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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa 
Tarnowska (Starostwo lub Jednostka) 

 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnili: 
1. Tadeusz Kwiatkowski, Starosta Dąbrowski, okres zajmowania stanowiska: 1 grudnia 

2010 r. – 20 listopada 2018 r. 
2. Lesław Wieczorek, Starosta Dąbrowski, okres zajmowania stanowiska: 20 listopada 

2018 r. – obecnie 
(akta kontroli str. 3, 81) 

 
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. 
 
Kontrolą objęto lata 2014-2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do  
14 grudnia 2018 r.), z uwzględnieniem zdarzeń przed dniem 1 stycznia 2014 r., o ile miały 
wpływ na kontrolowana działalność 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 
 
 
Mariusz Pindral, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKR/162/2018  
z 6 września 2018 r.  

 (akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
NIK negatywnie ocenia niewykonywanie zadań przez Starostę w zakresie prowadzenia 
okresowych badań gleby i ziemi oraz nieidentyfikowanie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi w latach 2014-2018.  
 
W ocenie NIK art. 109 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska3 nakładał na Starostę 
samoistny obowiązek, który nie był uzależniony od spełnienia innych warunków, w tym 
zgłoszeń od organów władzy publicznej, właścicieli bądź władających powierzchnią ziemi, 
czy też profilu prowadzonej na terenie Powiatu działalności (np. rolniczej). NIK zwraca 
uwagę, że na obszarze Powiatu prowadzona była działalność produkcyjna, której efektem 
było powstawanie odpadów zawierających azbest, co mogło rodzić niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia gleby i ziemi w okolicach prowadzonej działalności. Ponadto na terenie 
Powiatu prowadzono również inną działalność gospodarczą związaną z wykorzystywaniem 
paliw płynnych, rozpuszczalników i lakierów. Nieprzeprowadzenie okresowych badań gleby 
i ziemi skutkowało niepozyskaniem informacji, które mogły być podstawą dokonania wpisów 
do rejestrów, o których mowa w art. 110 ustawy Prawo ochrony środowisko4.  
 
NIK ocenia negatywnie niezidentyfikowanie m.in. miejsca zdeponowania odpadów 
azbestowo-cementowych jako potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi i nieumieszczenie go (do dnia przeprowadzenia kontroli) w wykazie, o którym mowa 
w art. 101d ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska5. Tymczasem w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi6 określono instalację do 
wytwarzania produktów z azbestu lub produktów zawierających azbest jako rodzaj 
działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Należy zwrócić uwagę, że z produkcją, w wyniku której 
powstawały odpady azbestowe oraz z samym składowaniem odpadów azbestowych 
związane było ryzyko wymieszania się ich z wierzchnią warstwą gleby, która po wysuszeniu 
mogła pylić i stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia społeczności lokalnej.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Identyfikacja terenów zanieczyszczonych 
i prowadzenie rejestru przez Starostę przed 2014 r. 

1a-b. Zgodnie z art. 110 ustawy Prawo ochrony środowisko starosta był zobowiązany do 
prowadzenia rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono 
przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na 
których obowiązek rekultywacji obciążał starostę – jednak do wymienionego rejestru nie 
wprowadzono żadnych zapisów.  

W związku z nieprzeprowadzaniem okresowych badań gleby i ziemi Starosta nie posiadał 
informacji z tych badań w zakresie jakości gleby i ziemi, które mógłby ewentualnie wpisać 
do rejestru.  

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.). Art. 109 ustawy 

obowiązywał do 4 września 2014 r., został uchylony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1101) 
zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 5 września 2014 r. 

4  Art. 110 ustawy Prawo ochrony środowiska został uchylony przez art. 32 pkt 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493) z dniem 30 kwietnia 2007 r. 

5  Art. 101d został dodany do ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
(Dz. U. poz. 1101) zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 5 września 2014 r. 

6  Dz. U. poz. 1395.  
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. 
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Starosta Tadeusz Kwiatkowski wyjaśnił, że nie dokonano wpisu do rejestru ponieważ nie 
zachodziły przesłanki uzasadniające taką konieczność i nie było żadnych zgłoszeń w tym 
zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 6-7, 44-49, 74-75, 63) 

Zgodnie z art. 36 starostowie niezwłocznie po wejściu w życie ustawy z dnia  
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie8 przekażą 
właściwym wojewodom rejestry zanieczyszczeń.  

Starosta Tadeusz Kwiatkowski nie przekazał do wojewody rejestru zanieczyszczeń 
prowadzonego od 2001 r. w związku z brakiem wpisów do tego rejestru.  

(dowód: akta kontroli str. 44-49, 63) 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa wyjaśniła, że nie informowano 
pisemnie Wojewody o braku zapisów w rejestrze zanieczyszczeń. Telefonicznie uzgodniono 
z służbami Wojewody, że w przypadku braku zapisów w rejestrze nie było potrzeby 
wysyłania odrębnego pisma. 

(dowód: akta kontroli str. 82) 

Starosta Lesław Wieczorek wyjaśnił, że na podstawie informacji przekazanych przez 
pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuję, że w trybie art. 12 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085) nie było 
zgłoszeń, które kwalifikowałyby się do wpisu do rejestru określonego w art.110 POŚ.   

(dowód: akta kontroli str. 77-80) 

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

Zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska starosta był zobowiązany do 
prowadzenia okresowych badań gleby i ziemi. W latach 2001-2014 Starostwo nie 
przeprowadziło okresowych badań gleby i ziemi.  

Na terenie Powiatu prowadzono działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu 
produktów zawierających azbest, m.in. do 1998 r. swoją działalność prowadził Eternit 
Polsko-Austriacka sp. z o.o. z siedzibą w Szczucinie, która następnie została 
przekształcona w Dachy Szczucińskie sp. z o.o. z siedzibą w Szczucinie. Ponadto na 
terenie Powiatu działały lub działają firmy posiadające instalacje do przetłaczania paliw 
płynnych, instalacje do powlekania w zakładzie lakiernictwa pojazdowego, lakiernie 
elementów drewnianych, instalacje do przesyłu, przeładunku i magazynowania paliw 
płynnych, instalacje lakierni, instalacje mycia zbiorników rozpuszczalnikiem oraz firmy 
zajmujące się zbieraniem i transportem odpadów.  

(dowód: akta kontroli str. 64-73) 

Starosta Tadeusz Kwiatkowski wyjaśnił, że nie prowadzono badań gleby i ziemi, gdyż nie 
zachodziły przesłanki uzasadniające taką konieczność. W szczególności żadne organy 
władzy publicznej, właściciele bądź władający powierzchnią ziemi nie zgłaszali informacji 
o podejrzeniu istnienia takich zanieczyszczeń. Tereny przemysłowe w Powiecie 
Dąbrowskim zajmują powierzchnię 53,2878 ha, co stanowi 0,1% powierzchni użytków 
gruntowych na terenie Powiatu. 

 (dowód: akta kontroli str. 44-49) 

NIK negatywnie ocenia nieprzeprowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi, czym 
naruszono art. 109 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Ponadto NIK zwraca uwagę, 
że poinformowanie Wojewody o braku wpisów do rejestru zanieczyszczeń powinno mieć 
charakter pisemny dla celów dowodowych. 

 

 

 

 

                                                      
8  Dz.U. z 2018 r. poz. 954 ze zm. 
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2. Identyfikacja potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz prowadzenie 
ich wykazu w okresie od 5 września 2014 r. 

2a-c. W Starostwie nie przeprowadzono identyfikacji potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  

(dowód: akta kontroli str. 44-51) 

2d. W latach 2014-2018 nie wpłynęły do Starostwa żadne skargi ani wnioski w sprawie 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

(dowód: akta kontroli str. 7) 

2e. Starostwo informowało mieszkańców powiatu o możliwości zgłaszania potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi poprzez tablicę ogłoszeń, ulotki oraz 
informację udzielaną bezpośrednio przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 8-15) 

2f. Starosta Tadeusz Kwiatkowski wyjaśnił, że pracownicy pozyskiwali informacje dotyczące 
możliwości otrzymania przez właścicieli nieruchomości (władających powierzchnią ziemi) 
środków na przeprowadzenie badań lub remediację terenów, na których występują 
historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, telefonicznie oraz ze strony internetowej 
WFOŚiGW. Powyższe informacje pracownicy Starostwa przekazywali ustnie mieszkańcom. 

(dowód: akta kontroli str. 74-75) 

2g. W powiecie nie prowadzono inwestycji budowy osiedli mieszkaniowych oraz budynków 
użyteczności publicznej, na terenach na których mogłyby występować historyczne 
potencjalne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

(dowód: akta kontroli str. 58) 

2j. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zajmował się realizacją zadań z zakresu 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami prowadził postępowania w zakresie ochrony gruntów 
rolnych, zmierzających do rekultywacji. 

(dowód: akta kontroli str. 58-62) 

2k. W dokumentach programowych oraz rocznych planach obowiązujących w Starostwie 
nie uwzględniono zadań dotyczących historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Starosta Tadeusz Kwiatkowski wyjaśnił, że nie było potrzeby tworzenia dokumentów 
dotyczących wyznaczania celów i planowania zadań w zakresie historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, ponieważ samo planowanie celów i zadań nie 
pomogłoby w rozwiązaniu problemu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

(dowód: akta kontroli str. 58, 74-75) 

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

Zgodnie z art. 101d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska starosta dokonuje identyfikacji 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, poprzez ustalenie 
działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 
30 kwietnia 2007 r. Zgodnie z ust. 6 przywołanego przepisu starosta sporządza wykaz 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Od 1959 r. do końca lat dziewięćdziesiątych XX w., na terenie Powiatu funkcjonowały 
Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych i jego następcy prawni. Wynikiem tej 
działalności było powstanie miejsca zdeponowania odpadów azbestowo-cementowych na 
którym złożono ok. 110 tys. m3 odpadów. Szacunkowa odległość składowiska od wału rzeki 
Wisły w najdalszym punkcie wynosi ok. 300 m a w najbliższym ok. 130 m. W dniu  
27 września 2018 r. Starostwo przekazało do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie (RDOŚ), akta postępowania dotyczącego rekultywacji terenu przemysłowego 
miejsca zdeponowania odpadów azbestowo cementowych. W treści pisma wyjaśniono, że 
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na terenie Szczucina (…) przed dniem 30 kwietnia 2007 r. prowadzona była przez 
przedsiębiorstwo „Dachy Szczucińskie” sp. z o.o. produkcja wyrobów zawierających azbest. 
Działalność ta w świetle rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 1 września 
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi mogła 
z dużym prawdopodobieństwem spowodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni 
ziemi (…). Pomimo tak sformułowanego pisma, w dniu 4 października  2018 r. Starostwo  
poinformowało RDOŚ, że do wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi nie 
zostały wpisane żadne tereny, na których zidentyfikowano potencjalne historyczne 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dopiero w czasie kontroli (w dniu 29 października 
2018 r.) dokonano wpisu ww. miejsca zdeponowania odpadów azbestowych do wykazu 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i tego samego dnia 
przesłano wykaz pismem, skierowanym do RDOŚ w Krakowie. 

Starosta Tadeusz Kwiatkowski wyjaśnił, że od 25 stycznia 2000 r. prowadził postępowanie 
w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczące rekultywacji terenu 
przemysłowego składowiska odpadów azbestowo-cementowych, znajdującego się na 
działce stanowiącej własność Skarbu Państwa, aktualnie w użytkowaniu wieczystym Gminy 
Szczucin. W związku ze zmianą przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
dokumentacje przekazano do RDOŚ. Wcześniej nie dokonano wpisu składowiska do 
wykazu, ponieważ od 2000 r. prowadzone było postępowanie w sprawie rekultywacji 
składowiska odpadów. 

(dowód: akta kontroli str. 74-75, 64-65, 44-57) 

Starosta Lesław Wieczorek wyjaśnił, że wedle informacji przekazanych przez pracowników 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy udzielanych pozwoleniach, zezwoleniach, 
koncesjach analizowane były pod kątem potencjalnego historycznego zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi m.in. dokumenty, decyzje określające warunki korzystania ze środowiska, 
dokumentacje geologiczne, geologiczno-inżynierskie oraz otrzymywane informacje 
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska z kontroli podmiotów, w tym o stwierdzonych 
naruszeniach i nieprawidłowościach. Czynności te dokonywane były w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w którym określono rodzaje 
działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz listę substancji powodujących ryzyko, których 
wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na daną działalność. Natomiast 
w związku z brakiem zgłoszeń potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi nie sporządzono dodatkowej listy działalności jak i listy substancji. Starosta 
informował mieszkańców poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa, 
oraz poprzez rozdawanie petentom ulotek z informacjami dotyczącymi możliwości 
zgłaszania potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Dodatkowo 
w tym zakresie na bieżąco udzielane były informacje przez pracowników Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. Ponadto przekazano informację w wersji elektronicznej do urzędów 
gmin Powiatu dąbrowskiego, przypominającą o treści przepisów umożliwiających zgłaszanie 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Żadne organy władzy 
publicznej, właściciele bądź władający powierzchnią ziemi nie zgłaszali informacji 
o podejrzeniu istnienia takich zanieczyszczeń. Jeżeli takie tereny zostaną zidentyfikowane,  
zostaną  wpisane do wykazu, którego aktualizacja zostanie przekazana do RDOŚ. Nadto 
art. 101e ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadza obowiązek niezwłocznego 
zgłoszenia historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi do RDOŚ przez władającego 
powierzchnią ziemi, który stwierdził takie zanieczyszczenie na terenie będącym w jego 
władaniu.  

(dowód: akta kontroli str. 77-80) 

NIK negatywnie ocenia niezidentyfikowanie miejsca zdeponowania odpadów azbestowo-
cementowych jako potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i nie 
umieszczenie go (do dnia przeprowadzenia kontroli) w wykazie, o którym mowa w art. 101d 
ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska.  
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IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. dokonanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
na obszarze Powiatu. 

2. sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
oraz jego przekazanie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

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 Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 
od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

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

 
Kraków, 18 grudnia 2018 r. 
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