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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/102 – Eksploatacja kopalin ze złóż województwa wielkopolskiego 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Mieczysław Zentel, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 89505 z 26 maja 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Wojciech Domagalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 90957 z 28 maja 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek (Starostwo). 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Bartosik, Starosta Turecki od 29 czerwca 2011 r. 
(dowód: akta kontroli str. 7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

NIK ocenia pozytywnie działalność Starosty, jako organu administracji geologicznej 
szczebla powiatowego, w zakresie organizacji nadzoru geologicznego oraz 
prowadzenia postępowań związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie 
kopalin i wydawaniem decyzji o zmianie, przeniesieniu i wygaśnięciu koncesji.  

Nieprawidłowości polegały na niewykorzystywaniu uprawnień do prowadzenia 
kontroli u przedsiębiorców w zakresie wypełniania warunków koncesji.  

 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja nadzoru geologicznego 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa, przyjętym uchwałą nr 
XI/104/2011 Rady Powiatu Tureckiego z 30 listopada 2011 r., zadania wynikające z 
ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze2, zwanej dalej „ustawą 
Pgig”, realizuje geolog powiatowy, działający w formie samodzielnego stanowiska 
pracy, podlegającego bezpośrednio Staroście Tureckiemu. Określony w regulaminie 
organizacyjnym zakres zadań Geologa Powiatowego obejmuje: 

− podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych 
do przestrzegania i stosowania ustawy Pgig, w tym udzielenie koncesji, 

− kontrolę i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą Pgig, w tym, w zakresie 
projektowania prac oraz sporządzania dokumentacji geologicznych, 

− wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa. 
[dowód: akta kontroli str. 8-20] 

                                                      
1 NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywna 
2 Dz. U. z 2014 r. poz. 613 ze zm. 
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Na stronie internetowej www.bip.powiat.turek.pl. opublikowane zostały procedury 
postępowania dotyczące: 

− udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, 
− zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót geologicznych, 
− zatwierdzenia projektu robót górniczych, których wykonanie nie wymaga 

uzyskania koncesji, 
− przekazania innej dokumentacji geologicznej, 
− zatwierdzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 
− zatwierdzania dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.  

[dowód: akta kontroli str. 385-391] 

W Starostwie nie opracowano pisemnych procedur postępowania w zakresie 
nadzoru geologicznego. W wyjaśnieniach geolog powiatowy podała, że stosowana 
praktyka w zakresie kontroli i nadzoru nad działalnością regulowaną ustawą Pgig 
(art. 158 ust. 2) polegała m. in. na: 

− nadzorowaniu realizacji warunków koncesji dotyczących w szczególności 
obowiązku składania zestawień o zmianach zasobów złoża kopalin i informacji o 
opłatach za wydobyte kopaliny oraz przestrzegania przez przedsiębiorców 
ustalonych limitów wydobycia kopalin, 

− monitorowaniu terenów narażonych na nielegalną eksploatację kopalin i 
przekazywaniu informacji o stwierdzonych w tym zakresie nieprawidłowościach 
do Okręgowego Urzędu Górniczego (OUG) w Poznaniu oraz na Policję, 

− sprawdzaniu, czy osoby wykonujące projekty robót geologicznych oraz 
dokumentacje geologiczne posiadają wymagane uprawnienia. 

[dowód: akta kontroli str. 386] 

Osoba zatrudniona od 1 kwietnia 2010 r. na stanowisku Geologa Powiatowego 
spełniała warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w 
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych3, tj. odbyła geologiczne 
studia uniwersyteckie w zakresie geologii czwartorzędu oraz posiadała pięcioletni 
staż pracy w Starostwie, na stanowisku podinspektora. 
Geolog powiatowy został upoważniony do wydawania, w imieniu Starosty 
Tureckiego, decyzji administracyjnych związanych z realizacją zadań wynikających 
z ustawy Pgig. 

[dowód: akta kontroli str. 22-26]  

Zakres czynności geologa powiatowego obejmuje 24 zadania dotyczące m. in.: 

− zatwierdzania projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych, 
− wydawania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż nieobjętych własnością 

górniczą o obszarze do 2 ha, prowadzone metodą odkrywkową w ilości do 
20 000 m³ rocznie i bez użycia środków strzałowych, 

− wydawania decyzji administracyjnych związanych z eksploatacja ww. złóż, 
− przeprowadzania kontroli i lustracji terenowych w zakresie zagadnień 

dotyczących geologii, a także gospodarki wodnej, 
− przechowywania i udostępniania informacji geologicznej. 

Przeprowadzanie kontroli i lustracji terenowych związanych z realizacją zadań 
geologa powiatowego zostało również ujęte w zakresie czynności inspektora d.s. 
gospodarki wodnej w Wydziale Ochrony Środowiska. Osoba zatrudniona na ww. 
stanowisku odbyła studia wyższe na akademii rolniczej, w dziedzinie kształtowania i 
ochrony środowiska oraz inżynierii wodnej i sanitarnej. 

                                                      
3 Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 ze zm. 
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[dowód: akta kontroli str. 27-28 i 35-40] 

W latach 2012-2014 (do 30 czerwca) Powiat Turecki nie otrzymał dotacji celowej z 
budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających 
z ustawy Pgig. Równocześnie Starosta nie występował do Wojewody 
Wielkopolskiego o udzielenie takiej dotacji celowej. Wydatki na realizację ww. zadań 
były finansowane ze środków własnych. 

[dowód: akta kontroli str. 403-405] 

W okresie objętym kontrolą geolog powiatowy wydał cztery koncesje na 
wydobywanie kopalin ze złóż oraz 13 innych decyzji, w tym o zmianie (5), 
przeniesieniu (3) i wygaśnięciu (5) koncesji. 

[dowód: akta kontroli str. 41-142] 

Zagadnienia związane z eksploatacją złóż kopalin nie były przedmiotem kontroli 
wewnętrznej i audytu wewnętrznego. W 2013 r. Wojewoda Wielkopolski 
przeprowadził w Starostwie kontrolę realizacji zadań określonych ustawą Pgig, w 
zakresie udzielania koncesji, wydawania decyzji o przeniesieniu i wygaśnięciu 
koncesji oraz zatwierdzania projektów i dokumentacji geologicznych, w okresie od 1 
stycznia 2012 r. do 31 maja 2013 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

[dowód: akta kontroli str. 374-383] 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Przebieg postępowań przy udzielaniu koncesji 

 
W latach 2012-2013 geolog powiatowy prowadził  sprawy związane z udzieleniem 
(6), zmianą (8), przeniesieniem (4) i wygaśnięciem (6) koncesji na wydobywanie 
kopalin ze złóż. W wyniku rozpatrzenia ww. spraw wydano: 
− cztery decyzje (w tym dwie w 2012 r. i dwie w 2013 r.) o udzieleniu koncesji, 
− pięć decyzji (w tym dwie w 2012 r. i trzy w 2013 r.) o zmianie koncesji, 
− trzy decyzje (w tym dwie w 2012 r. i jedną w 2013 r.) o przeniesieniu koncesji, 
− pięć decyzji (w tym jedną w 2012 r. i cztery w 2013 r.) o wygaśnięciu koncesji, 
− jedną decyzję o odmowie udzielenia koncesji. 

W przypadku dwóch wniosków wydano postanowienia o odmowie wszczęcia 
postępowań z powodu wygaśnięcia koncesji, a cztery wnioski pozostawiono bez 
rozpatrzenia z powodu nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie. 

[dowód: akta kontroli str. 41-142] 

W okresie objętym kontrolą obowiązywało 30 koncesji na wydobywanie kopalin ze 
złóż objętych własnością nieruchomości gruntowej, w zakresie podlegającym 
Staroście, w tym 26 udzielonych na podstawie decyzji wydanych przed 2012 r. 
Dokumentacją dotyczącą ww. koncesji dysponuje geolog powiatowy. 

[dowód: akta kontroli str. 137-139 i 366-373] 

W ww. okresie wydano również: 

− jedną decyzję o odmowie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża 
Krępa (art. 29 ust. 1 Pgig), ponieważ prowadzenie zamierzonej działalności 
byłoby niezgodne z przeznaczeniem nieruchomości, określonym w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) gminy Tuliszków, 
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− pięć decyzji o wygaśnięciu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż: Rzymsko 
III i Grąbków I, w wyniku zrzeczenia się koncesji (art. 38 ust.1 pkt 5 Pgig), 
Rogów I, z powodu upływu czasu, na jaki udzielono koncesji (art. 38 ust. 1 pkt 1 
Pgig), Ostrówek i Izabelin III, z uwagi na bezprzedmiotowość koncesji (art. 38 
ust. 1 pkt 2 Pgig). 

[dowód: akta kontroli str. 121-142 i 356-357] 

Podczas załatwiania wniosków o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, a 
także o zmianę, przeniesienie i wygaśnięcie koncesji, geolog powiatowy wzywał 
wnioskodawców do usunięcia braków i przedłożenia wszystkich dokumentów 
koniecznych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych. W czterech 
przypadkach zawiadomiono wnioskodawców o pozostawieniu złożonych przez nich 
wniosków bez rozpatrzenia (z: 6 lutego 2012 r. o udzielenie koncesji na 
wydobywanie kopalin ze złoża Mikulice, 4 grudnia 2012 r. o zmianę koncesji dla 
złoża Chrząblice II, 5 lutego 2013 r. o przeniesienie koncesji dla złoża Grąbków I 
oraz 20 marca 2013 r. o wygaśnięcie koncesji dla złoża Ostrówek)  na podstawie 
art. 64 §2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego4 
(Kpa), w związku z nieusunięciem braków w wyznaczonym terminie. 

[dowód: akta kontroli str. 41-47] 

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali koncesje przedłożyli wymagane dokumenty m. in. o 
stanie prawnym nieruchomości przeznaczonych na działalność związaną z 
wydobywaniem kopalin (art. 24 ust. 1 pkt 1 Pgig). Koncesje zostały wydane po 
dokonaniu uzgodnień z właściwym wójtem lub burmistrzem (art. 23 ust. 2 pkt 2 Pgig) 
w zakresie wykorzystania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w 
mpzp (art. 7 ust. 1 Pgig), a w przypadku jego braku, z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (art. 7 ust. 2 Pgig). 
Postępowania w sprawie udzielenia koncesji były prowadzone zgodnie z przepisami 
ustawy Pgig, z zachowaniem równego traktowania przedsiębiorców, a wydane 
decyzje spełniały wymogi określone w art. 107 §1 Kpa. 
W okresie objętym kontrolą nie składano wniosków o udzielenie koncesji na 
wydobywanie kopalin ze złoża przylegającego bezpośrednio do złoża już objętego 
koncesją, udzieloną temu samemu przedsiębiorcy, na ten sam rodzaj działalności. 

[dowód: akta kontroli str. 48-75 i 406-408] 

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy Pgig  przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzje o 
zmianie koncesji polegającej m. in. na zwiększeniu powierzchni terenu i obszaru 
górniczego, przedłożyli wymagane dokumenty dotyczące stanu prawnego 
nieruchomości objętych działalnością wydobywczą. Przedmiotowe decyzje zostały 
wydane po dokonaniu uzgodnień z właściwym wójtem w zakresie wykorzystania 
nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w mpzp lub studium. 

[dowód: akta kontroli str. 76-109] 

W wyjaśnieniach geolog powiatowy podała, że do Starostwa nie wpłynęło 
zawiadomienie o zamiarze wydobywania piasków i żwirów dla zaspokojenia potrzeb 
własnych osoby fizycznej w ilości do 10 m³ rocznie.  

[dowód: akta kontroli str. 364-365] 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

                                                      
4 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 
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3. Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin 

W Starostwie brak było pisemnych procedur postępowania dotyczących ujawniania i 
zapobiegania eksploatacji złóż bez wymaganej koncesji. W wyjaśnieniach geolog 
powiatowy podała, że przyjęta praktyka w tym zakresie polegała na monitorowaniu 
miejsc narażonych na nielegalne wydobywanie kopalin i przekazywaniu informacji o 
ujawnionych przypadkach prowadzenia takiej działalności do OUG w Poznaniu oraz 
na Policję, w celu podjęcia działań zgodnie z ustawą Pgig. 

[dowód: akta kontroli str. 392-394] 

Realizacja zadań związanych z ujawnianiem i zapobieganiem nielegalnej 
eksploatacji złóż należała do Geologa Powiatowego, a także do inspektora ds. 
gospodarki wodnej w Wydziale Ochrony Środowiska, poprzez uczestniczenie w 
lustracjach terenowych, zgodnie z posiadanymi zakresami czynności. Wyniki 
przeprowadzonych w latach 2012-2013 lustracji nie były dokumentowane. Podczas 
przygotowania i prowadzenia lustracji pracownicy korzystali m. in. z mapy 
geologiczno-gospodarczej Polski oraz szczegółowej mapy geologicznej Polski w 
skali 1:50.000 (arkusze: 0550-Turek, 0586-Kotwasice i 0587-Dobra), a także z 
urządzenia GPS TRIMBLE JUNO 5D i dalmierza Leica DISTO D3. 

[dowód: akta kontroli str. 27-28, 39 i 403-404] 

W wyjaśnieniach geolog powiatowy podała, że współpraca Starostwa z Policją w 
zakresie ujawniania i zapobiegania nielegalnej eksploatacji złóż polegała na 
wzajemnym przekazywaniu pisemnych zawiadomień o stwierdzonych przypadkach 
prowadzenia ww. działalności. 

[dowód: akta kontroli str. 392-394] 

W okresie objętym kontrolą geolog powiatowy przekazał Policji pięć zawiadomień o 
stwierdzonych, podczas lustracji terenowych, przypadkach nielegalnego 
wydobywania kopalin, w celu zastosowania wobec osób prowadzących ww. 
działalność, sankcji karnych na podstawie art. 177 ustawy Pgig. Z udzielonych 
odpowiedzi na trzy z tych zawiadomień wynika, że przeprowadzone przez Policję 
czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania spraw na drogę 
sadową, z powodu niewykrycia sprawcy (2) lub braku danych dostatecznie 
uzasadniających popełnienie wykroczenia (1). 

[dowód: akta kontroli str. 177-184] 

W omawianym okresie Policja dwukrotnie informowała Starostwo o nielegalnym 
wydobywaniu kopalin w miejscowościach Marcjanów w gminie Kawęczyn i 
Grabowiec w gminie Tuliszków. Pismem nr RSOW 965/11 z 11 kwietnia 2012 r. 
Komendant Posterunku Policji w Kawęczynie zawiadomił o złożeniu wniosku do 
sądu o ukaranie osoby prowadzącej eksploatację złoża w Marcjanowie bez 
wymaganej koncesji. Wyrokiem z 4 lipca 2012 r. (wpłynął do Starostwa 10 września 
2012 r.) Sąd Rejonowy w Turku wymierzył sprawcy karę grzywny za popełnione 
wykroczenie, z art. 177 pkt 2 ustawy Pgig, w wysokości 1.500 zł. W wyniku 
wszczętego z urzędu w dniu 11 września 2012 r. postępowania administracyjnego w 
ww. sprawie, geolog powiatowy wydał, na podstawie art. 140 ust. 3 pkt 3 ustawy 
Pgig, decyzję nr GP.6255.5.2012 z 10 października 2012 r., o ustaleniu opłaty 
podwyższonej za wydobycie 200 Mg piasków i żwirów, w wysokości 4.080 tys. zł. 
Ww. opłata, wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 4.124 zł, została 
przekazana 10 grudnia 201 2 r. na rachunek Powiatu Tureckiego. 
Wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie nielegalnego wydobywania kopalin w 
miejscowości Grabowiec, w gminie Tuliszków, zostało umorzone z uwagi na brak 
przesłanek potwierdzających prowadzenie ww. działalności. 

[dowód: akta kontroli str. 185-205] 
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W dniu 9 lipca 2012 r. Dyrektor OUG w Poznaniu zawiadomił Starostę o 
nieprawidłowościach w zakresie eksploatacji złoża Leśnictwo I, w gminie Kawęczyn, 
polegających na wydobywaniu kopaliny w ilości większej niż 20.000 m³ rocznie oraz 
naruszeniu pasów ochronnych sąsiednich działek. W wyniku wszczętego 24 lipca 
2012 r. postępowania geolog powiatowy wydał decyzję nr GP.655.16.2012 z 22 
sierpnia 2012 r. nakazującą przedsiębiorcy dokonanie obmiaru wyrobiska i 
przedłożenie operatu ewidencyjnego. Pismem nr POZ.5355.14.2014.EC/SK z 9 
czerwca 2014 r. Dyrektor OUG w Poznaniu poinformował Starostę o przedłożeniu 
przez przedsiębiorcę poprawionego operatu, przedstawiającego prawidłowe 
rozliczenie kopaliny wydobytej w latach 2010-2013, w granicach i poza granicami 
udokumentowanego złoża Leśnictwo I, w ilości 221.862 Mg. Pismem z 16 czerwca 
2014 r. geolog powiatowy powiadomił przedsiębiorcę o możliwości zapoznania się 
ze zgromadzoną w tej sprawie dokumentacją i wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów i materiałów. Do czasu kontroli NIK (30 czerwca 2014 r.) postępowanie 
nie zostało zakończone. 

[dowód: akta kontroli str. 206-216 i 418-420] 

Kolejnym pismem z 15 lipca 2013 r. Dyrektor OUG w Poznaniu poinformował 
Starostę o nielegalnym wydobywaniu kopalin w miejscowości Grabków, w gminie 
Malanów. Wyniki przeprowadzonej 1 sierpnia 2013 r. przez Geologa Powiatowego, 
z udziałem inspektora ds. gospodarki wodnej, lustracji terenowej nie dostarczyły 
dowodów potwierdzających prowadzenie ww. działalności. Podczas oględzin 
stwierdzono na powierzchni ziemi ślady wykonanych prac polowych. Właściciel 
sąsiedniej działki nie potwierdził informacji o wydobywaniu kopalin. 

[dowód: akta kontroli str. 217-219] 

W dniu 3 marca 2014 r. Państwowa Inspekcją Pracy, Oddział w Koninie, przekazała 
do Starostwa informację o nielegalnym wydobywaniu kopalin w miejscowości 
Międzylesie, w gminie Władysławów. Pismem nr GP655.3.2014W z 4 marca 2014 r. 
geolog powiatowy zwrócił się do Dyrektora OUG w Poznaniu o podjęcie 
wymaganych działań na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy Pgig. Decyzją nr 
POZ.075.90.2014.SB/PR z 15 kwietnia 2014 r. Dyrektor OUG nakazał wstrzymanie 
działalności polegającej na wydobywaniu kopalin bez wymaganej koncesji. W 
wyniku wszczętego postępowania, geolog powiatowy wydał decyzję nr 
GP.655.4.2014 z 12 maja 2014 r., o ustaleniu opłaty podwyższonej, za wydobycie 
500 Mg piasków i żwirów bez wymaganej koncesji, w wysokości 11.000 tys. zł. Ww. 
opłata została przekazana 21 maja 2014 r. na rachunek Powiatu Tureckiego. 

[dowód: akta kontroli str. 220-228] 

Podstawowym działaniem podejmowanym w celu ujawnienia nielegalnego 
wydobywania kopalin były lustracje terenowe. W wyniku tych lustracji w 2012 r. 
skierowano do OUG w Poznaniu sześć wniosków o wydanie decyzji, na podstawie 
art. 173 ustawy Pgig, nakazujących wstrzymanie nielegalnie wykonywanej 
działalności. Do zakończenia kontroli NIK (30 czerwca 2014 r.), ww. wnioski 
pozostały bez odpowiedzi.  

[dowód: akta kontroli str. 171-176 i 392-394] 

W wyniku przeprowadzonych przez NIK oględzin ujawniono przypadek 
wydobywania kopalin z udokumentowanego złoża Krępa, w gminie Tuliszków bez 
wymaganej koncesji, co stanowiło naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy Pgig, a 
także podlega opłacie podwyższonej zgodnie z art. 140 ust. 3 pkt 3 oraz sankcjom 
karnym określonymi w art. 177 tej ustawy. 

[dowód: akta kontroli str. 341-357] 

W toku kontroli NIK, geolog powiatowy wystąpił 23 czerwca 2014 r. do Dyrektora 
OUG w Poznaniu,  o wydanie decyzji, na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy Pgig, 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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nakazującej wstrzymanie nielegalnej eksploatacji złoża Krępa oraz skierował  w tej 
sprawie wniosek na Policję, w celu zastosowania wobec osób prowadzących ww. 
działalność sankcji karnych, określonych w art. 177 ustawy Pgig. 

[dowód: akta kontroli str. 358-359] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

4. Kontrola przestrzegania warunków koncesji 

Według §17 pkt 2.2. regulaminu organizacyjnego, do zadań Geologa Powiatowego 
należała kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą Pgig. W 
regulaminie nie określono w sposób jednostkowy rodzajów zadań, jakie powinien 
wykonywać geolog powiatowy w ramach kontroli i nadzoru nad działalnością 
związaną z wydobywaniem kopalin. W latach 2012-2013 nie przeprowadzono 
kontroli u przedsiębiorców w zakresie wypełniania warunków koncesji na 
wydobywanie kopalin. 

[dowód: akta kontroli str. 8-20 i 397-399] 

W zakresie czynności geologa powiatowego wyszczególniono najważniejsze 
zadania wynikające z ustawy Pgig, w tym przeprowadzanie kontroli oraz lustracji 
terenowych (pkt 16). Ww. zadania dotyczące zarówno wydawania koncesji na 
wydobywanie kopalin oraz decyzji związanych z eksploatacja złóż, jak i prowadzenia 
nadzoru i kontroli w tym zakresie, wykonywane są w ramach jednoosobowego 
stanowiska pracy. W przeprowadzanych przez geologa powiatowego lustracjach 
terenowych uczestniczył również inspektor d.s. gospodarki wodnej w Wydziale 
Ochrony Środowiska. 

[dowód: akta kontroli str. 27-28 i 39-40] 

W latach 2012-2013 nie sporządzono planów kontroli w zakresie wydobywania 
kopalin. Czynności kontrolne były podejmowane w ramach bieżącej działalności 
Geologa Powiatowego, na podstawie uzyskanych informacji o ewentualnych 
nieprawidłowościach, z uwzględnieniem możliwości wynikających z czasu pracy. W 
ww. okresie przeprowadzono 18 kontroli terenowych miejsc szczególnie narażonych 
na nielegalne wydobywanie kopalin, w tym 13 kontroli doraźnych i 5 
sprawdzających. Kontrole sprawdzające zostały podjęte w związku z otrzymanymi 
informacjami o wydobywaniu kopalin w miejscowościach Ogorzelczyn i Kalinowa 
(zgłoszenia telefoniczne) oraz Grabowiec (zawiadomienie z Policji) i Grąbków 
(zawiadomienie z OUG). Przeprowadzona lustracja terenowa w miejscowościach: 
Ogorzelczyn, Grabowiec i Grąbków, nie dostarczyła dowodów potwierdzających 
prowadzenie ww. działalności. W wyniku lustracji przeprowadzonej w miejscowości 
Kalinowa, w gminie Brudzew, skierowano do OUG w Poznaniu wniosek o wydanie 
decyzji nakazującej wstrzymanie nielegalnie wykonywanej działalności. 

[dowód: akta kontroli str. 143-170, 174, 200, 217 i 397-399] 

W okresie objętym kontrolą stwierdzono jeden przypadek naruszenia warunków 
koncesji w zakresie ochrony środowiska oraz racjonalnej gospodarki zasobami złoża 
Leśnictwo I w gminie Kawęczyn, omówiony w pkt 3 niniejszego wystąpienia. Na 
obecnym etapie prowadzonego postępowania przedsiębiorca został powiadomiony 
o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w tej sprawie dokumentacją i 
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Sprawa w toku. 

[dowód: akta kontroli str. 206-216] 

W wyjaśnieniach geolog powiatowy podała, że współpraca Starostwa z OUG w 
Poznaniu polegała na wzajemnym przekazywaniu pisemnych zawiadomień o 
stwierdzonych przypadkach prowadzenia nielegalnej eksploatacji złóż, które 
omówiono w pkt 3 niniejszego wystąpienia. 
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W latach 2012-2013 nie wystąpiły przypadki cofnięcia koncesji ani też ograniczenia 
jej zakresu bez odszkodowania. 

[dowód: akta kontroli str. 397-399] 

Przedsiębiorcy przekazali do Starostwa roczne informacje o zmianach zasobów 
złoża kopaliny, sporządzone według wzoru Z-2 Uproszczone zestawienie zmian 
zasobów, określonego w zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 
listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o 
zmianach zasobów złoża kopaliny5. Z 27 zestawień Z-2 za 2012 r. 13 (48,1%) 
przekazano po upływie terminu określonego w art. 101 ust. 8 ustawy Pgig, od 10 do 
139 dni. Termin przekazania 14 (53,8%) z 26 zestawień Z-2 za 2013 r. został 
przekroczony od 11 do 83 dni. W sześciu przypadkach geolog powiatowy wezwał 
przedsiębiorców, na podstawie art. 37 ust. 1 ww. ustawy, do niezwłocznego 
usunięcia naruszeń wypełniania warunków koncesji dotyczących przekazania 
wymaganych informacji za 2013 r. 

[dowód: akta kontroli str. 229-275] 

Przedsiębiorcy przekazali do Starostwa Powiatowego półroczne informacje 
dotyczące opłaty za wydobyte kopaliny, sporządzone według wzoru określonego w 
zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 grudnia 2011 r. w sprawie 
wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne 
bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów6. 
W okresie objętym kontrolą 26 informacji (ze 108) zostało przekazanych po upływie 
terminu ustalonego w art. 137 ust. 3 ustawy Pgig, od 10 do 67 dni. Termin 
przekazania informacji za I półrocze 2012 r. nie został dotrzymany przez 9 
przedsiębiorców, za II półrocze 2012 r. przez 10 przedsiębiorców, za I półrocze 
2013 r. przez 5 przedsiębiorców i za II półrocze 2013 r. przez 2 przedsiębiorców. 
Wobec przedsiębiorców, którzy nie przekazali informacji w ustalonym terminie 
geolog powiatowy wydał, na podstawie art. 138 ustawy Pgig, 20 decyzji 
określających należną opłatę za wydobyte kopaliny. W sześciu przypadkach nie 
wydano ww. decyzji, ponieważ przedsiębiorcy ostatecznie przedłożyli wymagane 
informacje dotyczące opłaty (2) lub inne dokumenty świadczące o niewydobywaniu 
kopalin w danym okresie (4). 

[dowód: akta kontroli str. 276-291] 

W wyjaśnieniach geolog powiatowy podała, że w przypadku niedotrzymania terminu 
przekazania do Starostwa zestawienia Z-2 za 2012 r. przypominała 
przedsiębiorcom, telefonicznie, o ww. obowiązku wynikającym z art. 101 ust. 8 i 9 
ustawy Pgig. Z uwagi na niską efektywność ponagleń telefonicznych, wobec 
przedsiębiorców, którzy w znaczącym stopniu nie dotrzymali terminu przekazania 
zestawienia Z-2 za 2013 r., zastosowano wezwania do niezwłocznego usunięcia 
naruszeń wypełniania warunków koncesji, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy Pgig. 
Poprawa skuteczności egzekwowania obowiązku przekazywania zestawień Z-2 
wskazuje na potrzebę zastosowania takiego działania również w kolejnych latach. 

[dowód: akta kontroli str. 400-402] 

W okresie objętym kontrolą do Starostwa nie wpłynęły skargi związane z 
wydobywaniem kopalin oraz realizacją zadań wynikających z ustawy Pgig. 

[dowód: akta kontroli str. 375-376] 

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

 
                                                      
5 Dz. U. Nr 262, poz. 1568 
6 Dz. U. Nr 282, poz. 1658 
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nieprawidłowości 
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Nieprowadzenie kontroli wypełniania przez przedsiębiorców warunków koncesji na 
wydobywanie kopalin stanowi naruszenie dyspozycji art. 158 pkt 2 ustawy Pgig, 
która wskazuje, że do zakresu działania organów administracji geologicznej należy 
w szczególności kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną tą ustawą. W 
wyjaśnieniach geolog powiatowy podała, że kontrole wypełniania przez 
przedsiębiorców warunków koncesji obejmowały zagadnienia dotyczące: 

− przekazywania do Starostwa, a także podmiotów określonych w ustawie Pgig, 
informacji o opłatach za wydobyte kopaliny wraz z kopiami dowodów wpłaty, 

− sporządzania, na podstawie operatu ewidencyjnego, informacji o zmianach 
zasobów złoża kopalin i przekazywania jej do Starostwa, 

− rozliczania zasobów złoża kopalin w formie dodatku do dokumentacji 
geologicznej, w przypadku zaniechania lub zakończenia eksploatacji złoża. 

Brak kontroli w zakresie zgodności działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę w 
związku z wydobywaniem kopalin, z warunkami określonymi w koncesji, wynikał z 
nadmiaru prac i zadań realizowanych w ramach jednoosobowego stanowiska pracy. 

[dowód: akta kontroli str.397-399] 

O potrzebie prowadzenia kontroli w miejscu eksploatacji złoża świadczą 
nieprawidłowości dotyczące przestrzegania warunków wskazanych w koncesji, które 
zostały stwierdzone w toku oględzin przeprowadzonych w ramach kontroli NIK.  

W wyniku oględzin stwierdzono  brak ogrodzenia zakładu górniczego Rzymsko VIII 
w gminie Dobra, łącznie z terenami wyrobisk, zwałowisk i składowisk oraz tablic z 
umieszczoną nazwą zakładu górniczego i napisem zakazującym wstępu osobom 
nieupoważnionym, a także brak ogrodzenia zakładu górniczego Dzierżązna II w 
gminie Turek oraz tablic z nazwą zakładu górniczego, co stanowiło naruszenie §13 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 kwietnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu 
górniczego7. 

[dowód: akta kontroli str. 292-339] 

W związku ze stwierdzonymi podczas oględzin nieprawidłowościami geolog 
powiatowy wystąpił, w toku kontroli NIK (12 czerwca 2014 r.), do Dyrektora OUG w 
Poznaniu, o przeprowadzenie kontroli zakładów górniczych Rzymsko VIII i 
Dzierżązna II. 

[dowód: akta kontroli str. 340] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Prowadzenie kontroli wypełniania warunków koncesji bezpośrednio u 
przedsiębiorców, w miejscu wydobywania kopalin. 

2. Wyegzekwowanie od przedsiębiorców wypełniania warunków koncesji, a w 
szczególności właściwego zabezpieczenia oraz oznakowania terenów zakładów 
górniczych Rzymsko VIII i Dzierżązna II. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
                                                      
7 Dz. U. z 2013 r., poz. 1008 
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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 Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni 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. 

Poznań, dnia 15  lipca 2014 r. 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler 

 

Dyrektor 
Andrzej Aleksandrowicz Mieczysław Zentel 

główny specjalista k. p. 
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