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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice 
 
 
Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice1, od 8 grudnia 2014 r. 
Poprzednio, od 1 stycznia 2001 r. do 8 grudnia 2014 r. funkcję Prezydenta pełnił 
Piotr Uszok. 
 
 

1. Prowadzenie okresowych badań gleby i ziemi.  
2. Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

oraz prowadzenie ich wykazu w okresie od 5 września 2014 r.  
 
Od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli (16 listopada 2018 r.), 
z uwzględnieniem zdarzeń przed dniem 1 stycznia 2014 r. o ile miały wpływ  
na kontrolowaną działalność.  
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 
 
 
 
Stefania Zalewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKLA/285/2018 z 7 września 2018 r.  

 (akta kontroli str. 1-3) 
 

                                                      
1 Zwany dalej „Prezydentem”.  
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W latach 2001-2014 Prezydent, realizując obowiązki związane z identyfikacją 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, przeprowadził jedno badanie gleby i ziemi  
oraz podjął adekwatne działania dotyczące terenów, na których stwierdzono 
występowanie zanieczyszczeń. W okresie tym, wbrew obowiązkowi, wynikającemu 
z  art. 110 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo  
ochrony środowiska4 nie prowadził rejestru, zawierającego informacje o terenach,  
na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, 
z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciążał 
Prezydenta. W konsekwencji powyższego nie zrealizował on dyspozycji zawartej 
w  art. 36 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie5, tj. nie przekazał tego rejestru Wojewodzie Śląskiemu 
w wymaganym terminie. 
W latach 2014-2018 Urząd − stosownie do wymogów ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi6 − 
podjął działania mające na celu identyfikację potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a następnie, realizując dyspozycję art. 101d  
ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, sporządził wykaz potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i przekazał go w wymaganym 
terminie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 
1. Identyfikacja terenów zanieczyszczonych 

i prowadzenie rejestru przez Prezydenta 
przed 2014 r.  

1.1. W latach 2001-2014 Urząd, realizując obowiązek nałożony na starostów 
(prezydentów miast na prawach powiatu) w zakresie m.in. prowadzenia okresowych 
badań jakości gleby i ziemi, o których była mowa w art. 109 ust. 2 obowiązującej 
wówczas ustawy Prawo Ochrony Środowiska8, przeprowadził w 2008 r. jedno 
badanie gleby i ziemi. Przedmiotem badania była ocena potencjalnej 
ekotoksyczności odpadów powęglowych zdeponowanych na hałdzie w Katowicach 
– Załężu9. Zakres usługi, określony umową pomiędzy Ośrodkiem Badań i Kontroli 
Środowiska Sp. z o.o. a Miastem Katowice10, obejmował realizację prac terenowych 
(pobór trzech prób do analizy chemicznej z głębokości ok. 0,5 do 1 m nad 
poziomem terenu11), badanie chemiczne (własności ekotoksyczne odpadów), 
opracowanie wyników badań zawierające ocenę: własności odpadów oraz ich 
potencjalnego wpływu na środowisko12. Przeprowadzone badania wykazały m.in. 
w próbie nr 1, pobranej z nasypu odpadów powęglowych, wysoki, przekraczający 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm. Zwaną dalej „ustawą Prawo ochrony środowiska”.  
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 954. Zwaną dalej „ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie”. 
6 Dz. U. z 2016 r. poz. 1395. Zwane dalej „rozporządzenie w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi”. 
7 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. 
8 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627).  
9 Zwany dalej „Załęską Hałdą” lub „Hałdą Załęże”.  
10 Nr KŚ,II.342-8/08 z dnia 23 października 2008 r. 
11 Zwana dalej „m n.p.m.”. 
12 Opracowanie z listopada 2008 r. pn. Opinia ekologiczna o właściwościach odpadów powęglowych/gruntów na terenie hałdy 

zlokalizowanej w Katowicach – Załężu wraz z określeniem ich potencjalnego wpływu na środowisko.  
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standardy jakości określone dla gruntów grupy C13 (tereny przemysłowe, użytki 
kopalne, tereny komunikacyjne) poziom metali ciężkich, takich jak cynk, ołów, kadm 
i żelazo. Podwyższonego stężenia, w stosunku do ich wartości dopuszczalnych 
w gruntach grupy C, nie stwierdzono w próbach nr 2 i 3, pobranych poniżej  
nasypu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono m.in., że źródłem 
niekorzystnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne tego rejonu były 
zwałowane tam odpady pogórnicze.  

(akta kontroli str. 4-7,40-62)  

W związku z wynikami badań, wskazującymi na zanieczyszczenie powierzchni ziemi 
i gleby, teren Załęskiej Hałdy został zgłoszony 21 grudnia 2009 r. do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach14, jako teren konieczny do 
rekultywacji w ramach programu wsparcia przedsięwzięć polegających m.in.  
na oczyszczeniu terenów zdegradowanych, w tym terenów zdegradowanych przez 
przemysł15. W Programach Ochrony Środowiska Miasta Katowice16, obowiązujących 
w okresie objętym kontrolą, wskazywano teren Załęskiej Hałdy jako teren, który 
powinien zostać przewidziany do rekultywacji.  

(akta kontroli str. 63-111) 

Ponadto, w latach 2004-2006 Urząd zlecił siedem jednorazowych badań 
geochemicznych gruntów, dla których opracowano dokumentację geologiczno-
inżynierską (tj. ocenę przydatności terenów do zabudowy, ocenę warunków 
geologiczno-górniczych terenu do sporządzenia miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego)17. 

(akta kontroli str. 4-40) 

W sprawie przeprowadzenia w latach 2001-2014 tylko jednego badania jakości 
gleby i ziemi, w trybie obowiązującej wówczas ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
Zastępca Naczelnika WKŚ wyjaśnił, że badania te nie były prowadzone z uwagi na 
brak rozporządzeń wykonawczych, o których mowa w art. 109 ust. 3 i 4 przytoczonej 
ustawy, tj. brak określenia sposobu wyboru punktów poboru próbek do badań 
okresowych oraz wymagań, co do częstotliwości ich pobierania. Wykonywanie 
badań gleb i gruntów bez wyraźnych wytycznych, według wyjaśnień Zastępcy 
Naczelnika WKŚ, mogłoby narazić miasto na ponoszenie nieuzasadnionych 
wydatków. Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, NIK wskazuje, że 
upoważnienie, które było zawarte w art. 109 ust. 3 obowiązującej wówczas ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym minister właściwy do spraw 
środowiska mógł określić, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób prowadzenia 
badań miało charakter fakultatywny. Wobec powyższego, jego brak nie mógł być 
podstawą nierealizowania obowiązków wynikających z art. 102 ust. 2 ww. ustawy. 
Ponadto, podnoszony przez Zastępcę WKŚ brak wyraźnych wytycznych 
wykonywania badań gleby i gruntów nie miał miejsca, gdyż w tym okresie 
zagadnienie to regulowało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 
2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi oraz 
sporządzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska poradnik metodyczny 

                                                      
13 Określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), uchylonym z dniem 5 września 2016 r.  
14 Zwany dalej „RDOŚ”.  
15 Pismo KŚ-IV.WM-6064-5-2/09.  
16 Uchwała Rady Miasta Katowice Nr XV/268/11  z dnia 26 października 2011 r. oraz Nr XLIV/832/2017 z dnia 

22 czerwca 2017 r.  
17  Dokumentacja znajduje się w posiadaniu Powiatowego Archiwum Geologicznego. Ponadto w zasobach tego archiwum 

znajduje się 30 dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne stacji paliw, sfinansowanych przez ich właścicieli, 
które zawierają wyniki badań geochemicznych i hydrogeochemicznych (badania jednorazowe).  
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dla administracji – „Wyznaczanie obszarów, na których przekroczone są standardy 
jakości gleb18.  

(akta kontroli str. 229-233) 

1.2. Urząd realizując obowiązek określony w art. 36 ust. 1 ustawy o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie przekazał Wojewodzie Śląskiemu 21 czerwca 
2007 r. akta sprawy dotyczące rekultywacji oraz działań naprawczych terenu Bazy 
Magazynowej ORLEN, zlokalizowanej przy ul. Piotrowickiej19. Zastępca Naczelnika 
Wydziału Kształtowania Środowiska wyjaśnił, że sprawa ta dotyczyła także  
ochrony rzeki Kłodnicy przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi, 
które nagromadziły się w glebie, w związku z działalnością prowadzoną przez  
ww. przedsiębiorcę. Według wyjaśnień Zastępcy Naczelnika KŚ, w przypadku 
pozostałych spraw związanych z rekultywacją terenów zdegradowanych, Prezydent 
dostosował się do wytycznych Ministerstwa Środowiska, które sugerowały, aby 
starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu) w dalszym ciągu prowadzili 
sprawy wszczęte i będące na zaawansowanym etapie20.  

(akta kontroli str.112-116) 

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

Urząd w latach 2001-2014 nie prowadził rejestru, o którym była mowa w art. 110 
obowiązującej wówczas ustawy Prawo ochrony środowiska, zawierającego 
informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości 
gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji 
obciążał starostę. 

Tym samym nie przekazał ww. rejestru Wojewodzie Śląskiemu zgodnie 
z dyspozycją zawartą w art. 36 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie. 

W latach 2001-2014 Urząd, realizując obowiązek, o którym była mowa w art. 109 
ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy Prawo ochrony środowiska, związany 
z identyfikacją historycznych zanieczyszczeń ziemi, przeprowadził jedno badanie 
okresowe gleby i ziemi oraz podjął działania zmierzające do pozyskania wsparcia na 
realizację działań naprawczych na terenie, na którym stwierdzono zanieczyszczenie. 
Zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 1 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie, Urząd przekazał Wojewodzie Śląskiemu w wymaganym terminie  
akta sprawy dotyczącej rekultywacji oraz działań naprawczych terenu 
zanieczyszczonego.  

W okresie tym, pomimo obowiązku wynikającego z przepisu art. 110 obowiązującej 
wówczas ustawy Prawo ochrony środowiska Urząd nie prowadził rejestru 
zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie 
standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których 
obowiązek rekultywacji obciążał starostę. 

 

 

 

                                                      
18 Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2004. Pracę wykonano w Instytucie Uprawy i Nawożenia Gleboznawstwa  

w Puławach na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i wydano nakładem GIOŚ ze środków finansowych 
Państwowego Monitoringu Środowiska.  

19 Pismo KŚ.II. 6064-8/05/06/07.  
20 Jako przykład kontynuacji sprawy wszczętej podano eliminację zagrożenia na terenie dawnej Huty Metali Nieżelaznych 

„Szopienice” – tzw. „szlamy cynkonośne”.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. Identyfikacja potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz prowadzenie 
ich wykazu w okresie od 5 września 2014 r.  
2.1. W latach 2014-2018 Urząd, realizując obowiązek określony w art. 101d ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska, dwukrotnie podejmował działania mające na celu 
identyfikację potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

W pierwszym przypadku Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu21 zlecił 
1 września 2016 r. Głównemu Instytutowi Górnictwa w Katowicach22 wykonanie 
opracowania pn. Identyfikacja i wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi w granicach miasta Katowice.23 Wynagrodzenie za realizację 
przedmiotu umowy wyniosło 49 200 zł (brutto).  
Identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
dokonano m.in. w oparciu o materiały, znajdujące się w zasobach Urzędu, 
tj.: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (aktualne i historyczne); 
decyzje prezydenta miasta (jako starosty) w sprawach rekultywacji 
i zagospodarowania terenów zdegradowanych; studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla Katowic (aktualne oraz wcześniejsze 
z 1997 r.); opracowania ekofizjograficzne dla Katowic (z 2014 r. oraz opracowania 
wcześniejsze, w tym problemowe dotyczące górnictwa); rejestry podmiotów 
gospodarczych realizujących działalność przemysłową na obszarze Katowic oraz 
inne materiały robocze o znaczeniu historycznym, pozostające w dyspozycji WKŚ24.  

W opracowaniu wykonanym przez GIG zamieszczono wykaz terenów potencjalnie 
zanieczyszczonych na terenie Katowic, który zawierał informacje dotyczące  
102 miejsc występowania potencjalnych zanieczyszczeń. Ponadto, dla pięciu 
terenów25 zanieczyszczonych opracowano szczegółowy opis obejmujący m.in. 
informacje dotyczące: aktualnego statusu terenu, rodzaju działalności, która 
spowodowała (mogła spowodować) zanieczyszczenie, lokalizacji i powierzchni 
zanieczyszczenia, charakterystyki zanieczyszczenia, podmiotu władającego, 
podmiotu zobowiązanego do remediacji i podstawy prawnej tego zobowiązania, 
postępowań administracyjnych i orzeczeń sadowych.  

(akta kontroli str. 117-127, 140-196) 

W drugim przypadku, mającym na celu identyfikację potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Urząd dnia 8 maja 2018 r. zlecił Instytutowi 
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach26 opracowanie Wykazu 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu Katowic – 
miasta na prawach powiatu. Zakres zamówienia, zgodnie z zawartą umową27, 
obejmował trzy etapy prac:  

− etap I - wstępną analizę danych, tj. zebranie i wykonanie analizy 
niezbędnych materiałów archiwalnych zgromadzonych przez Urząd (w tym 

                                                      
21 Zwany dalej „WKŚ”.  
22 Zwanemu dalej „GIG”.  
23 Umowa KŚ-IV27/2016.  
24 Opracowanie Identyfikacja i wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w granicach miasta 

Katowice, str. 9-11.  
25 Ze względów finansowych wybrano do opisu szczegółowego tj. zgodnego z zakresem, wg którego powinien być prowadzony 

rejestr tylko 5 terenów, o których Urząd i GIG posiadali największą wiedzę i mieli najwięcej materiałów w tym zakresie. Dla 
Urzędu było to opracowanie wstępne/rozpoznawcze w zakresie obowiązku sporządzenia wykazu, który należało przekazać 
do RDOŚ do 5.10.2018 r. W opracowaniu, w Zasadach interpretacji danych wskazano na następujące przesłanki dla objęcia 
opisem szczegółowym: 1). Miasto jest podmiotem władającym tym terenem; 2). W dokumentach planistycznych teren jest 
przewidziany pod zieleń i/lub rekreację; 3). prawdopodobieństwo występowania zanieczyszczenia jest wysokie i poparte 
wynikami badań; 4). Prawdopodobieństwo oddziaływania zanieczyszczeń na ludzi i/lub środowisko jest wysokie lub może 
stać się wysokie w przypadku podjęcia prac ziemnych; 5). Zasięg negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń może 
wykraczać poza skalę miejsca. 

26 Zwanemu dalej „IETU”.  
27 KŚ-IV.BZP.271.2.484.2018, do której sporządzono aneks z dnia 17 maja 2018 r.  
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dokumentację pracy badawczo-usługowej pn. Wykaz potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w granicach miasta 
Katowice opracowanej przez GIG)28 oraz danych pozyskanych przez 
Wykonawcę m.in. z innych wydziałów Urzędu; od innych podmiotów: RDOŚ, 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska29, Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Katowicach30 oraz z Bazy geologiczno-inżynierskiej 
Państwowego Instytutu Badawczego–Atlas Geologiczno-Inżynierski Katowic 
i z własnych zasobów kartograficznych IETU, 

− etap II – badania terenowe i analizy, tj. wskazanie miejsc potencjalnego 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dla których brak jest aktualnych  
badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, wraz ze wskazaniem źródła ich 
pochodzenia i rodzajów substancji szkodliwych, 

− etap III – opracowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi dla terenu Katowic, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami.  

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyniosło 58 425 zł (brutto).  

Identyfikacji potencjalnie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi  
na terenie Katowic dokonano m.in. w oparciu o materiały znajdujące się w zasobach 
WKŚ31, Wydziału Geodezji32 oraz Wydziału Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego33Urzędu.  
Wykonane przez IETU opracowanie pn. Wykaz potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu Katowic – miasta na prawach powiatu, 
w podzielono na dwie części. Pierwszą część stanowił główny wykaz potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który zawierał przedmiotowe 
informacje dla 10 239 działek oraz dla 11 obszarów, a które, jak podano 
w opracowaniu, ze względu na rodzaj prowadzonej na ich terenie działalności 
gospodarczej/przemysłowej mogły z dużym prawdopodobieństwem zostać 
w przeszłości zanieczyszczone substancjami chemicznymi. W drugiej, dodatkowej 
części Wykazu, zamieszczono informacje dotyczące zidentyfikowanych na mapach 
określonych form antropogenicznych terenu (4577 działki i sześć obszarów). Część 
z tych działek (1732 działki) wystąpiła zarówno w głównym, jak i dodatkowym 

                                                      
28 W Opisie przedmiotu zamówienia wskazano, że liczba miejsc występowania potencjalnych historycznych zanieczyszczeń, 

wykazana w opracowaniu GIG, wymaga rewizji oraz uzupełnienia o nowe lokalizacje ujawnione w trakcie realizacji zlecenia.  
29 Zwanej dalej „WIOŚ”. 
30 Zwanego dalej „WIOŚ”.  
31 Opracowanie Identyfikacja i wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w granicach miasta 

Katowice. GIG 2016; Opinia ekologiczna o właściwościach odpadów powęglowych/gruntów na terenie hałdy zlokalizowanej 
w Katowicach-Załężu wraz z określeniem ich potencjalnego wpływu na środowisko, OBIKŚ Sp. z o.o., Katowice 2008; 
Badanie i analiza próbek gleby z terenu tzw. Hałdy Załęże położonym w rejonie ulic Załęska Hałda i Dobrego Urobku oraz 
opracowanie wyników. IETU, Katowice 2015; Ocena możliwości przedostawania się wybranych metali ciężkich z powierzchni 
ziemi (składowisko odpadów, gleby) w rejonie Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” do wód kopalnianych. Biuro 
Konsultingowe EKO_KONSULT, Katowice 1994; Sprawozdanie z wykonania drenażu ochronnego rzeki Kłodnicy na terenie 
Bazy Magazynowej PKN Orlen S.A. nr 42 przy ulicy Piotrowickiej 94 w Katowicach Ligocie wraz z Zal.2. Plan sytuacyjny 
planu drenażu – skala 1:500. Dekonta Polska Sp. z o.o., Kielce 2008; Sprawozdanie z wykonania drenażu ochronnego rzeki 
Kłodnicy na terenie Bazy Magazynowej PKN Orlen S.A. nr 42 przy ulicy Piotrowickiej. Szkic sytuacyjny terenu Bazy 
Magazynowej Katowice-Ligota z lokalizacją miejsc poboru próbek gruntu. Pole zbiorników naziemnych. Zał. 3. Szkic 
sytuacyjny terenu Bazy Magazynowej Katowice-Ligota z lokalizacją miejsc poboru próbek gruntu. Pole zbiorników  
naziemnych Zał. 4. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Kielce 2011; Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków 
wprowadzanych do wód oraz ziemi inne dane. Sprawozdanie z badań nr/nr 659/OE/2013/PŁD i 103/OE/2013/PŁD. Orlen 
Eko Sp. z o.o., 2013; Sprawozdanie z badań nr/nr 772/OE/2014/PŁD i 012/OE/2014/PŁD. Wykonanie analiz wód gruntowych 
na Bazie Magazynowej PKN Orlen S.A. nr 42 Katowice-Ligota. Orlen Eko Sp. z o.o., 2014; Sprawozdanie z badań nr/nr 
984/OE/2014/PŁD i 013/OE/2014/PŁD. Wykonanie analiz wód drenażowych na Bazie Magazynowej PKN Orlen S.A. nr 42 
Katowice-Ligota. Orlen Eko Sp. z o.o., 2014; Sprawozdanie z badań nr 984/OE/2014/PŁD. Wykonanie analiz wód 
drenażowych na Bazie Magazynowej PKN Orlen S.A. nr 42 Katowice. Orlen Eko Sp. z o.o., 2014; Raport z wykonania 
decyzji 97/Ś/07 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21.06.2007 r., zmienionej decyzją nr 159/0/12 z dnia 24.12.2012 r. – 
nakazującej przywrócenie terenu Bazy Magazynowej PKN Orlen S.A. nr 42, zlokalizowanej przy ul. Piotrowickiej 94. 

32 Zbiór danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB) dla wskazanych działek dotyczący przedmiotowych 
danych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, (dane geometryczne i opisowe); Mapa EGIB 
w postaci wektorowej.  

33 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Katowic, miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (od 1997 r.).  
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Wykazie, co wynikało z faktu, jak wyjaśniono w opracowaniu, że na tych samych 
działkach, na jednych mapach archiwalnych zidentyfikowano obiekty/podmioty 
prowadzące działalność/gospodarczą, a na innych – określone formy 
antropogeniczne terenu. Na podstawie zestawień działek określonych w Wykazie 
głównym i dodatkowym opracowano mapy, przedstawiające rozkłady przestrzenne 
odpowiednio potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi  
i form antropogenicznych.  
W celu wskazania działek do badań wstępnych, opracowano metodę rankingu 
działek ujętych w Wykazie głównym. Najwyższą rangę wynikową (określoną cyfrą 5) 
uzyskało 314 działek, na których zidentyfikowano obiekty/podmioty o najwyższej 
szkodliwości dla ludzi i środowiska, które jednocześnie prowadziły działalność 
przemysłową przez dziesiątki lat. Rangę 4 uzyskało 990 działek, rangi 3 i 2 
odpowiednio 1336 i 3005 działek. Rangę o najmniejszej potencjalnej szkodliwości 
dla środowiska (1) uzyskało 3237 działek. Na podstawie wyników rankingu, 
do badań zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu potwierdzenia lub wykluczenia 
występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi zaproponowano 
w pierwszej kolejności te działki, które uzyskały rangę 534.  
                                                                                     (akta kontroli str. 197-221) 

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ust. 9 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, Prezydent Miasta przekazał 5 października 2018 r. do RDOŚ wykaz 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, obejmujący  
314 pozycji, tj. działek gruntowych, które ze względu na rodzaj prowadzonej  
na ich terenie działalności gospodarczej/przemysłowej mogły z dużym 
prawdopodobieństwem zostać zanieczyszczone substancjami chemicznymi35. 
Przekazany do RDOŚ wykaz zawierał wszystkie elementy określone w art. 101 d 
ust. 7 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.  
                                                                                           (akta kontroli str. 224) 

2.2. Prezydent nie skorzystał w okresie objętym kontrolą z przysługującego mu 
prawa, określonego w art. 101d ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, i nie 
wnioskował do władających powierzchnią ziemi o udzielenie informacji, dotyczących 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz jego możliwych 
źródeł. Zastępca Naczelnika WKŚ wyjaśnił, że jako skuteczniejszy sposób 
identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń na terenie Katowic 
przyjęto sporządzenie wykazu przez specjalistyczną jednostkę, posiadającą wiedzę 
na temat miasta, rozwoju przemysłu na jego terenie oraz lokalizacji obszarów,  
na których grunty mogły ulec zanieczyszczeniu. Według wyjaśnień Zastępcy 
Naczelnika WKŚ, indywidualne podejście do poszczególnych właścicieli działek 
gruntowych nie przyniosłoby efektu porównywalnego z efektem pracy wykonanej 
najpierw przez GIG (w 2016 r.), a następnie przez IETU (w 2018 r.). Zastępca 
Naczelnika WKŚ podkreślił, że obie jednostki mają doświadczenie w rozpoznawaniu 
i inwentaryzacji terenów poprzemysłowych. Ponadto poinformował, że wykazy, 
sporządzone przez IETU będą uzupełniane/aktualizowane, m.in. w oparciu 
o materiały, które Urząd zamierza pozyskać od władających poszczególnymi 
powierzchniami ziemi.  
W 2016 r. Prezydent wystąpił do dwóch spółek z prośbą o udostępnienie wszelkich 
posiadanych materiałów, w tym wyników badań, które odnosiłyby się do jakości 
podłoża gruntowego dla terenu będącego w ich władaniu36 w związku z procedurą, 
opracowywanego w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego, 

                                                      
34Według Opracowania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu Katowic – miasta  

na prawach powiatu, str. 24-25.  
35 Pismo KŚ-IV.645.15.2018.BG z dnia 5 października 2018 r.  
36 Pisma z dnia 30 sierpnia 2016 r.nr B-IV.6721.1.2016.AC. 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Katowice 
Północ Eko-Miasto” – położonego w rejonie Alei W. Korfantego i u. Konduktorskiej. 
Zarówno Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, jak i Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach uzależniły wydanie pozytywnej opinii 
w sprawie projektu tego planu od przedłożenia badań, które w sposób jednoznaczny 
rozstrzygną, czy objęte nim tereny nadają się do zagospodarowania w sposób 
ustalony w projekcie. Pozyskane informacje oraz przedłużające się postępowanie 
RDOŚ w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej plan remediacji dla terenów 
będących we władaniu spółek spowodowały zawieszenie prac nad miejscowym 
planem zagospodarowania przedmiotowego terenu, a następnie (19 lipca 2018 r.) 
ich wznowienie z wyłączeniem terenu, dla którego toczy się postępowanie 
prowadzone przez RDOŚ.  

(akta kontroli str. 124-125, 229-233) 

2.3. W latach 2014-2018 Urząd zlecił przeprowadzenie badań wstępnych dwóch 
terenów zanieczyszczonych, tj. gruntów zlokalizowanych w rejonie zbiegu ulic 
Załęska Hałda i Dobrego Urobku oraz w rejonie ulicy Korczaka. 
Badanie i analizę próbek gleby oraz opracowanie wyników na terenie Załęskiej 
Hałdy zlecono IETU37 13 stycznia 2015 r. Wykonanie pracy pn. Badanie i analiza 
próbek gleby z terenu tzw. Hałdy Załęże położonym w rejonie ulic Załęska Hałda 
i Dobrego Urobku oraz opracowanie wyników zostało potwierdzone (bez zastrzeżeń) 
w protokole przyjęcia pracy z dnia 31 marca 2015 r. 

(akta kontroli str. 234-236, 243-249, 262-266) 

Wykonanie dokumentacji pn. Identyfikacja terenu zanieczyszczonego (zgodnie z § 9 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi Dz. U. 2016 poz. 1395) 
położonego w Katowicach przy ul. Korczaka o powierzchni ok. 7,2 ha38.  
Zlecono 12 września 2017 r. Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo Usługowemu 
GEOBUD Sp. z o.o. w Katowicach39. Wykonanie dokumentacji zostało potwierdzone 
protokołem odbioru 31 października 2017 r40.  
                                                                                     (akta kontroli str. 267-297) 

Fakt stwierdzenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie 
położonym przy ulicy Korczaka został zgłoszony do RDOŚ, stosownie do obowiązku 
określonego w art. 101e ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska41. Pismem  
z dnia 17 października 2018 r. Naczelnik WKŚ wystąpił do RDOŚ z wnioskiem 
o zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia remediacji historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi na tym terenie42. 

(akta kontroli str. 238-242)  

W przypadku Załęskiej Hałdy nie dokonano takiego zgłoszenia do RDOŚ. 
Na podstawie posiadanych wyników badań gleby i ziemi, Naczelnik WKŚ wystąpił 
6 listopada 2015 r. z wnioskiem do Wydziału Planowania Przestrzennego 
o przyporządkowanie dla tego terenu (w przypadku sporządzania miejscowego 

                                                      
37 Centralne Laboratorium IETU jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat Nr AB 325).  
38 Opracowanie zwane dalej „Identyfikacją terenu zanieczyszczonego położonego przy ul. Korczaka” 
39 Zwanemu dalej „GEOBUD”.Posiada Laboratorium certyfikowane przez Polski Komitet Geotechniki (certyfikat nr 0010).  
40 W protokole stwierdzono zmniejszenie zakresu badanego terenu (z zakładanego 7,2 ha do 6,7 ha), co spowodowało 

zmniejszenie ilości sekcji badawczych (z 15 do 14) i zmniejszenie ostatecznej kwoty opracowania.  
41 Pismo KŚ IV.64571.2017.BG z dnia 5 stycznia 2018 r.  
42 Jako uzasadnienie przedmiotowego wniosku Urząd przedłożył analizę, przygotowaną w formie oceny występowania 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, która zawierała analizę stanu środowiska gruntowego 
przedmiotowych działek gruntowych z podaniem rodzaju zanieczyszczeń jakie tam występują oraz ocenę wskazującą  
na brak występowania znaczącego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi na przedmiotowym terenie. Jak podano we wniosku, 
w przedmiotowej dokumentacji dokonano również analizy kosztów i korzyści, która wskazuje, że koszty oczyszczania 
powierzchni ziemi sprowadzające się de facto do usunięcia zanieczyszczonych mas ziemnych byłyby nieproporcjonalnie 
wysokie w stosunku do korzyści osiągniętych w środowisku. Według Urzędu, przedmiotowy wniosek uzasadnia spełnienie 
przesłanek określonych w art. 101 p pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.   



 

10 

planu zagospodarowania przestrzennego) funkcji przypisanych w rozporządzeniu 
w sprawie standardów jakości gleby i ziemi dla terenów grupy C (tj. tereny 
przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne). Zastępca Naczelnika WKŚ 
wyjaśnił m.in.: Jak wykazały wykonane badania podłoże rodzime przykryte  
jest tu warstwą utworów antropogenicznych o miąższości 0,7 – 2,0 m (nasypy 
niebudowlane). Powyższe informacje zostały potwierdzone poprzez uzyskanie od 
okolicznych mieszkańców przez wykonujących badania terenowe pracowników 
IETU informacji o historycznym składowaniu w tym miejscu odpadów pogórniczych. 
(…) W związku z wnioskami przeprowadzonych przez IETU badań [zasugerowano 
m.in. zmianę funkcji badanego terenu z grupy B na C, tj. tereny przemysłowe, użytki 
kopalne, tereny komunikacyjne – przyp. NIK] oraz treścią art. 3 pkt 25 ustawy Prawo 
ochrony środowiska stanowiącego, że „przez powierzchnię ziemi rozumie się 
ukształtowanie terenu, glebę, ziemię oraz wody gruntowe, z tym że: a) gleba 
oznacza górną warstwę litosfer, złożona z części mineralnych, materii organicznej, 
wody glebowej, powietrza glebowego i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę 
gleby i podglebie, b) ziemia – oznacza górną warstwę litosfery, znajdującą się 
poniżej gleby, do głębokości oddziaływania człowieka, c) wody gruntowe – 
oznaczają wody podziemne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), które znajdują się 
w strefie nasycenia i pozostają w bezpośredniej styczności z gruntem lub 
podglebiem”; brak było przesłanek do uznania terenu za potencjalne historycznie 
zanieczyszczoną powierzchnię ziemi i zgłoszenia tego terenu do rejestru 
prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.  Przedmiotowy 
teren działki 6/2, k. m.: 5, obręb: dz. Ligota stanowi bowiem składowisko odpadów 
górniczych. Ponadto Zastępca Naczelnika WKŚ podał, że zbieżne stanowisko w tej 
sprawie zostało zaprezentowane również przez IETU, w opracowaniu pn. Wykaz 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu Katowic – 
miasta na prawach powiatu, w którym zapisano m.in., że: W przypadku hałd 
i nasypów nie wydaje się uprawnione zaliczenie tego rodzaju form 
antropogenicznych do powierzchni ziemi43.  

(akta kontroli str. 298-301, 321-324) 

2.4. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu zadania dotyczące 
przyjmowania oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji należały do zakresu 
działania Wydziału Organizacji i Zarządzania44. W latach 2014-2018 do Urzędu 
wpłynęły łącznie 1072 skargi/wnioski. W sprawie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi wpłynęła jedna skarga mieszkańca Katowic (30 września 2016 r.), 
jeden wniosek złożony do protokołu podczas dyżuru Prezydenta (27 października 
2015 r.) oraz dwa wnioski zawarte we wnioskach mieszkańców dzielnicy Katowice-
Załęże (17 marca 2014 r. i 10 września 2014 r.). Skarga i wnioski dotyczyły tego 
samego terenu (Hałdy Załęże) i były składane przez tego samego mieszkańca 
Katowic. W każdym przypadku powiadomiono skarżącego/składającego wniosek 
o sposobie załatwienia sprawy. Terminy udzielenia odpowiedzi na skargę/wnioski 
były zgodne z art. 237 i art. 244 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego45. 
                                                                                           (akta kontroli str. 328) 

                                                      
43 Str. 15 opracowania IETU.  
44 W tym zakresie do zadań Wydziału Organizacji i Zarządzania należało koordynowanie spraw w zakresie rozpatrywania 

petycji, skarg i wniosków, w tym: prowadzenie rejestru skarg i wniosków i rejestru petycji; bieżące monitorowanie 
i sporządzanie okresowych analiz wpływających do Urzędu skarg, wniosków i petycji; nadzór nad załatwianiem skarg, 
wniosków i petycji przez komórki organizacyjne; nadzór nad prawidłową realizacją zadań związanych z organizowaniem 
przyjęć interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków.  

45 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwana dalej „kpa”.  
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2.5. W latach 2014-2018 Urząd nie podejmował działań mających na celu 
informowanie społeczeństwa o możliwości zgłaszania potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi w trybie art. 101e ust. 3 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Zastępca Naczelnika KŚ wyjaśnił, że obecnie rozważana jest 
możliwość uruchomienia na witrynie urzędowej interaktywnego wniosku, który 
pozwalałby mieszkańcowi złożyć zawiadomienie o występowaniu historycznego 
zanieczyszczenia.  

(akta kontroli str. 117, 126-127)  

2.6. W okresie objętym kontrolą Urząd nie otrzymywał od funduszy ochrony 
środowiska informacji o dostępnych środkach na finansowanie badań i remediacji 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Dlatego, jak wyjaśnił Zastępca 
Naczelnika KŚ, Urząd nie informował mieszkańców Katowic o możliwości 
pozyskania środków na finansowanie remediacji, do której byli zobowiązani 
władający powierzchnią ziemi. Ponadto, Zastępca Naczelnika KŚ wyjaśnił, 
że niezbędne informacje dotyczące zasad i możliwości pozyskania dofinansowania 
zadań z zakresu ochrony powierzchni ziemi (w tym na prowadzenie badań 
i remediację) zostały zamieszczone na stronach internetowych Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej46 i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.47 
                                                                       (akta kontroli str. 229-233, 329-330) 

2.7. W latach 2014-2018 wydano trzy decyzje – pozwolenia na budowę48 - 
na terenach wykazanych jako tereny zanieczyszczone w opracowaniu GIG z 2016 
r.49. Jedno z tych przedsięwzięć inwestycyjnych (budowa budynków biurowo-
usługowych z garażem podziemnym, wewnętrznym układem komunikacyjnym, 
infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu) zlokalizowano 
w obszarze działek wpisanych do rejestru historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi prowadzonego przez GDOŚ. Wpisu dokonano 3 sierpnia  
2018 r.50, tj. po prawie ośmiu miesiącach od dnia wydania pozwolenia na budowę 
przez Urząd (22 grudnia 2017 r.). Jak podano w uzasadnieniach do ww. decyzji, 
planowane inwestycje były zgodne z ustaleniami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (dwa przedsięwzięcia) oraz z wydaną przez 
Prezydenta decyzją o warunkach zabudowy (jedno przedsięwzięcie). W przypadku 
każdego z ww. przedsięwzięć wydano decyzje środowiskowe o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy czym wydanie decyzji 
było każdorazowo poprzedzone dokonaniem oceny przedsięwzięcia w zakresie 
wymaganym art. 62 ust. 1, art. 63 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 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 środowisko51, a także zasięgnięciem opinii organów wymienionych 
w art. 64 ust. 1 powołanej ustawy, tj. RDOŚ i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Katowicach52.  
                                                                       (akta kontroli str. 325-327, 331-399) 

                                                      
46 Zwanego dalej „NFOŚiGW”.  
47 Zwanego dalej „WFOŚiGW”.  
48 Decyzje dotyczyły budowy: hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, portiernią, zbiornikiem p.poż. wraz 

z infrastrukturą techniczną; budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym, wewnętrznym układem 
komunikacyjnym, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu; budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z parkingami dla samochodów osobowych, infrastrukturą towarzyszącą i siecią oświetlenia terenu.  

49 Na podstawie Opracowania GIG z 2016 r.  
50 Pod numerem 416. Decyzją nr WSI.515.4.2016.TK.3 z dnia 26 lipca 2018r. RDOŚ zwolnił władającego powierzchnią ziemi 

(Inwestora) z obowiązku wykonania remediacji, na podstawie art. 101l ust. 4 i 101p ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
51 Dz. U. z 2018 r. poz. 2081. Zwana dalej „ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.  
52 Zwany dalej „PPIS”.  
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2.8. W uchwalonym przez Radę Miasta Katowice Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja53 wyznaczono 
kierunki polityki przestrzennej dla wszystkich terenów w granicach administracyjnych 
miasta Katowice, w tym również dla terenów, na których występują historyczne 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. W dokumencie zostały wyodrębnione obszary 
wymagające rekultywacji i przekształceń, dla których wskazano, że: osiągnięcia 
wymaganych standardów jakości ziemi warunkuje możliwość ich zagospodarowania 
zgodnie z nowymi kierunkami przeznaczenia. Dodatkowo dla obszarów  
zabudowy usługowo-mieszkaniowej (oznaczonych symbolami Um1, Um2 i Um3) 
ustalono następujące ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów: Warunkiem 
przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (osiedle) 
lub mieszkaniowo-usługową w „obszarach wymagających rekultywacji” oznaczonych 
na rysunku studium nr 1, jest przedstawienie przez władającego terenem wyników 
badań wymaganych na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony 
środowiska, potwierdzających spełnienie standardów jakości ziemi wymaganych 
dla zabudowy mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (wg stanu 
prawnego na czas sporządzania studium – kategoria B gruntów).  
Analiza uzgodnień projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ulicy Janusza Korczaka wykazała, że przyjęty uchwałą Rady 
Miasta Katowice projekt, przed rozpoczęciem procedury jego opiniowania 
i uzgadniania w trybie określonym w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym54 oraz w art. 53 i art. 54 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko był opiniowany 
przez jednostki Urzędu. W prognozie oddziaływania na środowisko przedmiotowego 
planu, sporządzonej zgodnie z zakresem uzgodnionym z RDOŚ i PPIS, 
przedstawiono informacje dotyczące historycznej działalności górniczo-hutniczej na 
analizowanym terenie oraz stwierdzonego historycznego zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi i zgłoszenia tego faktu do RDOŚ. W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy  
Korczaka ustalono dla wszystkich działań inwestycyjnych postępowanie zgodnie  
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w tym z zakresu 
ochrony powierzchni ziemi.  
                                                                                     (akta kontroli str. 302-320) 

2.9. W obowiązujących w latach 2002-2004 zarządzeniach Prezydenta Miasta 
w sprawie ustalenia zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych 
i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu żadnej z komórek organizacyjnych Urzędu 
nie przypisano zadań dotyczących historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
W Zarządzeniu Wewnętrznym Prezydenta Nr 2/2005 z dnia 3 stycznia 2005 r. 
do zakresu działania WKŚ przypisano zadanie: Prowadzenie okresowych badań 
jakości gleby i ziemi wraz z tworzeniem jej rejestru. Od 2016 r. zakres ten 
obejmował zadanie: Przekazywanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
w 25 miesiącu od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych dot. sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi55 i do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych nie uległ zmianie.  

Do realizacji zadań dotyczących historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
wyznaczono w WKŚ od 2017 r. dwie osoby.  

                                                      
53 Uchwała Nr Xxi/483/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
54 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.  
55 Zarządzenie Wewnętrzne Prezydenta Nr 492/2005 z dnia 30 grudnia 2015 r. 
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NIK zwraca uwagę, że w sporządzonych 2 stycznia 2017 r. zakresach czynności 
i odpowiedzialności powierzono im dwa zadania: Prowadzenie okresowych badań 
jakości gleby i ziemi oraz Przygotowywanie decyzji na rekultywację niekorzystnie 
przekształconego, naturalnego ukształtowania terenu, na którym występuje 
zanieczyszczenie gleby lub ziemi56, pomimo, że z dniem 5 września 2014 r. weszła 
w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw57, uchylająca obowiązek prowadzenia 
przez starostów okresowych badań gleby i ziemi, a 30 kwietnia 2007 r. weszła 
w życie ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, uchylająca 
przepisy odnoszące się do rekultywacji. W tej sprawie Zastępca Naczelnika  
WKŚ wyjaśnił, m.in., że zostanie wszczęta procedura wewnętrzna mająca  
na celu uszczegółowienie i uaktualnienie zadań związanych z historycznymi 
zanieczyszczeniami zarówno w zakresach zadań WKŚ, jaki i odpowiednich 
pracowników.  
                                                          (akta kontroli str. 229-233, 329-330, 412-486) 

W Urzędzie nie wyznaczono innych celów dotyczących historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, oprócz ustawowego obowiązku przekazania 
do RDOŚ wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
W latach 2014-2018, w Rejestrach zidentyfikowanych ryzyk dla zadań 
realizowanych przez WKŚ nie określono zadań do podjęcia w tym zakresie. 
Zastępca Naczelnika WKŚ wyjaśnił, że wynikało to z treści Zarządzenia 
wewnętrznego nr 59/2010 Prezydenta Miasta z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie 
systemu kontroli zarządczej sprawowanej przez komórki organizacyjne Urzędu oraz 
pisma Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice z dnia 19 lutego 2013 r.58 
Zastępca Naczelnika WKŚ podał, że Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami 
w przypadku komórek organizacyjnych posiadających własny budżet (m.in. Wydział 
Kształtowania Środowiska) zadania, które zostały określone w Rejestrze 
zidentyfikowanych ryzyk musiały pokrywać się z zadaniami określonymi w budżecie 
zadaniowym na poszczególne lata. Według wyjaśnień Zastępcy WKŚ, prace 
z zakresu identyfikacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi były 
określane w budżecie zadaniowym, w paragrafie 4390 pn. zakup usług 
obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w zadaniu pn. Badania 
eksperckie.  
                                                                        (akta kontroli str. 396-399, 487-537) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 
W latach 2014-2018 Prezydent podjął działania mające na celu identyfikację 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Sporządzony wykaz 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi przekazał terminowo 
do RDOŚ.. Zakresy czynności i obowiązków pracowników WKŚ, realizujących 
zadania dotyczące historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi nie były 
dostosowywane do zmieniających się przepisów w tym zakresie. 
 
 

                                                      
56 Na podstawie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników z dnia 2 stycznia 2017 r.  
57 Dz. U. z 2014 r. poz. 1101. 
58 Nr AK.ZD-0009/13. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. 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 Katowicach. 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. 
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. 
 
Katowice,  dnia 17 grudnia 2018 r.  
 
 
 
 
 
 

 
Kontroler nadzorujący 

Aleksander Górniak 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


