Za realizację zadań w powyższym zakresie odpowiedzialne były w latach 2008-2017 
dwie osoby, tzn. naczelnik Wydziału10, z wykształcenia geolog, oraz główny 
specjalista Wydziału, z wykształcenia magister inżynier biologicznej ochrony wód11. 
Od 1 stycznia do 19 lipca 2018 r. zadaniami związanymi z rekultywacją gruntów 
(m.in. odbiorem rekultywacji na terenach poeksploatacyjnych) zajmował się, poza 
naczelnikiem Wydziału, podinspektor, z wykształcenia inżynier środowiska, 
wykonujący w Wydziale zadania w ramach prac interwencyjnych12.  

Zadania w zakresie rekultywacji gruntów realizowane były na podstawie zakresów 
czynności pracowników i dotyczyły m.in. przygotowania decyzji na rekultywację 
gruntów oraz terenów poeksploatacyjnych; prowadzenia kontroli wykonania 
obowiązków rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz prowadzenia 
sprawozdawczości z zakresu rekultywacji i zagospodarowania terenu.  

W okresie objętym kontrolą Starosta nie wydawał wewnętrznych uregulowań 
dotyczących realizacji zadań z zakresu rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin.  

(dowód: akta kontroli str. 5-137) 

                                                      
8 W okresie objętym kontrolą (od 1 stycznia 2013 r. do 19 lipca 2018 r.) obowiązywał Regulamin Organizacyjny 
Starostwa, którego kolejne wersje przyjęte zostały następującymi uchwałami: [a] nr IV/31/2011 Rady Powiatu 
Toruńskiego (dalej: „Rada Powiatu”) z dnia 27 stycznia 2011 r. ze zm. (obowiązywała od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 stycznia 2015 r.); [b] nr IV/25/2015 Rady Powiatu z dnia 23 stycznia 2015 r. ze zm. (obowiązywała 
od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.); [c] nr 64/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego (dalej: „Zarząd Powiatu”) 
z dnia 15 lipca 2015 r. (obowiązywała od 1 sierpnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.); [d] nr 255//2016 Zarządu 
Powiatu z dnia 30 listopada 2016 r. (obowiązywała od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.); [e] nr 417/2017 
Zarządu Powiatu z dnia 13 grudnia 2017 r. (obowiązywała od 1 stycznia 2018 r. do 19 lipca 2018 r.). 
9 Dalej: „Wydział”. 
10 Będący jednocześnie geologiem powiatowym. 
11 Osoba ta odeszła na emeryturę z końcem 2017 r. 
12 Zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od 3 lipca 2017 r. do 2 października 2018 r. 
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Na stronach internetowych Starostwa nie zamieszczono informacji o sposobie 
postępowania i wymaganych dokumentach dotyczących rekultywacji 
i zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych13. 

Pan Wiesław Kazaniecki, członek Zarządu Powiatu, działający z upoważnienia 
Starosty, wyjaśnił że nie wie, z jakich powodów pracownik merytorycznie 
odpowiedzialny nie zamieszczał na stronie internetowej Starostwa informacji 
dotyczących rekultywacji. Stwierdził, że obecnie wydał polecenie, „aby (…) do końca 
sierpnia br. została stworzona karta informacyjna i umieszczona na BIP Starostwa, 
która będzie informowała o sposobie postępowania wraz z wymaganymi 
dokumentami dotyczącymi rekultywacji i zagospodarowania obszarów 
poeksploatacyjnych”. 

(dowód: akta kontroli str. 138-140, 487, 492-493) 

1.2. Na podstawie danych będących w posiadaniu Starostwa ustalono, że w latach 
2008-2018 (I kwartał) na terenie powiatu toruńskiego znajdowały się 74 miejsca 
wydobycia kopalin objętych prawem własności gruntowej, o których mowa w art. 10 
ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze14, z tego w 22 
miejscach przedsiębiorcy posiadali nadal obowiązujące koncesje, a w 52 miejscach 
koncesje te wygasły lub zostały wygaszone przez właściwy organ. 

(dowód: akta kontroli str. 141-205) 

1.3. W latach 2013-2018 (I kwartał) Starosta, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy 
ogrl15, wydawał decyzje ustalające kierunek rekultywacji16 oraz decyzje o 
zakończeniu  rekultywacji17. W okresie tym Starosta wydał łącznie: 

− 19 decyzji o zakończeniu rekultywacji dla 19 miejsc wydobycia (dwie decyzje 
w 2013 r., pięć w 2014 r., siedem w 2015 r., jedna w 2016 r. i cztery w 2017 r.) 
obejmujących grunty o łącznej powierzchni 59,55 ha18;  

− 19 decyzji ustalających kierunek rekultywacji dla 19 miejsc wydobycia (cztery 
decyzje w 2013 r., trzy w 2014 r., dwie w 2015 r., pięć w 2016 r. i pięć 
w 2017 r.) obejmujących grunty o łącznej powierzchni 27,46 ha19. 

W badanym okresie obowiązywało łącznie 37 decyzji ustalających kierunek 
rekultywacji dla 37 miejsc wydobycia20. Łączna powierzchnia gruntów objętych tymi 
decyzjami w poszczególnych latach wynosiła od 72,5 ha w 2013 r. do 20,01 ha 
w 2018 r.  
W okresie objętym kontrolą Starosta wydał, na wniosek przedsiębiorcy, dwie 
decyzje21 zmieniające kierunek rekultywacji wyrobisk po eksploatacji trzech złóż22.  

                                                      
13 W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa (dalej: „BIP Starostwa”), w zakładce: „Jak załatwić sprawę 
w Urzędzie” zamieszczono jedynie informację o sposobie pozyskiwania koncesji na wydobywanie kopaliny dla 
złoża o powierzchni do 2 ha i „wydobyciu do 20 000 m³” (https://www.bip.powiattorunski.pl/7504,koncesja-na-
wydobywanie-kopaliny.html). 
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, ze zm., dalej: „Pgg”. 
15 W zw. z art. 5 ust. 1 i art. 22 ust. 2 ustawy ogrl. 
16 Wydane na podst. art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy ogrl, tzn. określające osobę obowiązaną do rekultywacji 
gruntów oraz kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów. 
17 Wydane na podst. art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy ogrl, tzn. określające uznanie rekultywacji gruntów za 
zakończoną. 
18 Z powodu braku danych w Starostwie, nie uwzględniono powierzchni jednego miejsca wydobycia, tzn. dla 
złoża M(…) – J(…) III, dz. 16/1, dla którego koncesję na wydobywanie kopaliny wydał Wojewoda Toruński 
w 1998 r., decyzję o wygaszeniu tej koncesji wydał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013 r., 
a decyzję o uznaniu rekultywacji za zakończoną wydał Starosta w 2017 r. 
19 Jw. 
20 Tzn. 18 decyzji dla 18 miejsc obowiązywało w 2013 r., 19 decyzji dla 19 miejsc w 2014 r., 17 decyzji dla 17 
miejsc w 2015 r., 16 decyzji dla 16 miejsc w 2016 r., 18 decyzji dla 18 miejsc w 2017 r. oraz 14 decyzji dla 14 
miejsc w 2018 r. 
21 Nr OS.6122.4.2013.HZ z 5 czerwca 2013 r.  dot. złóż K(…) II i K(…) IX i nr OS.6122.14.2014.2015.HZ 
z 27 stycznia 2015 r. dot. złoża K(…) III.  
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Zmiany te nie dotyczyły osoby obowiązanej do rekultywacji ani terminu jej 
wykonania. 

(dowód: akta kontroli str. 150-156, 175-192) 

1.4. W wyniku analizy 38 decyzji23 o rekultywacji, wydanych przez Starostę w latach 
2013-2018 (I kwartał) i dotyczących 38 miejsc wydobycia kopalin, dla których w ww. 
okresie wyznaczano kierunek rekultywacji lub uznano rekultywację za zakończoną, 
ustalono m.in., że: 
− wszystkie decyzje wydano po otrzymaniu wymaganych opinii określonych w 

art. 22 ust. 2 ustawy ogrl;  
− 19 decyzji określało osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów i kierunek 

rekultywacji, 19 decyzji uznawało rekultywację za zakończoną; 
− wszystkie decyzje o ustaleniu kierunku rekultywacji określały termin jej 

wykonania24. 

W okresie objętym kontrolą Starosta nie wydawał decyzji określających stopień 
ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 1 ustawy ogrl. 

Starosta określał kierunek i termin wykonania rekultywacji na podstawie wniosku 
przedsiębiorcy i proponowanego przez niego kierunku rekultywacji, analizy 
wcześniejszego zagospodarowania terenu oraz na podstawie dokumentacji 
geologicznej. Projekt decyzji wraz z proponowanym kierunkiem rekultywacji 
Starostwo przesyłało do właściwego terytorialnie wójta25 oraz dyrektora właściwego 
terenowo okręgowego urzędu górniczego, a także do dyrektora regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych26, celem zaopiniowania. 

Przed wydaniem decyzji uznającej rekultywację za zakończoną pracownicy 
Starostwa przeprowadzali kontrolę w formie wizji terenowej. 

W okresie objętym kontrolą stwierdzono siedem przypadków przedstawiania 
Starostwu przez przedsiębiorców, przed wydaniem decyzji ustalających kierunek 
rekultywacji, dokumentacji rekultywacji wyrobiska, opracowanej na podstawie § 162 
ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu 
górniczego27. 

 (dowód: akta kontroli str. 157-165, 319-320) 
1.5. Analiza dokumentacji 36 postępowań administracyjnych dotyczących wydanych 
decyzji28 w sprawie rekultywacji gruntów wykazała m.in., że: 
− wszystkie postępowania wszczęto na wniosek osób, które uzyskały koncesję 

na wydobycie kopalin na terenie powiatu toruńskiego, 
− we wszystkich przypadkach decyzje spełniały wymogi określone w art. 107 § 1 

Kpa, a strony, stosownie do postanowień art. 10 § 1 Kpa, były informowane 
o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem. 

Siedem postępowań zakończono w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa,  
a 29 z jego przekroczeniem wynoszącym od czterech do 205 dni.  

(dowód: akta kontroli str. 166-174) 

                                                                                                                                       
22 W jednym przypadku (dotyczącym dwóch złóż) zmieniono kierunek rekultywacji z leśnego z możliwością 
utworzenia zbiornika wodnego na rolny, a w drugim – z leśnego z możliwością utworzenia zbiornika wodnego na 
rolny ze zbiornikiem wodnym. 
23 Tzn. 19 decyzji o ustaleniu kierunku rekultywacji oraz 19 decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną. 
24 Pięć lat od daty zakończenia eksploatacji. 
25 Rozumie się pod tym pojęciem również burmistrza lub prezydenta miasta. 
26 W dziewięciu przypadkach kierunku leśnego rekultywacji. 
27 Dz. U. poz. 1008, dalej: „rozporządzenie w sprawie ruchu zakładu górniczego”. 
28 Tzn. 18 decyzji uznających rekultywację gruntów za zakończoną oraz 18 decyzji wyznaczających kierunek 
rekultywacji. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W przypadku 29 postępowań spośród 36 objętych badaniem (80,6%), mimo że 
upłynął termin załatwienia sprawy określony w art. 35 ust. 3 Kpa, wbrew wymogom 
art. 36 Kpa nie zawiadomiono strony postępowania (wnioskodawców) 
o przyczynach jego niezachowania i wskazaniu nowego terminu.  

Pan Wiesław Kazaniecki, członek Zarządu Powiatu, działający z upoważnienia 
Starosty, wyjaśnił że ma świadomość, iż prowadzone postępowania administracyjne 
w zakresie rekultywacji są szczególnie pracochłonne i wymagają długiego 
postępowania, jednak w takim przypadku prowadzący postępowanie mają 
obowiązek informowania stron o nowym terminie załatwienia sprawy. Stwierdził, że 
nie dokonywał osobiście kontroli prowadzonych postępowań, było to obowiązkiem 
naczelnik Wydziału. Dodał też, że o przyczynach wydłużenia terminu załatwienia 
sprawy wiedzę ma tylko pani naczelnik Wydziału, do której p. W. Kazaniecki 
zamierza  zwrócić się o wyjaśnienia po jej powrocie do pracy z urlopu29. 

(akta kontroli str. 495, 497-500, 509) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że obowiązek zawiadamiania strony o wszelkich 
zmianach terminu załatwienia sprawy wynika bezpośrednio z art. 36 Kpa, zgodnie 
z którym w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji 
publicznej jest obowiązany zawiadomić strony podając przyczyny zwłoki, wskazując 
nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek ten ciąży na organie administracji 
publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn od niego 
niezależnych. 

W okresie objętym kontrolą Starosta prawidłowo określił warunki rekultywacji 
gruntów po eksploatacji kopalin, wydając łącznie 38 decyzji w sprawach rekultywacji 
i zagospodarowania gruntów. Przed ich wydaniem, we wszystkich przypadkach 
uzyskał wymagane opinie. Wydawane decyzje zawierały elementy określone 
zarówno w art. 22 ust. 1 ustawy ogrl, jak i art. 107 § 1 Kpa. Jednak w 29 
przypadkach, spośród 36 zbadanych, nie wywiązano się z obowiązku wynikającego  
z art. 36 Kpa, tj. zawiadomienia stron o przyczynach niezałatwienia sprawy  
w terminie i wskazywania nowego. 

2. Kontrola wykonania obowiązku rekultywacji obszarów 
poeksploatacyjnych 

W latach 2013-2017 pracownicy Starostwa, stosownie do art. 27 ust. 3 ustawy ogrl, 
przeprowadzili 19 kontroli poprzedzających wydanie decyzji o uznaniu rekultywacji 
za zakończoną. Przeprowadzili również 15 kontroli poprzedzających wydanie decyzji 
wyznaczającej kierunek rekultywacji. Spośród 33 złóż, które powinny być objęte 
kontrolami, 11 złóż objęto kontrolami prowadzonymi z wymaganą częstotliwością, 
12 – z częstotliwością mniejszą niż wymagana, a dziewięciu złóż w ogóle nie 
kontrolowano. Wszystkie kontrole przeprowadzone zostały w trybie oględzin 
wyrobisk w terenie. Przebieg kontroli dokumentowano w postaci protokołów 
uzupełnionych w dwóch przypadkach o dokumentację fotograficzną. Do udziału  
w kontroli zapraszano zawsze przedstawiciela gminy, na terenie której znajdowało 
się rekultywowane wyrobisko. Przedstawiciele gmin uczestniczyli w 34 kontrolach, 
przedstawiciele regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w czterech, 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa – w jednej, natomiast nie 
odnotowano udziału w kontrolach przedstawiciela Okręgowego Urzędu Górniczego. 
                                                      
29 Chodzi o Naczelnika Wydziału Środowiska Starostwa, Geologa Powiatowego, która w trakcie kontroli NIK 
przebywała dwukrotnie na urlopie. 
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W latach 2013-2018 (I kwartał) do Starostwa nie wpływały skargi ani wnioski 
dotyczące rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin. 

(dowód: akta kontroli str. 166-174, 319-320, 536) 

Pracownicy Starostwa w latach 2013-2017 skontrolowali 19 wyrobisk30, dla których 
przedsiębiorcy złożyli wnioski o wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji31. 
Ponadto kontrolą objęto pięć wyrobisk, dla których Starosta w ww. okresie określił 
kierunek rekultywacji, a nie wydał jeszcze decyzji o jej zakończeniu. 
W przypadku 18 wyrobisk objętych kontrolą rekultywacji Starostwo posiadało dane 
dotyczące powierzchni złoża objętej prowadzoną rekultywacją w postaci 
zatwierdzonego dodatku do dokumentacji geologicznej złoża32. Starostwo nie 
dysponowało oddzielnymi obmiarami, o których mowa w § 162 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie ruchu zakładu górniczego. W jednym przypadku 
planowano rekultywację z wykorzystaniem odpadów pochodzących spoza zakładu 
górniczego33. 

(dowód: akta kontroli str. 166-174, 319-320, 494, 508) 

W ramach kontroli NIK przeprowadzono oględziny czynności kontrolnych 
wykonywanych przez pracowników Starostwa na obszarze czterech wyrobisk34. 
Stwierdzono, że pracownicy Starostwa przeprowadzający kontrolę: a) dokonali wizji 
w terenie, która polegała na orientacyjnej identyfikacji obszaru objętego 
obowiązkiem rekultywacji poprzez porównanie z mapą działki; b) zadawali 
przedsiębiorcy35 pytania, jakiego rodzaju czynności przeprowadzono w trakcie 
rekultywacji; c) uznali, że w przypadku dwóch wyrobisk rekultywacja została 
zakończona36, a jej kierunek był zgodny z decyzją Starosty; d) ocenili 
zaawansowanie rekultywacji terenu po eksploatacji jednego złoża37 na ok. 25%38, 
stwierdzając jednocześnie, że określony w decyzji Starosty termin zakończenia 
rekultywacji wyrobiska jest zagrożony39; e) uznali, że rekultywacja jednego 
wyrobiska40 została przeprowadzona w ok. 85%, a jej kierunek był zgodny z decyzją 
Starosty; f) ustalenia kontroli udokumentowali w protokole, podpisanym przez 
przedsiębiorcę41, kontrolujących i uczestniczącego w czynnościach pracownika 
urzędu gminy, na terenie której położone było dane wyrobisko; g) wykonali 
dokumentację fotograficzną kontrolowanej działki; h) nie dokonali pomiarów 
geodezyjnych, bowiem nie dysponowali przyrządami pozwalającymi na 
dokonywanie pomiarów i dokładne ustalenie obszaru objętego pracami 
rekultywacyjnymi. Uczestniczący w czynnościach kontrolnych przedsiębiorcy 
posiadali dokumentację dot. rekultywacji wyrobiska. Pracownicy Starostwa nie 
przeglądali tej dokumentacji. Pracownicy Starostwa nie przedłożyli kontrolowanym 
przedsiębiorcom upoważnień do kontroli ani nie okazali im swoich legitymacji 
służbowych. Naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa oświadczyła kontrolerowi 

                                                      
30 W przypadku złóż G(…) I (dz. 140) i G(…) II (dz. 140 i 143) jedną kontrolą objęto dwa złoża. 
31 Dla wyrobisk tych Starosta określił wcześniej kierunek i termin rekultywacji.  
32 Patrz: przypis nr 20. Działający z upoważnienia Starosty członek Zarządu Powiatu (W.K.) nie potrafił wyjaśnić 
tego faktu. 
33 Dotyczyło to złoża M(…)nek I – pole C/2, o którym mowa w następnym akapicie wystąpienia pokontrolnego 
dotyczącym oględzin czynności kontrolnych (zdanie drugie ww. akapitu, lit. d). 
34 Tereny po eksploatacji złóż (wyrobiska): M(…) XIII, M(…) XXIX, M(…)nek I – pole C i K(…) D(…) III. 
35 Dotyczyło to przypadku trzech kontrolowanych wyrobisk, gdyż w przypadku wyrobiska K(…) D(…) III 
przedstawiciel zobowiązanego do rekultywacji przedsiębiorcy nie stawił się w miejscu kontroli, mimo 
uprzedniego powiadomienia przez Starostwo o terminie i miejscu jej przeprowadzenia. 
36 W przypadku wyrobisk M(…) XIII i M(…) XXIX. 
37 Złoże M(…)nek I – pole C/2.  
38 Z uwagi na jedynie częściowe zapełnienie wyrobiska oraz nierozpoczęcie nasadzeń. 
39 Z uwagi na kłopoty przedsiębiorcy z zapewnieniem odpowiedniej ilości odpadów służących do wypełniania 
wyrobiska (brak dostawców). 
40 Złoże K(…)i D(…) III. 
41 W przypadku wyrobisk: M(…) XIII, M(…)c XXIX i M(…)nek – pole C/2. 
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NIK, że upoważnienia do kontroli nie zostały pobrane, oraz że zna osobiście 
kontrolowanych przedsiębiorców i sama również jest im znana. 
Pan Wiesław Kazaniecki, członek Zarządu Powiatu, działający z upoważnienia 
Starosty wyjaśnił, że „nie ma wymogu prawnego nakazującego organowi 
administracji wydającemu decyzję rekultywacyjną posiadania sprzętu do pomiarów 
powierzchni”. 

(dowód: akta kontroli str. 206-258, 495, 508-509) 

Starosta nie otrzymywał, w terminie do 28 lutego każdego roku, zawiadomień 
o powstałych w ubiegłym roku zmianach dotyczących gruntów podlegających 
rekultywacji42. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęło do Starostwa żadne takie 
zawiadomienie. 

(dowód: akta kontroli str. 193-201) 

Starostwo terminowo składało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
sprawozdania RRW-11 z realizacji przepisów ustawy ogrl. Kwestie rzetelności 
danych podawanych w sprawozdaniach przedstawiono w części wystąpienia 
pokontrolnego dotyczącej ustalonych nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 259-318) 

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

1. Pracownicy Wydziału, w ramach 34 kontroli poprzedzających wydanie decyzji 
przez Starostę, z tego 19 kontroli poprzedzających wydanie decyzji o uznaniu 
rekultywacji za zakończoną oraz 15 kontroli poprzedzających wydanie decyzji 
wyznaczającej kierunek rekultywacji, w okresie 2013-2017, przeprowadzali 
czynności kontrolne u przedsiębiorców, nie posiadając do tego odpowiedniej 
podstawy, tj. upoważnienia Starosty spełniającego wymagania, o których mowa 
w art. 79a ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej43, co stanowiło naruszenie art. 79a ust. 1 i 7 ww. ustawy. 

Pan Wiesław Kazaniecki, członek Zarządu Powiatu, działający z upoważnienia 
Starosty wyjaśnił m.in., że „nie ma wymagania prawnego zobowiązującego 
kierownika jednostki do regulowania zasad kontroli prowadzonych w ramach 
postępowań administracyjnych”. Stwierdził, że jeżeli w dokumentacji brak jest 
upoważnienia, to wynika to z decyzji pracownika prowadzącego sprawę oraz 
nadzorującego go naczelnika. Zdaniem p. W. Kazanieckiego, we wskazanych przez 
NIK przypadkach, „prawdopodobnie uznano, że upoważnienie nie jest konieczne”, 
a „przedsiębiorcy wcześniej widzieli się z urzędnikiem przy składaniu wniosków 
o wyznaczenie kierunku rekultywacji i nie mieli wątpliwości, kto przyjechał na 
kontrolę”. 

(dowód: akta kontroli str. 175-192, 320, 495, 508-509) 

NIK zauważa, że art. 79a ówcześnie obowiązującej ustawy o działalności 
gospodarczej jednoznacznie określał warunki wykonywania czynności kontrolnych 
przez pracowników organów kontroli, do których należy również zaliczyć 
pracowników Starostwa. Powyższy przepis stanowił, że czynności kontrolne mogą 
być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy, 
albo osobie przez niego upoważnionej, legitymacji służbowej uprawniającej do 
wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli. Treść upoważnienia została wskazana w ust. 6 ww. 

                                                      
42 O których stanowi art. 22 ust. 3 ustawy ogrl. 
43 Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm. (dalej: „ustawa o swobodzie działalności gospodarczej”). Ustawę uchylono 
z dniem 30 kwietnia 2018 r. Obecnie obowiązek ten jest określony w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przepisu, a zgodnie z ust. 7 dokument, który nie spełniał wymagań, o których mowa 
w ust. 6, nie stanowił podstawy do przeprowadzenia kontroli. 

2. Starostwo, wbrew wymogom art. 27 ust. 3 ustawy ogrl, nie przeprowadzało 
w latach 2013-2017, co najmniej raz w roku, kontroli wykonania obowiązku 
rekultywacji. Spośród 33 złóż, które powinny być objęte takimi kontrolami, dziewięciu 
złóż w ogóle nie skontrolowano, a 12 złóż skontrolowano z częstotliwością mniejszą 
niż wymagana. 

Pan Wiesław Kazaniecki, członek Zarządu Powiatu, działający z upoważnienia 
Starosty wyjaśnił, że „zgodnie z dotychczasową praktyką stosowaną w Starostwie, 
przeprowadzano dwie kontrole w trakcie prowadzonego postępowania 
administracyjnego”, przy czym pierwsza kontrola odbywała się w chwili nadania 
kierunku rekultywacji, kolejna zaś przed uznaniem rekultywacji terenu 
poeksploatacyjnego za zakończoną. 

(dowód: akta kontroli str. 488, 493) 

Najwyższa Izba Kontroli uważa ww. praktykę stosowaną przez Starostwo za 
niezgodną z wymogami art. 27 ust. 3 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy ogrl, które 
wskazują starostę jako podmiot sprawujący kontrolę, obligując go do kontroli 
wykonania obowiązku rekultywacji gruntów polegającej na sprawdzeniu co najmniej 
raz w roku zgodności wykonywanych zabiegów z dokumentacją rekultywacji tych 
gruntów. 

3. Składane przez Starostwo coroczne sprawozdania RRW-11 z realizacji przepisów 
ustawy ogrl za lata 2013-2017 były sporządzane w sposób nierzetelny. Dane 
dotyczące gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu (Dział 2) były 
powielane z roku na rok, bez ich analizy oraz aktualizacji. W sprawozdaniach nie 
były wykazywane żadne grunty zrekultywowane, pomimo wydawania decyzji 
o zakończeniu rekultywacji terenów po wydobyciu kopalin. 

Pan Wiesław Kazaniecki, członek Zarządu Powiatu, działający z upoważnienia 
Starosty wyjaśnił: „Starosta nie sprawdza osobiście wszystkich sprawozdań 
przekazywanych do innych urzędów i instytucji. W sprawach z zakresu 
przedmiotowej kontroli osobami upoważnionymi do sporządzenia były naczelnik 
wydziału oraz główny specjalista44. Po powrocie naczelnika skieruję pytania  
z prośbą o wyjaśnienie.” 

(dowód: akta kontroli str. 488, 493) 

NIK zwraca uwagę na niewykorzystywanie urządzeń pomiarowych przez 
pracowników Starostwa w trakcie przeprowadzanych w czerwcu 2018 r. czterech 
kontroli dotyczących wykonania obowiązku rekultywacji. Należy również zaznaczyć, 
że w toku tych kontroli kontrolujący nie korzystali z dokumentacji rekultywacyjnej 
własnej lub znajdującej się u przedsiębiorcy. Utrudniało to skuteczną weryfikację 
wielkości terenu objętego decyzją ustalającą kierunek rekultywacji, a także 
sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac rekultywacyjnych z dokumentacją 
rekultywacyjną. 

Starostwo w latach 2013-2017 nie wywiązywało się z obowiązku przeprowadzania, 
co najmniej raz w roku, kontroli wykonania obowiązku rekultywacji na wyrobiskach 
objętych decyzjami określającymi kierunek i termin rekultywacji. Spośród  33 złóż, 
które powinny być objęte takimi kontrolami, dziewięciu złóż w ogóle nie 
skontrolowano, a 12 złóż skontrolowano z częstotliwością mniejszą niż wymagana. 
Na negatywną ocenę zasługuje podejmowanie przez pracowników Starostwa 
czynności kontrolnych wyrobisk bez wymaganego upoważnienia Starosty. 

                                                      
44 Odeszła na emeryturę z końcem 2017 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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Pracownicy Starostwa wykonywali w formie wizji lokalnych kontrole poprzedzające 
wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji. Terminowo sporządzano  
i przekazywano sprawozdania RRW-11, jednak były one sporządzane nierzetelnie 
i nie przedstawiały rzeczywistych danych dotyczących terenów podlegających 
rekultywacji i zrekultywowanych w danym roku. 

3. Egzekwowanie wykonania obowiązku rekultywacji 
gruntów po eksploatacji kopalin 

W latach 2013-2018 (do 31 marca) Starosta wydał łącznie 19 decyzji o zakończeniu 
rekultywacji dla 19 miejsc wydobycia (dwie decyzje w 2013 r., pięć w 2014 r., 
siedem w 2015 r., jedną w 2016 r. i cztery w 2017 r.) obejmujących grunty o łącznej 
powierzchni 59,55 ha45. W 17 przypadkach rekultywację gruntów, o powierzchni 
45,74 ha, przeprowadzono w ustalonym przez Starostę terminie. W dwóch 
przypadkach decyzje o uznaniu rekultywacji gruntów (o powierzchni 13,81 ha) za 
zakończoną zostały wydane przez Starostę w dwa lata po upływie terminu 
zakończenia rekultywacji, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl. 

(dowód: akta kontroli str. 141-156, 175-192, 345-346, 361-364, 425-436, 644-660)   

W okresie objętym kontrolą nie było przypadków odmowy wydania przez Starostę 
decyzji uznającej rekultywację za zakończoną. 

(dowód: akta kontroli str. 532, 534) 

Starosta nie posiadał wiedzy o ewentualnych przypadkach kontynuacji prowadzenia 
działalności przemysłowej na obszarach wydobycia kopalin, dla których koncesje 
wygasły lub zostały wygaszone. W latach 2013-2018 (I kwartał) właściwe organy  
nadzoru górniczego nie wydawały i nie egzekwowały nakazów likwidacji zakładów 
górniczych na terenie Powiatu46. 

(dowód: akta kontroli str. 532, 534) 

Z wyjątkiem dwóch wyżej wymienionych przypadków przekroczenia terminu 
wykonania rekultywacji, Starosta nie miał podstaw do naliczania przedsiębiorcom 
podwyższonej opłaty rocznej, na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy ogrl. 

(dowód: akta kontroli str. 532-533, 535) 

Starosta nie dysponował informacjami o przypadkach nielegalnego wydobycia 
kopalin na terenie Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 533, 536) 

W związku z faktem nieujawnienia na terenie Powiatu przypadków nielegalnej 
eksploatacji kopalin, nie zaszła potrzeba wystąpienia do marszałka województwa 
z wnioskiem o przekazanie środków na przeprowadzenie rekultywacji takich 
terenów. 

(dowód: akta kontroli str. 532-533, 535) 

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

1. W dwóch przypadkach Starosta wydał decyzję o uznaniu rekultywacji za 
zakończoną dopiero w dwa lata po upływie terminu zakończenia rekultywacji, 
o którym  mowa w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl. Sytuacja ta dotyczyła złóż: 

a) K(…) II o powierzchni 12,13 ha (dz. 42/13), dla którego koncesję wydał 
Wojewoda Toruński 31 grudnia 1998 r. (z datą ważności do 31 grudnia 2008 r.). 

                                                      
45 Patrz: przypis nr 20. 
46 W okresie objętym kontrolą powiat toruński podlegał pod Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu w okresie od 
1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2015 r. oraz pod Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku od 1 kwietnia 2015 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Starosta decyzją z 14 grudnia 2009 r., wydaną na wniosek przedsiębiorcy 
zobowiązanego do przeprowadzenia rekultywacji, ustalił kierunek rekultywacji na 
leśny z możliwością utworzenia zbiornika wodnego. Kierunek ten został zmieniony 
na rolny, decyzją Starosty z 5 czerwca 2013 r., wydaną na wniosek następcy 
prawnego ww. przedsiębiorcy, złożony po jego śmierci. Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego decyzją z 9 kwietnia 2014 r. wygasił koncesję dla ww. złoża. 
Decyzją z 20 listopada 2015 r., wydaną na wniosek wymienionego następcy 
prawnego, Starosta uznał rekultywację gruntu po eksploatacji złoża za zakończoną; 

b) S(…) II o powierzchni 1,68 ha (dz. 56), dla którego koncesję wydał Starosta 
27 stycznia 2004 r. (z datą ważności do 30 grudnia 2008 r.). Koncesja ta została 
wygaszona decyzją Starosty z 21 maja 2014 r., wydaną na wniosek przedsiębiorcy. 
Decyzją z 1 czerwca 2015 r., wydaną również na wniosek przedsiębiorcy, Starosta 
uznał rekultywację gruntu po eksploatacji ww. złoża za zakończoną. 

(akta kontroli str. 141-156, 175-192, 345-346, 361-364, 425-436, 644-660) 

Pan Wiesław Kazaniecki, członek Zarządu Powiatu, działający z upoważnienia 
Starosty wyjaśnił, że w przypadku wyrobiska po złożu K(…) II przyczyną opóźnienia 
rekultywacji było postępowanie spadkowe po śmierci przedsiębiorcy zobowiązanego 
do przeprowadzenia rekultywacji oraz „późniejsza zmiana nadania kierunku 
rekultywacji, która nastąpiła w czerwcu 2013 r. na wniosek nowego następcy 
prawnego, przez co nie był w stanie zakończyć planowanej rekultywacji w terminie”. 
Zdaniem p. W. Kazanieckiego, ustawa ogrl „nie precyzuje, czy postępowanie 
w zakresie ustalenia rekultywacji wszczyna się na wniosek czy z urzędu”, oraz że 
„w związku z dotychczasową praktyką stosowaną w kraju i Starostwie Powiatowym, 
organ wszczynał postępowanie na wniosek osoby zobowiązanej do rekultywacji 
gruntów po eksploatacji kruszywa”. Praktyka ta była stosowana przez Starostę 
również w przypadku obu ww. złóż. 

(dowód: akta kontroli str. 532, 534-535) 

2. W dwóch przypadkach (poza dwoma wyżej wymienionymi) Starosta nie podjął 
działań w celu wydania decyzji ustalającej kierunek rekultywacji, pomimo upływu 
terminu ważności koncesji na wydobycie kopalin, co dotyczyło złóż: a) M(…) XI/A/1 
o powierzchni 11,19 ha (działka nr 44/2), dla którego koncesja została wygaszona w 
dniu 18 maja 2012 r.; b) S(…) I47 (działki nr: 70, 79, 82/5, 90/8, 90/9), dla którego 
koncesja została wygaszona w dniu 27 grudnia 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 141-149) 

Według wyjaśnienia p. Wiesława Kazanieckiego, członka Zarządu Powiatu, 
działającego z upoważnienia Starosty, ustawa ogrl nie precyzuje, czy postępowanie 
w zakresie ustalenia kierunku rekultywacji wszczyna się na wniosek, czy z urzędu, 
w związku z czym w Starostwie przyjęto i stosowano praktykę wszczynania takich 
postępowań wyłącznie na wniosek osoby zobowiązanej do przeprowadzenia 
rekultywacji gruntu po eksploatacji kruszywa. 

(dowód: akta kontroli str. 532, 534) 

NIK zauważa, że wprawdzie przedsiębiorcy eksploatujący wymienione złoża nie 
złożyli do Starosty wniosków o wydanie decyzji w sprawie ustalenia kierunku 
rekultywacji gruntów przed wygaśnięciem koncesji na wydobywanie kopalin z tych 
złóż, a następnie nie złożyli w ciągu pięciu lat po wygaśnięciu koncesji wniosków  
o wydanie decyzji o uznaniu rekultywacji gruntu po eksploatacji złóż za zakończoną, 
niemniej jednak Starosta miał możliwość wszczęcia z urzędu postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji, stosownie do art. 61 § 1 Kpa, 

                                                      
47 Starostwo nie posiadało danych dotyczących całkowitej powierzchni tego złoża. 
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szczególnie w sytuacji zagrożenia niewykonaniem rekultywacji w terminie 
określonym ustawą. 

W badanym okresie Starosta w 17 na 19 przypadków skutecznie egzekwował 
terminowe i zgodne z określonym kierunkiem przeprowadzenie rekultywacji terenów 
po eksploatacji kopalin, co dotyczyło jednak wyłącznie sytuacji, w których 
przedsiębiorcy zobowiązani do rekultywacji sami składali wnioski o ustalenie jej 
kierunku, przed wygaśnięciem koncesji. W dwóch przypadkach, gdy wnioski takie 
oraz wnioski w sprawie wydania decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną, 
zostały złożone po wygaśnięciu koncesji, Starosta wydał decyzje o uznaniu 
rekultywacji za zakończoną dopiero w dwa lata po upływie terminu rekultywacji. 
Również w dwóch przypadkach, gdy wnioski o ustalenie kierunku rekultywacji nie 
zostały złożone, Starosta nie wszczął z urzędu postępowania administracyjnego 
prowadzącego do wydania wymaganej decyzji kierunkującej rekultywację, pomimo 
że od wygaszenia koncesji na wydobycie kopalin upłynęło48 w tych przypadkach 
odpowiednio sześć lat oraz siedem i pół roku. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli49, wnosi o: 

1. Zawiadamianie stron postępowań administracyjnych związanych z rekultywacją 
gruntów o przyczynie zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy. 

2. Prowadzenie kontroli wykonania obowiązku rekultywacji gruntów z wymaganą 
częstotliwością. 

3. Wystawianie i przedkładanie przedsiębiorcom upoważnień Starosty do 
przeprowadzania kontroli terenów objętych rekultywacją. 

4. Rzetelne sporządzanie corocznych sprawozdań RRW-11. 
5. Niezwłoczne podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia niewywiązywania 

się z obowiązku rekultywacji gruntów w wymaganym terminie. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi 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. 

 

                                                      
48 Do 30 czerwca 2018 r. 
49 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, ze zm. 
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Bydgoszcz,          lipca 2018 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Wiesław Janowski 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 
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podpis podpis 

 


