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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom1 
 
Mariusz Wołosz, Prezydent Miasta Bytom2 od 19 listopada 2018 r.   
Poprzednio, od 8 października 2012 r. Prezydentem Miasta Bytom był Damian 
Bartyla. 
 

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 (23 października 2018 r.), 
z uwzględnieniem zdarzeń przed dniem 1 stycznia 2014 r. o ile miały wpływ na 
kontrolowaną działalność. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 
 
 
Jerzy Piasecki, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LKA/271/2018 
z 4 września 2018 r.  

(akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację przez Prezydenta 
obowiązków związanych z identyfikacją historycznych zanieczyszczeń ziemi oraz 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi na terenie Miasta Bytom. 

W latach 2001-20145  na terenie Miasta Bytom nie prowadzono okresowych badań 
jakości gleby i ziemi, o których była mowa w art. 109 ust. 2 obowiązującej wówczas 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska6. Podobnie, w latach 
2014-2018 (do dnia zakończenia kontroli), wbrew obowiązkowi wynikającemu  
z art. 101d ww. ustawy, nie dokonywano identyfikacji potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

 

 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd 
2 Dalej: Prezydent. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524,  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
4Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie znowelizowana ustawa  - Prawo ochrony środowiska 
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Identyfikacja terenów zanieczyszczonych 
i prowadzenie rejestru przez Prezydenta miasta na 
prawach powiatu przed 2014 r. 

1.1. W okresie do 5 września 2014 r. na terenie Miasta nie prowadzono okresowych 
badań jakości gleby i ziemi w ramach państwowego monitoringu środowiska. 
Urząd posiadał wyłącznie wyniki badań, nie związanych z jego aktywnością w tym 
zakresie, przekazane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach8 z przeprowadzonych badań gleby, wykonanych w ramach kontroli 
jednego przedsiębiorcy, mającej miejsce w październiku 2002 r. na terenie Bytomia 
przy ul. Łokietka 45a. Badania te wykazały  1,5–krotne przekroczenie dopuszczanej 
wartości węglowodorów alifatycznych, których obecność w glebie związana była 
z zakresem prowadzonej przez niego działalności, tj. obrotem i magazynowaniem 
produktów petrochemicznych. 

Na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach 
Prezydent w dniu 2 lipca 2003 r., jako organ ochrony środowiska, wskazany  
w art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, na podstawie art. 362 ust. 1  
pkt 2 ww. ustawy nałożył na przedsiębiorcę obowiązek przywrócenia środowiska  
do stanu właściwego poprzez wykonanie prac naprawczych, w terminie do  
31 października 2003 r. 

Ww. decyzja nie została jednak wykonana przez podmiot w niej wskazany, z uwagi 
na przekształcenia własnościowe mające miejsce w tym okresie w segmencie 
podmiotów związanych z obrotem paliwami płynnymi, w wyniku których władającym 
powierzchnią ziemi została nowopowstała spółka. W dniu 30 czerwca 2004 r., 
w oparciu o dyspozycję zawartą w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach  
oraz o zmianie niektórych ustaw9, zgłosiła ona Prezydentowi Miasta Bytomia,  
że zanieczyszczenie gleby spowodowane zostało przez inny podmiot, w okresie 
przed wejściem w życie ww. ustawy. Powyższe miało na celu, zgodnie z art. 110 
obowiązującej wówczas ustawy Prawo ochrony środowiska, ujęcie zgłoszenia 
w rejestrze, który zawierał informacje o terenach, na których stwierdzono 
przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, 
na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę (Prezydenta Bytomia). 
W wyniku postępowania odwoławczego, prowadzonego przed Samorządowym 
Kolegium Odwoławczym w Katowicach, Prezydent Bytomia decyzją z dnia  
15 maja 2007 r. odrzucił zgłoszenie spółki o zanieczyszczeniu powierzchni ziemi, 
a następnie zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 36 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie10 przekazał akta 
sprawy Wojewodzie Śląskiemu. 

 (akta kontroli str.18-20, 41-119) 

1.2. Jak wskazano powyżej, Prezydent realizując dyspozycję art. 36 ustawy 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w piśmie z dnia 5 listopada 
2007 r. przekazał Wojewodzie Śląskiemu akta sprawy dotyczące przywrócenia 

                                                      
7Oceny 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 Dalej WIOŚ. 
9 Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, ze zm. 
10 Dz. U. z 2018 r. poz. 954, ze zm. 
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gleby do stanu właściwego na terenie położonym w Bytomiu przy ul. Łokietka 45a 
oraz rejestr obszarów zanieczyszczonych, na których stwierdzono przekroczenia 
standardów gleb i ziemi, wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. 

Przekazany rejestr zawierał wyłącznie dane dotyczące działki położonej w Bytomiu 
przy ul. Łokietka 45a, tj.: nr identyfikacyjny obiektu, rodzaj obiektu, kod liczbowy 
obiektu, rodzaj działalności, kod rodzaju działalności, nazwa władającego  
obiektem wraz z danymi adresowymi, wskazanie pierwiastka (metale) lub substancji 
(nieorganiczne, węglowodorowe, węglowodory chlorowane, środki ochrony roślin, 
pozostałe) powodujących zanieczyszczenie. 

(akta kontroli str.4-10) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że zgodnie z art. 36 ustawy o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie starostowie (Prezydenci miast na prawach 
powiatu) zobowiązani byli niezwłocznie po jej wejściu w życie, tj. z dniem  
30 kwietnia 2007 r. przekazać ww. dokumenty właściwym wojewodom. Tymczasem 
Urząd przekazał je Wojewodzie Śląskiemu ze zwłoką wynoszącą ponad sześć 
miesięcy. 

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

W latach 2001–2014 Urząd nie przeprowadzał okresowych badań jakości gleby 
i ziemi, o których była mowa w art. 109 ust. 2 obowiązującej wówczas ustawy Prawo 
ochrony środowiska. Jak wyjaśniła Zastępca Prezydenta, przepisy w tym zakresie, 
zawarte w obowiązującej wówczas ustawie Prawo ochrony środowiska, odnosiły się 
do rozporządzenia, które mogło być wydane przez ministra właściwego do spraw 
środowiska. Wskazała, (…) że do dnia 30 sierpnia 2016 r. takie przepisy nie zostały 
określone, wobec powyższego ze względu na brak przepisów wykonawczych,  
nie było możliwości przeprowadzenia badań zgodnie z literą prawa. (…) Zastępca 
Prezydenta wskazała ponadto, że (…) brak przepisów wykonawczych do ustawy 
Prawo ochrony środowiska uniemożliwił również opracowanie harmonogramu zadań 
w zakresie prowadzenia badań gleby i ziemi. Brak opisu sposobu przygotowania 
badań, ich prowadzenia oraz brak określenia substancji powodujących ryzyko 
a także ich dopuszczalnych zawartości w glebie uniemożliwił zaplanowanie ilości 
i rodzaju badań, jakie należy wykonywać w celu identyfikacji zanieczyszczeń. 

(akta kontroli str.123) 

Najwyższa Izba Kontroli, odnosząc się do powyższych wyjaśnień, 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 niezrealizowania obowiązków wynikających z art. 109 ust. 2 ww. 
ustawy, tj. przeprowadzenia przez starostę (rozumianego tu jako Prezydenta miasta 
na prawach powiatu) okresowych badań jakości gleby i ziemi. Ponadto podnoszony 
przez Zastępcę Prezydenta brak wytycznych w zakresie (…) opisu sposobu 
przygotowania badań, ich prowadzenia oraz brak określenia substancji 
powodujących ryzyko a także ich dopuszczalnych zawartości w glebie (…) nie miał 
miejsca, gdyż w okresie tym zagadnienia te regulowało rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi11 oraz sporządzony przez Głównego Inspektora Ochrony 

                                                      
11 Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359 
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Środowiska poradnik metodyczny dla administracji – „Wyznaczanie obszarów,  
na których przekroczone są standardy jakości gleb”12. 

W ramach niniejszej kontroli NIK stwierdziła, że w innych kontrolowanych 
starostwach (miastach na prawach powiatu) badania okresowe jakości gleby i ziemi 
były przeprowadzane, pomimo braku rozporządzenia określającego zakres i sposób 
prowadzenia tych badań. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Prezydenta w zakresie spraw 
objętych kontrolą. 

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 nie podejmował działań mających na celu 
identyfikację potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na 
terenie Miasta Bytom, o których mowa w art. 101d ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, tj.: 

− nie ustalił działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować 
historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 

− nie ustalił listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienia w glebie 
lub ziemi jest spodziewane ze względu na prowadzoną na danym terenie 
działalność, 

− nie przedłożył dokumentacji potwierdzającej prowadzenie analiz dostępnych 
informacji na temat zagrożenia zamieszczeniem gleby lub ziemi. 

Prezydent nie wnioskował, na podstawie art. 101d ust. 5 ww. ustawy do władających 
powierzchnią ziemi z terenu Miasta Bytom o informacje dotyczące potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń ziemi, ani nie przeprowadzał badań wstępnych gleby 
i ziemi, o których mowa w art. 101d ust. 1 pkt 3 i 4. W zakresie tym Prezydent  
nie podjął stałej współpraca z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Katowicach. 

(akta kontroli str.125) 

W Urzędzie znajdowały się jedynie wyniki badań gruntu nie związane z realizacją 
ustawowego obowiązku mającego na celu identyfikację potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, tj. badania: 

− z lutego 2015 r., załączonego do dokumentacji pt. „Przygotowanie terenu 
inwestycyjnego w Bytomiu ulica Elektrownia i Racjonalizatorów”, z którego 
wynikało, iż przeprowadzone badanie nie wykazało  zanieczyszczeń, 

− z kwietnia 2016 r., związane z opracowaniem dokumentacji pt. „Ocena  
stanu geochemicznego nieruchomości gruntowych stanowiących działki  
o nr ewidencyjnym 900/108 i 901/10813 położonych w Bytomiu w rejonie  
ul. Wawrzyńca Hajdy”. W wyniku przeprowadzonego badania wykazano 
przekroczenie dopuszczalnych stężeń arsenu, kadmu, miedzi, ołowiu i oleju 
mineralnego (C12-C35). 

(akta kontroli str.140) 

Prezydent, pismem z dnia 1 października 2018 r., powołując się na dyspozycję   
art. 101d ust. 9  ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazał Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach wykaz, który w jego uznaniu był 

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

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

13 Ww. działki zostały podzielone na kolejne działki łącznie wydzielono pięć działek.  
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wykazem potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o którym 
mowa w art. 101d ust. 6. ustawy Prawo ochrony środowiska. W rzeczywistości 
wykaz ten zawierał działki, na których już stwierdzono zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi, tj.:  działki położone w Bytomiu w rejonie ul. Wawrzyńca Hajdy oraz przy  
ul. Łokietka 45a.  

(akta kontroli str.248-252) 

2.2. W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęło 177 skarg/wniosków, z których 
żadna nie dotyczyła problematyki historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

(akta kontroli str.143-182) 

2.3. Prezydent nie informował mieszkańców o możliwości zgłaszania potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz o możliwości pozyskania 
środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska na prowadzenie badań lub remediację terenów, na których one 
występują. 

Dopiero w trakcie kontroli NIK, w dniu 18 października 2018 r., na stronie 
internetowej Urzędu, w zakładce Dla mieszkańca/środowisko wskazano informację 
o możliwości zgłoszenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia ziemi do 
Wydziału Inżynierii Środowiska oraz wskazano informację o możliwości skorzystania 
z programu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w zakresie możliwości 
uzyskania dotacji, pożyczki na remediację oraz usuwanie odpadów. 

(akta kontroli str. 244-247) 

2.4. W dokumentach planistycznych Miasta Bytom (studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego) nie podnoszono problematyki związanej z historycznym 
zanieczyszczeniem powierzchni ziemi. W badanym okresie Prezydent wydał sześć 
decyzji – pozwoleń na budowę14 zlokalizowanych na terenach wskazanych jako 
tereny  zanieczyszczone. Żadna decyzja nie dotyczyła zgody na budowę osiedli 
mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej. W jednym przypadku firma 
występująca o pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta o wydanie decyzji 
środowiskowej. Prezydent wydał decyzję, w której stwierdził, iż realizacja 
przedsięwzięcia nie wymaga oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

(akta kontroli str.183-204, 205-226, 227-238) 

2.5. W Urzędzie nie wyznaczono celów i nie zaplanowano zadań w zakresie 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Tym samym nie określono 
również procedur do oceny osiąganych postępów w ww. zakresie. W latach  
2001-2018 żadna komórka organizacyjna Urzędu nie miała przypisanych zadań 
dotyczących historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Dopiero w dniu  
7 maja 2018 r. zadania z tego zakresu przypisano inspektorowi Wydziału Inżynierii 
Środowiska.  
                                                                                            (akta kontroli str. 238-239)  

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

Prezydent w latach 2014-2018, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 101d  
ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie dokonywał identyfikacji potencjalnych 

                                                      
14 Decyzje dotyczyły, przebudowę zewnętrznej instalacji odbiorczej, budowę hali produkcyjno-magazynowej i budynku biurowo 

socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę rurociągu tłocznego, budowę sieci wodociągowej, budowę sieci 
gazowej z przyłączem gazu, przygotowaniem terenu inwestycyjnego 
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historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, co potwierdziła Zastępca 
Prezydenta w złożonych wyjaśnieniach.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Prezydenta w zakresie spraw 
objętych kontrolą 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 
 
podjęcie działań mających na celu identyfikację potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Miasta Bytom, a następnie 
sporządzenie jego wykazu i przekazanie go Regionalnemu Dyrektorowi 
Ochrony Środowiska w Katowicach. 

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 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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. 
 
Katowice, dnia 26 listopada 2018 r. 
 
 
 

 
Kontroler nadzorujący 

Aleksander Górniak 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 
 
 

……………………………....……………….. 

 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 
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