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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. Izabela Chlebowska-Gąszczyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 90961 z dnia 2 czerwca 2014 r.  

2. Piotr Iwański, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 90956 
z dnia 2 czerwca 2014 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1-4] 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków (dalej 
„Starostwo”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wiesław Maszewski, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki 

[dowód: akta kontroli str. 5-7] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Starosty w zakresie realizacji zadań organu administracji geologicznej. 

Podstawą sformułowania oceny ogólnej był prawidłowy przebieg postępowań przy 
udzielaniu koncesji na wydobycie kopalin. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 
nieobsadzenia stanowiska geologa powiatowego. Nieprawidłowości polegały 
również na niewykorzystaniu w pełni uprawnień kontrolnych organu administracji 
geologicznej w zakresie wywiązywania się przedsiębiorców z warunków koncesji. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja nadzoru geologicznego 

1. W strukturze organizacyjnej Starostwa, zadania z zakresu prawa geologicznego i 
górniczego przypisane zostały Wydziałowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa (dalej: „Wydział Ochrony Środowiska”). W regulaminie organizacyjnym (§ 
18) podano, że wydziałem kieruje Naczelnik, „wykonujący również zadania Geologa 
Powiatowego”. W Starostwie nie obsadzono stanowiska geologa powiatowego. 
Zadania wykonywane przez wydział nadzorowane były przez Wicestarostę (w 
okresie objętym kontrolą – Tadeusz Teterus). Prowadzenie spraw objętych niniejszą 
kontrolą przypisano na podstawie zakresu czynności Naczelnikowi Wydziału.  

[dowód: akta kontroli, str. 8-113, 444-464] 

2. W Starostwie nie zostały opracowane i wdrożone pisemne procedury dla 
procesów wydawania koncesji oraz nadzoru geologicznego. W Biuletynie Informacji 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
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Publicznej (BIP) umieszczono informacje o warunkach uzyskania koncesji na 
wydobywanie kopalin ze złóż jak i o wysokości opłaty skarbowej za jej wydanie. 

[dowód: akta kontroli, str. 169-171, 496-500] 

3. W zakresie czynności Naczelnika ujęto m.in. „sprawowanie funkcji organu 
administracji geologicznej w zakresie spraw należących do zadań Starosty”. 

 [dowód: akta kontroli, str. 444-464] 

4.Zadania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i 
górnicze2 tj. zarówno zadania w ramach procesu wydawania koncesji jak również 
nadzoru, wykonywał wyłącznie Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, który 
ukończył studia uniwersyteckie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (z tytułem 
magistra geografii) oraz studium podyplomowe w zakresie udostępniania i ochrony 
wód podziemnych. Żaden z pracowników wydziału nie posiadał wykształcenia 
geologicznego. 

[dowód: akta kontroli, str. 114-123, 444-464] 

5.Zagadnienia związane z przedmiotem niniejszej kontroli NIK, w latach 2012-2013, 
nie były objęte audytem wewnętrznym. 

 [dowód: akta kontroli, str. 124-168] 

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

W okresie objętym kontrolą Starosta nie ogłosił naboru i nie obsadził stanowiska 
geologa powiatowego, przy pomocy którego, zgodnie z art. 156 ust 2 pkt 3 ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze, organ administracji geologicznej (Starosta) wykonuje 
zadania administracji geologicznej. Wykonująca te zadania Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska nie spełniała minimalnych wymagań kwalifikacyjnych na to 
stanowisko określonych w załączniku nr 3 (IV Tabela, pkt. B)3 do rozporządzenia z 
dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych4, 
gdyż nie posiadała wykształcenia wyższego w dziedzinie geologii.   

[dowód: akta kontroli, str. 18, 70, 169-171] 

Starosta wyjaśnił, że nie obsadził stanowiska geologa powiatowego ze względu na 
niewystarczające środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej (w tym również na realizację zadań z zakresu geologii)5. W wyjaśnieniach 
podano, że zarówno wykształcenie6 jak i długoletnie doświadczenie7 Naczelnika 
Wydziału, w ocenie Starosty, „(…) daje bardzo dobre przygotowanie na 
zajmowanym stanowisku, w tym również do wykonywania zadań geologa 
powiatowego (…)”. 

                                                      
2 Dz. U. z 2014 r. poz. 613 ze zm.  
3 Wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i 
asystentów, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki 
i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku 
funkcyjnego, maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie 
powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
4 Dz. U. z 2013 r., Nr 1050 ze zm.  
5 Zgodnie z wyjaśnieniem „(…) dotacja ta jest dalece niewystarczająca na realizację wszystkich zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej. Z tego też powodu, jak i w trosce o racjonalne wydatkowanie środków publicznych, nie ogłaszano 
naboru na stanowisko geologa powiatowego. Jego utworzenie skutkowałoby koniecznością przeznaczenia dodatkowych 
środków z budżetu powiatu na uzupełnienie dotacji, co niewątpliwie musiałoby się odbyć kosztem realizacji zadań własnych.” 
6 Ukończone studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (z tytułem magistra geografii) oraz ukończone studium 
podyplomowe na Wydziale Wiertniczo-Naftowym w zakresie udostępniania i ochrony wód podziemnych. 
7 Przed zatrudnieniem na stanowisku Naczelnika wydziału w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie (tj. przed 1 stycznia 1999 
r.) ww. osoba zatrudniona była przez 22 lata w Urzędzie Wojewódzkim w Pile w Wydziale Ochrony Środowiska, w latach 1984-
1988 na stanowisku geologa, a w latach 1995-1999 będąc zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału, w swoich 
kompetencjach, zgodnie z wyjaśnieniem, posiadała również sprawy z zakresu geologii. 
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[dowód: akta kontroli, str. 114-117, 169-171] 

Należy podkreślić, że powiat nie zwracał się w latach 2012-2013 do Wojewody 
Wielkopolskiego o zwiększenie kwoty dotacji celowej na zadania administracji 
rządowej z zakresu geologii.  

 [dowód: akta kontroli, str. 172-199] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w 
zakresie organizacji nadzoru geologicznego.  

2. Przebieg postępowań przy udzielaniu koncesji 

1. W latach 2012-2013 w powiecie obowiązywały 22 koncesje na wydobywanie 
kopalin, udzielone przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego, w tym dwie 
koncesje zostały wygaszone w 2012 r., ze względu na wyczerpanie zasobów złoża. 
Na dzień zakończenia czynności kontrolnych wyrobiska te były w stanie likwidacji. 
Ponadto w 2014 r. (do dnia 31 maja 2014 r.) została wydana 1 koncesja na 
wydobycie kopalin. W okresie objętym kontrolą wydano również dwie decyzje o 
przeniesieniu obowiązującej koncesji na rzecz innego podmiotu, nie było natomiast 
przypadków negatywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie koncesji, nie wydano 
też decyzji o zmianie bądź cofnięciu koncesji.  

 [dowód: akta kontroli, str. 376-431, 432-433, 604-633] 

2. Za weryfikację wniosków oraz prowadzenie postępowań odpowiedzialny był 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Posiadał on upoważnienie Starosty, m.in. 
do udzielania zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, koncesji 
na wydobywanie kopalin ze złóż.  

W zakresie czynności Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska określone zostały 
obowiązki polegające m.in. na prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem 
koncesji na wydobywanie kopalin, przygotowaniu decyzji dla przedsiębiorców 
wydobywających kopalinę bez wymaganej koncesji podwyższonych opłat 
eksploatacyjnych oraz sprawowaniu funkcji organu administracji geologicznej w 
zakresie spraw należących do zadań Starosty. 

[dowód: akta kontroli, str. 444-448] 

3. Na podstawie dokumentacji dotyczącej pięciu koncesji wydanych w latach 2012-
2014 (do 31 maja 2014 r.) stwierdzono, że udzielając koncesji organ koncesyjny 
wymagał przedłożenia wszystkich dokumentów określonych w art. 24 ust. 2 ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze. Wykaz niezbędnych dokumentów był zamieszczony 
na stronie internetowej BIP. Również w przypadku wydawania 2 decyzji o 
przeniesienie koncesji, przedłożone zostały wszystkie wymagane dokumenty.  

[dowód: akta kontroli, str. 421, 496-500] 

4. Wydanie decyzji o udzieleniu koncesji było poprzedzone uzgodnieniem z 
właściwym wójtem (burmistrzem) w zakresie zgodności lokalizacji miejsc wydobycia 
kopalin z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 
braku planu - ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach 
których miała być wykonywana działalność objęta koncesją, stanowiła załącznik do 
wniosku o udzielenie koncesji8. 

[dowód: akta kontroli, str. 269-270, 275-277, 283-285, 291, 421] 
5. Decyzje o udzieleniu koncesji wydane od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2014 r. 
spełniały wymogi określone w art. 107 § 1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. 
                                                      
8 Dotyczy wniosków złożonych po 01.01.2012 r.  
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Kodeks postępowania administracyjnego9. Zawierały one m.in. oznaczenie organu 
administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie 
podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy 
i w jakim trybie służy od nich odwołanie. 

 [dowód: akta kontroli, str. 395-421] 

6. Analiza pięciu postępowań o udzielenie koncesji wskazuje, że w Starostwie 
przestrzegano przepisów dotyczących koncesjonowania  złóż. Wnioski były rzetelnie 
weryfikowane w oparciu o art. 24 i 25 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W 
trakcie postępowania organ administracji geologicznej przesyłał projekty decyzji 
koncesyjnych właściwemu miejscowo wójtowi (burmistrzowi) oraz marszałkowi 
województwa celem zaopiniowania, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ww. 
ustawy.  

[dowód: akta kontroli, str. 395-421] 

7. W przebiegu postępowań przy udzielaniu koncesji zapewniono równe 
traktowanie wszystkich przedsiębiorców. Decyzje o udzieleniu koncesji w 
postępowaniach prowadzonych w latach 2012 – 2014 (do 31 maja 2014 r.) były 
wydawane w terminie od 18 do 35 dni od dnia złożenia wniosku. 

 [dowód: akta kontroli, str. 395-421, 593-595] 

8. W okresie kontrolowanym do Starostwa nie wpłynęły wnioski o wydanie koncesji na 
wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już objętego koncesją, 
udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności (art. 22 ust 3 
ustawy Prawo geologiczne i górnicze). Wniosek w tym zakresie wpłynął natomiast w 
2011 r. a wydobywanie kopaliny rozpoczęto, na podstawie wydanej decyzji  
koncesyjnej - w 2012 r.  

[dowód: akta kontroli, str. 422-431, 465-468, 493-495] 

 
9. W kontrolowanym okresie do Starostwa nie wpłynęły zawiadomienia o zamiarze 
wydobywania piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych 
osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (art. 4 
ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze). 

[dowód: akta kontroli, str. 392-393] 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:   

1. Organ koncesyjny przekazał do Rejestru Obszarów Górniczych dokumenty, 
związane z koncesją na wydobywanie kopalin ze złoża Romanowo Górne TŁ , które 
określone zostały w § 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie 
rejestru obszarów górniczych , z naruszeniem terminu wskazanego w § 9 ust. 1 ww. 
rozporządzenia. Przekazanie dokumentów nastąpiło bowiem po upływie 18, a nie 14 
dni od dnia, w którym koncesja wyznaczająca granice obszaru górniczego stała się 
ostateczna.   

[dowód: akta kontroli, str. 437-439] 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśniła, że spowodowane było to 
nieobecnością związaną z urlopem wypoczynkowym, a po jego zakończeniu, 
prowadzeniem, w pierwszej kolejności, postępowań „nie cierpiących zwłoki”. 

[dowód: akta kontroli, str. 434-439] 

                                                      
9 j.t. Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.  
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3. W Starostwie brak było danych dotyczących koncesji na wydobywanie kopalin 
udzielonych przed 1 stycznia 1999 r. i obowiązujących w latach 2012-2014. 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśniła, że po utworzeniu powiatu 
czarnkowsko-trzcianeckiego uzyskano telefoniczną informację Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Pile, iż nadzór geologiczny nad koncesjami 
udzielonymi przez Wojewodę Pilskiego jest sprawowany przez Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki. 

[dowód: akta kontroli str. 432-433] 
NIK wskazuje, że od 1 stycznia 2006 r. wojewoda nie sprawuje funkcji organu 
administracji geologicznej (vide: art. 8 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.10 o 
zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji 
administracji terenowej). Organ administracji geologicznej szczebla powiatowego nie 
dysponuje zatem aktualną wiedzą co do tego, czy przedsiębiorcy posiadający 
koncesje wydane przed 1999 r. są objęci nadzorem geologicznym.  
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości  
w badanym obszarze. 

3. Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin  

1. W Starostwie nie obowiązywały wewnętrzne procedury opisujące postępowanie 
w celu ograniczenia i wyeliminowania eksploatacji złóż bez wymaganej koncesji. 
Starosta wyjaśnił, że sposób postępowania w tym zakresie zawarty jest w 
przepisach prawa materialnego i opracowanie procedury  byłoby powieleniem 
zapisów ustawowych.  

 [dowód: akta kontroli, str. 169-171, 496-500] 

2. W latach 2009-2013 do Starostwa Powiatowego wpłynęły 3 informacje o 
podejrzeniu nielegalnej eksploatacji złóż lub o negatywnym oddziaływaniu na obszar 
Natura 2000. W jednym przypadku informacja wpłynęła z Okręgowego Urzędu 
Górniczego, który poinformował o domniemanym prowadzeniu nielegalnego 
wydobycia kopaliny11 oraz w dwóch przypadkach - z kancelarii adwokackiej, 
występującej m.in. na zlecenie Stowarzyszenia na rzecz ochrony dóbr kultury oraz 
naturalnych okolic Romanowa Górnego, Romanowa Dolnego i Walkowic. Na skutek 
informacji z Okręgowego Urzędu Górniczego wszczęte zostało postępowanie 
administracyjne (art. 61 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego) i 
przeprowadzone  zostały oględziny. Umorzono następnie postępowanie w sprawie 
nielegalnego wydobycia kopaliny i wymierzenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie 
kopaliny bez wymaganej koncesji12.  

W związku z informacjami, które wpłynęły z kancelarii adwokackiej Wydział Ochrony 
Środowiska dokonał wizji lokalnych, a w jednym przypadku przeprowadzona została 
również kontrola przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 

 [dowód: akta kontroli, str. 169-171, 509-550] 

                                                      
10 Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 
11 Zgodnie z pismem z dnia 22 sierpnia 2011 r. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki został poinformowany przez Dyrektora 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu o domniemanym prowadzeniu nielegalnej ekspoatacji w miejscowości Radolinek 
– Gmina Czarnków. W rejestrze zakładów górniczych prowadzonym w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu ww. teren 
nie figurował jako zakład górniczy, w którym prowadzony byłby ruch na podstawie wydanej koncesji. Wskazane miejsce nie 
było właściwie oznakowane oraz nie było zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
12 Roboty ziemne odbywały się w związku z wydaną przez Urząd Gminy Czarnków decyzją o warunkach zabudowy na budowę 
budynku mieszkalnego i gospodarczego i związane były z niwelacją terenu  oraz na podstwie zgody Wójta Gminy Czarnków – 
na powiększenie podwórza. 
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3. Zgodnie z wyjaśnieniem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, w celu 
ujawnienia nielegalnej eksploatacji, pracownicy Wydziału zobowiązani zostali do 
informowania o tego rodzaju przypadkach, w razie ich stwierdzenia podczas 
częstych podróży służbowych na terenie powiatu. Jak dotąd, nie stwierdzono 
nielegalnych eksploatacji. 

[dowód: akta kontroli, str. 465-490] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

4. Kontrola przestrzegania warunków koncesji 

1. W regulaminie organizacyjnym wskazano, że zadania Wydziału Ochrony 
Środowiska w zakresie prawa geologicznego i górniczego, polegają m.in. na 
prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin, 
przygotowaniu decyzji w zakresie opłat eksploatacyjnych w przypadku 
niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku ich wniesienia lub złożenia 
informacji o wydobyciu kopalin nasuwającej zastrzeżenia oraz przygotowaniu 
decyzji określającej opłatę eksploatacyjną dla podmiotów wydobywających kopaliny 
z rażącym naruszeniem warunków koncesyjnych. W regulaminie organizacyjnym nie 
zostały zawarte ustawowe zadania w zakresie kontroli i nadzoru nad działalnościa 
koncesjonowaną. Kontrolę wykonania warunków koncesji przewidują nie tylko 
przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze (art. 158 pkt 2), ale również przepisy 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej13 (art. 57). 

[dowód: akta kontroli, str. 10-113] 

2. W zakresie czynności Naczelnika ujęto m.in. „sprawowanie funkcji organu 
administracji geologicznej w zakresie spraw należących do zadań Starosty” bez 
wskazania obowiązków dotyczących kontroli przedsiębiorców w zakresie 
przestrzegania warunków koncesji.  

[dowód: akta kontroli, str. 10-113, 444-464] 

3. W trakcie kontroli, NIK przeprowadziła oględziny czterech złóż kruszywa 
naturalnego (w Kuźnicy Czarnkowskiej14 oraz w Walkowicach15). W powyższym 
zakresie wydane były 4 koncesje (odpowiednio w 2006 r. i 2011 r. – Kuźnica 
Czarnkowska oraz 2009 r. i 2010 r. - Walkowice). W złożach tych nie była 
prowadzona eksploatacja, były jednak umieszczone: tablice informacyjne z nazwą 
zakładu górniczego, tablice informacyjne ostrzegawcze oraz oznakowanie granic 
obszaru i terenu górniczego. Na terenie jednego obszaru górniczego umieszczono 
oznaczenie sąsiedniego - wynikającego z udzielonej odrębnej koncesji, tj. „Kuźnica 
Czarnkowska MŁ III” zamiast „Kuźnica Czarnkowska I”. 

[dowód: akta kontroli, str. 557-584] 

4. W zakresie wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 101 ust. 8 
ustawy Prawo geologiczne i górnicze tj. sporządzania i przekazywania w terminie do 
15 marca informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny, kontroli poddano 
informacje Z-2 dotyczące 20 decyzji koncesyjnych obowiązujących w latach 2012-
2013. Stwierdzono, że w 2013 r. informacje te w 11, natomiast w 2014 r. – w 16 
przypadkach, wpłynęły po terminie wynikającym z ww. przepisu. 

[dowód: akta kontroli, str. 585-588] 

                                                      
13 j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.  
14 Kuźnica Czarnkowska MŁ III (część działki 636/5), Kuźnica Czarnkowska I (działka 636/5) 
15 Walkowice TM (działka 672/2 i 672/3), Walkowice DW I (działka 674, pole B), Walkowice DW I (działka 675/9 i 675/10, pole 
A) 
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Naczelnik Wydziału wyjaśniła, że przedsiębiorcom, którzy w 2013 i 2014 r. nie 
złożyli w terminie informacji o zmianach zasobu kopaliny, w pierwszej kolejności 
przypominano telefonicznie o ciążącym na nich obowiązku (w przypadkach, gdy 
upłynęło 10 dni). W stosunku do przedsiębiorców, którzy mimo tego nie wywiązali 
się z obowiązku złożenia informacji, skierowane zostały pisemne wezwania16. 
Wszyscy przedsiębiorcy, którzy w 2014 r. nie złożyli  informacji w terminie 
ustawowym, dokonali tego po telefonicznym przypomnieniu.  
Weryfikacja złożonych informacji o zmianach zasobu kopaliny polegała na 
sprawdzeniu zgodności zestawienia z operatem szacunkowym oraz informacjami o 
wydobyciu kopalin w kolejnych latach. W 2014 r. do jednego przedsiębiorcy 
skierowano pismo z prośbą o wyjaśnienie stwierdzonych rozbieżności. 

[dowód: akta kontroli, str. 589-591, 592] 
 
5. Do komórki organizacyjnej Starostwa, rozpatrującej, zgodnie z regulaminem 
organizacyjnym, skargi i wnioski17, nie wpłynęły w latach 2012-2013 (oraz do dnia 
kontroli, tj. 27 czerwca 2014 r.) skargi dotyczące eksploatacji kopalin na terenie 
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. 

 [dowód: akta kontroli, str. 551-555] 

 

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

1. Z dokumentacji dostępnej w Starostwie18 wynika, że przedsiębiorca, który 
prowadził eksploatację z jednego złoża, rozpoczął wydobywanie kopaliny19 z 
kolejnego złoża, przylegającego do już eksploatowanego, w sytuacji, gdy nie została 
wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej20. Z przepisu art. 
22 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wynika, że przedsiębiorca, który 
otrzymał koncesję na wydobycie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już 
objętego koncesją, udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj 
działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w dniu, w 
którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej staje się 
ostateczna.  

[dowód: akta kontroli, str. 424, 429,465-468] 

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, podtrzymanym 
przez Starostę, ograniczenie dotyczące możliwości prowadzenia eksploatacji 
sąsiadujących ze sobą złóż, o którym mowa w przywołanym wyżej przepisie, nie 
obowiązywało w momencie wydania drugiej koncesji.  
NIK wskazuje, że rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło po wejściu w życie art. 22 ust. 3 
ustawy Prawo geologiczne i górnicze, który jest przepisem prawa powszechnie 
obowiązującego, niezależnie od treści udzielonej koncesji.  

[dowód: akta kontroli, str. 465-468, 493-495] 

2. Starosta, jako organ administracji geologicznej nie wykorzystywał swoich 
uprawnień kontrolnych, określonych w art. 158 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne 

                                                      
16 Trzy wezwania skierowane w dniu 24.04.2013 dotyczące dwóch przedsiębiorców. 
17 Samodzielne stanowisko ds. kontroli. 
18 Sprawozdanie Z-2 Uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża za rok 2012 (złoże Kuźnica Czarnkowska MŁIII); Decyzja 
OS.6522.23.2011.GK z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia koncesji.  
19 na podstawie udzielonej w dniu 28 grudnia 2011 r. koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Kuźnica 
Czarnkowska MŁ III. 
20 Kuźnica Czarnkowska I. 
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i górnicze, tj. nie planował w latach 2009-2013 kontroli u przedsiębiorców (kontrole 
planowe, doraźne, sprawdzające). 

 [dowód: akta kontroli, str. 465-468, 493-495] 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśniła, że w latach 2009-2013 nie były 
planowane kontrole u przedsiębiorców z uwagi, przede wszystkim na ogrom zadań, 
jakie spoczywają na pracownikach Wydziału (przy łącznym zatrudnieniu 5 osób, a w 
okresie od grudnia 2012 r. do marca 2014 r. – 4 osób). Naczelnik, poza realizacją 
zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zajmuje się również 
innymi sprawami wydziału. Uprawnienia kontrolne i nadzorcze określone w art. 158 
ustawy prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z wyjaśnieniem Starosty, nie były 
zatem sprawowane w szerszym zakresie, ze względu na ograniczone możliwości 
organizacyjne wydziału. 

[dowód: akta kontroli, str. 465-469, 493-495] 

 

W regulaminie organizacyjnym (zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa) w zakresie prawa geologicznego i górniczego, nie zostały zawarte 
ustawowe zadania dotyczące kontroli i nadzoru nad działalnością regulowaną 
ustawą Prawo geologiczne i górnicze.   

[dowód: akta kontroli, str. 10-113] 

Nieujęcie tych zadań w regulaminie organizacyjnym, zgodnie z wyjaśnieniem 
Starosty „(…) nie wynika z naszych działań celowych. Eksploatacja złóż odbywa się 
na terenie obszaru górniczego, dla którego organem kontroli i nadzoru, zgodnie 
z art. 164 ustawy Prawo geologiczne i górnicze jest Okręgowy Urząd Górniczy.” 

[dowód: akta kontroli, str. 493-495] 

NIK wskazuje jednak, że zakres działań, do których realizacji zobowiązano starostę, 
jako organ administracji geologicznej, został określony w art. 158 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze (obejmują one również „kontrolę i nadzór nad działalnością 
regulowaną ustawą”). Izba zauważa przy tym, że podstawa prawna do kontroli 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie koncesji, 
wskazana została jednocześnie w art. 57 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej . 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli21, wnosi o: 

1) obsadzenie stanowiska geologa powiatowego, 

2) prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie sprawdzenia realizacji 
warunków koncesji na wydobycie kopalin, 

3) ustalenie miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej koncesji 
wydanych przed 1999 r. w celu uzyskania informacji, czy nie zachodzi 
przesłanka do objęcia nadzorem geologicznym niewygaszonych koncesji.  

                                                      
21 Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zmianami 
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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 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 22 lipca 2014 r. 

  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 

 

Dyrektor 
Andrzej Aleksandrowicz 

Izabela Chlebowska-Gąszczyk 
Specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

 

........................................................ 

Podpis 

 
Podpis 

Piotr Iwański  

Inspektor kontroli państwowej 

 

........................................................ 

Podpis 

 

 

 
 

  

 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


