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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 

Kontroler Marek Rozwalka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 90958 
z dnia 28 maja 2014 r.                                                       (Dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 
Krotoszyn (Starostwo) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Leszek Kulka, Starosta Krotoszyński (Starosta) 

                                                                                         (Dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

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

 
Powyższą ocenę uzasadnia sposób prowadzenia postępowań administracyjnych 
dotyczących złóż objętych udzielonymi koncesjami na wydobywanie kopalin, w tym 
wydawanie prawidłowych decyzji administracyjnych, jak również inicjowanie działań 
zmierzających do ujawniania nielegalnej eksploatacji kopalin oraz sposób określenia 
w aktach organizacyjnych, dokumentacji wewnętrznej Starostwa, zadań 
dotyczących badanej sfery. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieutworzenia stanowiska geologa 
powiatowego, nadzoru nad koncesjonowaną działalnością oraz prowadzenia działań 
zapobiegających nielegalnej eksploatacji złóż.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja nadzoru geologicznego. 

1.1. W strukturze organizacyjnej Starostwa nie utworzono stanowiska geologa 
powiatowego. W  obowiązujących w latach 2012-2013 regulaminach 
organizacyjnych2 określono, że zadania wynikające z prawa geologicznego i 
górniczego realizuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (dalej 
„Wydział”). Zadania obejmowały: wydawanie koncesji na poszukiwanie, 
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych; zatwierdzanie projektów prac 
geologicznych, niewymagających uzyskania koncesji; nakazywanie 
przeprowadzania pomiarów oraz sporządzania albo uzupełniania dokumentacji 
mierniczo-geologicznej; nakazywanie dodatkowych prac pomiarowych podmiotom 
wykonującym prace geologiczne; prowadzenie postępowań wynikających z 
własności złóż kopalin i ich górniczego użytkowania; nadzór w zakresie 
wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu posiadanej koncesji; 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna 
2 Przyjętych uchwałami Rady Powiatu Krotoszyńskiego: nr XXXV/157/09 z dnia 27 marca 2009 r. i nr XL/206/13 z dnia 29 
listopada 2013 r. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

gromadzenie i archiwizowanie danych geologicznych; ustalanie w drodze decyzji 
opłat eksploatacyjnych w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji. 

                                        (Dowód: akta kontroli, str. 5-121) 
Zarządzeniami Starosty, w sprawie wewnętrznego podziału zadań w zakresie 
nadzoru nad działalnością wydziałów, komórek i jednostek organizacyjnych 
powiatu3, bezpośredni nadzór nad realizacją zadań ww. Wydziału, przypisano 
Wicestaroście. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 543-550)  
1.2. W  Starostwie w badanym okresie (latach 2012-2013) obowiązywały procedury 
w zakresie: wydawania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin; 
zatwierdzania projektów prac geologicznych; przyjmowania dokumentacji 
hydrogeologicznych. Informacja o obowiązujących procedurach była dostępna na 
stronie BIP. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 449-450, 461-463) 
1.3.  W latach 2012-2013 obowiązki związane z realizacją zadań określonych w 
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze4 (dalej „Prawo 
geologiczne”), w zakresie eksploatacji kopalin, powierzono bezpośrednio dwóm 
pracownikom Wydziału. W zakresie czynności podinspektora, Natalii Kubiak5 
wskazano m.in. zadania w zakresie ww. ustawy, dotyczące: wydawania koncesji na 
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych; zatwierdzania 
projektów prac geologicznych, nie wymagających uzyskania koncesji; nakazywania 
przeprowadzania pomiarów oraz sporządzania albo uzupełniania dokumentacji 
mierniczo-geologicznej; nakazywania dodatkowych prac pomiarowych podmiotom 
wykonującym prace geologiczne; prowadzenia postępowań wynikających z 
własności złóż kopalin i ich górniczego użytkowania; nadzoru w zakresie 
wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu posiadanej koncesji; 
gromadzenia i archiwizowania danych geologicznych; ustalania w drodze decyzji 
opłat eksploatacyjnych w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji. 
Zatrudnionemu od dnia 14 stycznia 2013 r., na podstawie umowy o pracę o 
zastępstwo, podinspektorowi, Tomaszowi Polakowi powierzono m.in., poza wyżej 
już opisanymi zadaniami, także sprawy z zakresu powyższej ustawy, dotyczące: 
badań geologiczno-inżynierskich; ujęć wód podziemnych; odwodnień budowlanych; 
robót geologicznych. Nadzór nad realizacją powierzonych tym pracownikom zadań, 
sprawował Naczelnik Wydziału, Zbigniew Barański.    

 (Dowód: akta kontroli, str. 122-140, 449-450) 
1.4. Pracownicy realizujący w Starostwie w latach 2012-2013 zadania określone w 
Prawie geologicznym, posiadali kwalifikacje w dziedzinie geologii6, jak również 
ukończyli specjalistyczne kursy zawodowe. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 122, 458-460)  
1.5. W okresie objętym kontrolą w Starostwie wydano łącznie dziewięć decyzji w 
sprawie eksploatacji kopalin ze złóż, w tym w 2012 cztery7 oraz w 2013 pięć8 takich 
decyzji.  

 (Dowód: akta kontroli, str. 338, 397-398, 502-503) 

                                                           
3 Zarządzenia nr: 1/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. i 68/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. 
4 Dz. U. z 2014 r., poz. 613 ze zm. 
5 Wykonywała w latach 2012-2013 zadania służbowe do dnia 4 grudnia 2012 r. (po czym przebywała na zwolnieniu lekarskim, 
urlopie macierzyńskim i rodzicielskim – do dnia kontroli) 
6 Natalia Kubiak – ukończone w 2008 r. studia podyplomowe w zakresie geologii, Tomasz Polak – ukończone w 2010 r. studia 
magisterskie na kierunku górnictwo i geologia 
7 Stwierdzająca wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego, likwidująca obszar i teren górniczy – 1 decyzja; 
ustalająca podwyższoną opłatę eksploatacyjną za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji – 2; zatwierdzająca dodatek do 
dokumentacji geologicznej – 1 
8 Zmiana warunków koncesji dot. m.in. terminu jej obowiązywania, numeracji działki – 1 decyzja; ustalająca podwyższoną 
opłatę eksploatacyjną za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji – 2; zezwalająca na przeklasyfikowanie geologicznych 
zasobów bilansowych złoża – 1; umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za 
wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji – 1 
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Wszystkie decyzje podpisywał z upoważnienia Starosty Naczelnik Wydziału, 
Zbigniew Barański. Naczelnika upoważniono w dniach 14 grudnia 2006 r. i 22 
listopada 2012 r., do wydawania w imieniu Starosty decyzji administracyjnych, 
odpowiednio, jak określono w ww. upoważnieniach: w indywidualnych sprawach z 
zakresu administracji publicznej (…)9 oraz w zakresie zadań określonych w Prawie 
geologicznym. 
 (Dowód: akta kontroli, str. 199-200, 214-216, 229-230, 234-235, 238-239, 243-245, 

267-269, 333-334, 338, 393-395, 397-398, 502-504)  
1.6. Zagadnienia dotyczące realizacji w Starostwie zadań związanych z eksploatacją 
kopalin ze złóż Powiatu Krotoszyńskiego (dalej „Powiat”), nie były w latach 2009-
2013 przedmiotem audytu wewnętrznego oraz kontroli wewnętrznej. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 197-198) 

W działalności Starosty w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

Nieutworzenie w Starostwie stanowiska geologa powiatowego było niezgodne z 
dyspozycją art. 156 ust. 2 pkt 3 Prawa geologicznego. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 32-121) 
Starosta w złożonych wyjaśnieniach, zwrócił uwagę na dotychczasowe10 
zatrudnianie na stanowiskach związanych z realizacją przedmiotowych zadań, osób 
posiadających wykształcenie geologiczne oraz na występujący w czasie kontroli 
NIK, brak wymaganego stażu pracy osoby zatrudnionej w Wydziale11, do objęcia 
ww. stanowiska12. Brak utworzenia tego stanowiska do czasu kontroli, uzasadnił 
kierowaniem się zasadą racjonalnego zatrudnienia i oszczędnego prowadzenia 
gospodarki finansowej.  

(Dowód: akta kontroli, str. 449-482, 554, 558-560) 

Wskazana przez Pana Starostę przyczyna nie może stanowić usprawiedliwienia 
nierespektowania obowiązku ustawowego.  

 

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

2. Przebieg postępowań przy udzielaniu koncesji. 

2.1. W latach 2012-2013 Starosta nie wydał decyzji w sprawie udzielenia koncesji 
na wydobywanie kopalin ze złóż, jak również odmowy udzielenia takich koncesji. 
W okresie tym nie wydawano jednocześnie decyzji w sprawach: przeniesienia 
koncesji na inny podmiot, powiększenia obszaru górniczego oraz cofnięcia koncesji. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 502-504, 506-507) 

2.2. W latach 2012-2013 na terenie Powiatu obowiązywały następujące, udzielone 
przez Starostę, koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż: 

a) koncesja nr 1/WK/99 z dnia 16 kwietnia 1999 r.13 – na wydobywanie 
kruszywa naturalnego ze złoża „Konarzew” położonego w miejscowości 
Konarzew, gm. Zduny – udzielona na okres 15 lat, do dnia 16 kwietnia 2013 
r., 

                                                           
9 Dalej cyt. „zgodnie z kompetencjami określonymi dla wydziału” 
10 W okresie od 1999 r. do dnia kontroli NIK 
11 Natalia Kubiak - ukończone studia podyplomowe w zakresie geologii (luty 2008 r.) – osoba niewykonująca czynności 
służbowych od dnia 4.12.2012 r. (usprawiedliwiona nieobecność) 
12 W wyjaśnieniach wskazano - poza kierunkowym wykształceniem - wymóg  pięcioletniego stażu pracy – na podstawie noweli 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych 
13 Nr OŚ-6705/3/99 
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b) koncesja nr 2/WK/99 z dnia 14 czerwca 1999 r.14 – na wydobywanie 
kruszywa naturalnego ze złoża „Chachalnia” położonego w miejscowości 
Chachalnia, gm. Zduny – udzielona na okres 20 lat, do dnia 10 czerwca 
2019 r., 

c) koncesja nr 4/WK/99 z dnia 17 kwietnia 2000 r.15 – na wydobywanie 
kruszywa naturalnego ze złoża „Perzyce II” położonego w miejscowości 
Perzyce, gm. Zduny – udzielona na okres 12 lat, do dnia 17 kwietnia 2011 r. 
(decyzją z dnia 15 kwietnia 2011 r. nr OŚ.6522.1.2011 przedłużono okres 
obowiązywania do dnia 31 grudnia 2015 r.), 

d) koncesja z dnia 13 listopada 2006 r.16 – na wydobywanie kruszywa 
naturalnego ze złoża „Chachalnia 2” położonego w miejscowości 
Chachalnia, gm. Zduny – udzielona na okres 10 lat, do dnia 13 listopada 
2016 r., 

e) koncesja z dnia 12 września 2003 r.17 – na wydobywanie kruszywa 
naturalnego ze złoża „Szymanów” położonego w miejscowości Szymanów, 
gm. Koźmin Wlkp. – udzielona na okres 9 lat, do dnia 27 września 2012 r. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 277-283, 295-309, 346-353, 378-391, 409-420, 501) 

2.3.  W okresie, o którym mowa wyżej, w toku postępowań dotyczących 
obowiązujących na terenie Powiatu koncesji na wydobywanie kopalin, wydane 
zostały decyzje Starosty w sprawie: 

a) zatwierdzenia dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa 
naturalnego – dotycząca złoża „Szymanów” – z dnia 25 maja 2012 r. (nr 
OŚ.6528.1.2012), 

b) wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego, likwidacji 
obszaru i terenu górniczego – dotycząca złoża „Szymanów” – z dnia 24 
lipca 2012 r. (OŚ.6522.1.2012), 

c) zezwolenia na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów bilansowych – 
dotycząca złoża „Konarzew” – z dnia 15 stycznia 2013 r. (OŚ.6528.2.2012), 

d) zmiany warunków koncesji w zakresie terminu jej obowiązywania, numeracji 
działki – dotycząca złoża „Konarzew” - z dnia 4 marca 2013 
(OŚ.6522.1.2013). 

W dniu 31 stycznia 2014 r., w odniesieniu do wniosku złożonego w dniu 9 grudnia 
2013 r., Starosta wydał decyzję o zatwierdzeniu dodatku do dokumentacji 
geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Chachalnia” (OŚ.6528.1.2014). 
Powyższe decyzje spełniały wymogi określone w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego18 (dalej „Kpa”). 

 (Dowód: akta kontroli, str. 267-269, 333-334, 
 338, 393-395, 397-398, 499, 502-504) 

2.4. W badanym okresie (2012-2013) Starosta wydał jedną decyzję zmieniającą 
warunki udzielonej wcześniej koncesji (z dnia 4 marca 2013 r. - wskazaną wyżej w 
punkcie 2.3. lit. d). Zmiana warunków koncesji (obowiązującej, wg pierwotnej 
decyzji, do dnia 16 kwietnia 2013 r.), dotyczyła wydłużenia okresu eksploatacji złoża 
„Konarzew”, do dnia 16 kwietnia 2020 r., jak również zmiany numeru działki gruntu, 
na której złoże zlokalizowano. Ze złożonego przez właściciela złoża w dniu 25 
stycznia 2013 r. wniosku, wynikało m.in., że zmiana terminu obowiązywania 
koncesji, uzasadniona jest niewyeksploatowanymi zasobami kopaliny pozostałej w 
złożu (37.896 ton), na dowód czego przedłożył, opracowany przez uprawnionego 
geologa, operat ewidencyjny zasobów złoża za lata 2010-2012, potwierdzający 
                                                           
14 Nr OŚ-6705/4/99 
15 Nr OŚ-7512/4/9/00 
16 Nr OŚ-7512/1/k/2006 
17 Nr OŚ-7512/a/5/4/02/GZ/1/03 
18 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. 
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dane wykazane we wniosku. W odniesieniu do zmiany numeracji działki gruntu, 
przedłożono stosowną dokumentację kartograficzną wraz z wypisem z rejestru 
gruntu. Organ administracji geologicznej nie kierował do wnioskodawcy w toku 
postępowania zawiadomienia, o którym mowa w art. 36 § 1 Kpa. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 333-353)  

2.5. W latach 2012-2013 wydano jedną decyzję w sprawie wygaszenia koncesji  na 
wydobywanie kopalin. Decyzją Starosty z dnia 24 lipca 2012 r. (wskazaną w punkcie 
2.3. lit. b) dokonano wygaszenia koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża 
„Szymanów” (obowiązującej do dnia 27 września 2012 r.), na podstawie złożonego 
wniosku właściciela tego złoża z dnia 26 marca 2012 r. Postępowanie w 
przedmiotowej sprawie wszczęto w dniu 10 maja 2012 r., przy czym w jego toku nie 
kierowano do wnioskodawcy zawiadomienia, o którym mowa w art. 36 § 1 Kpa. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 393-399, 505)  

2.6. W badanym okresie Starosta wydał dwie decyzje dotyczące zatwierdzenia 
dodatków do dokumentacji geologicznej złóż kruszywa naturalnego, tj. złoża 
„Szymanów” (w dniu 25 maja 2012 r., wskazanej w punkcie 2.3. lit. a) oraz złoża 
„Chachalnia” (w dniu 31 stycznia 2014 r., opisanej wyżej w punkcie 2.3). 
Przedmiotowe decyzje były zgodne ze składanymi w tym zakresie wnioskami. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 267-274, 397, 402-406)  
2.7. W latach 2012-2013 wydano jedną decyzję dotyczącą zezwolenia na 
przeklasyfikowanie geologicznych zasobów bilansowych złoża „Konarzew” 
(wskazaną w punkcie 2.3. lit. c). Decyzję wydano w oparciu o złożony przez 
właściciela ww. złoża wniosek. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 338-345)  

2.8.  W latach 2012-2013 do Starostwa wpłynęły trzy zawiadomienia19 o zamiarze 
podjęcia wydobywania kopalin (piasku i żwiru), z przeznaczeniem na własne 
potrzeby dla osoby fizycznej, złożone na podstawie art. 4 ust. 2 Prawa 
geologicznego. W dwóch przypadkach przeprowadzone zostały przez pracowników 
Starostwa kontrole w miejscach wydobycia (nie stwierdzające nieprawidłowości), 
natomiast w jednym przypadku, takiej kontroli nie przeprowadzano20. Naczelnik 
Wydziału wyjaśnił, że odstąpienie od czynności kontrolnych na miejscu, 
uzasadnione było wiarygodnością wniosku i osoby składającej zawiadomienie oraz 
brakiem ustawowego wymogu takiej procedury. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 203-208, 497, 557) 

W działalności Starosty w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:  

Starosta zaniechał skierowania do stron, w toku postępowań zakończonych 
wydaniem decyzji: w dniu 24 lipca 2012 r. o wygaśnięciu koncesji na wydobywanie 
kruszywa ze złoża „Szymanów” oraz w dniu 4 marca 2013 r. o zmianie koncesji na 
wydobywanie kruszywa ze złoża „Konarzew” - pomimo niezałatwienia ww. spraw w 
terminie określonym w art. 35 Kpa - zawiadomień, o których mowa w art. 36 § 1 tej 
ustawy  

(Dowód: akta kontroli, str. 124, 333-353, 393-406) 

Z wyjaśnień Starosty wynika, że w przypadku obu postępowań zaistniała 
konieczność dokonania uzgodnień projektów decyzji z organami właściwych gmin, 
co wymagało przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego i 
skutkowało niezałatwieniem spraw w ww. terminie. Wyjaśniający podał, że 

                                                           
19 Z dni: 20.09.2013 r. (miejscowość Szymanów), 7.10.2013 r. (Trzaski), 22.10.2013 r. (Konarzew) 
20 Dotyczy zawiadomienia z dnia 7 października 2013 r. 
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bezspornym jest fakt niedopełnienia obowiązku zawiadomienia o tym 
wnioskodawców, co jednak nie spowodowało wadliwości przedmiotowych decyzji. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 511-521) 
 

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

3. Działania przeciwdziałające nielegalnej eksploatacji 
kopalin.  

3.1. Do czasu kontroli NIK w jednostce nie zostały opracowane wewnętrzne 
procedury, opisujące sposób postępowania w celu ograniczenia i wyeliminowania  
nielegalnej eksploatacji złóż. Starosta wyjaśnił, że procedury w tym zakresie 
określone zostały w Prawie geologicznym, przy czym z dniem 1 stycznia 2012 r. do 
ustawy wprowadzono uproszczenia dotyczące działalności gospodarczej w zakresie 
geologii i górnictwa oraz przepisy, mające na celu ułatwienia w zakresie 
przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji kopalin. W Starostwie opracowano21 
komunikat o ww. zmianach, a w toku procedowania ww. zadań stosuje się, jak 
podano, procedurę działania kolegialnego, tj. w kontrolach legalności wydobycia 
kopalin bierze udział wieloosobowa komisja. Kontrole wyrobisk koncesjonowanych 
prowadzono na podstawie planu, przy zachowaniu zasady swobody działalności 
gospodarczej przedsiębiorców.  

 (Dowód: akta kontroli, str. 449-450, 464)   
3.2. W zakresach czynności pracowników Wydziału22, wskazano m.in. zadania 
dotyczące ustalania w drodze decyzji opłat eksploatacyjnych w razie wydobywania 
kopaliny bez wymaganej koncesji. W latach 2012-2013 ww. pracownicy wykonywali 
zadania z zakresu przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji kopalin. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 122-140, 213-245, 257-259, 449-450, 490-496, 499) 
3.3.1. W latach 2012-2013, w związku ze zgłaszanymi do Starostwa 
zawiadomieniami o nielegalnym wydobywaniu na terenie Powiatu kopalin, podjęto 
m.in. następujące działania: 

a) w odniesieniu do zawiadomienia dotyczącego działki w miejscowości Budy, 
gm. Rozdrażew23: po przeprowadzeniu udokumentowanej wizji terenowej w 
dniu 29 listopada 2012 r. skierowano do Okręgowego Urzędu Górniczego w 
Poznaniu (dalej „OUG”) zawiadomienie, celem wydania decyzji, o której 
mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 Prawa geologicznego (decyzja OUG nakazująca 
wstrzymanie wydobywania kopaliny z dnia 14.12.2012 r.), 

b) działka w miejscowości Konarzew, gm. Zduny24: wizja terenowa 
(29.01.2013 r.), zawiadomienie OUG (30.01.2013 r.), decyzja OUG 
(25.02.2013 r.), zawiadomienie Policji przez Starostwo, o możliwości 
popełnienia przestępstwa z art. 119 Prawa geologicznego przez osobę 
dokonującą wydobycia, niebędącą właścicielem (30.01.2013 r.), 
zawiadomienie Starostwa przez Policję, o braku podstaw do skierowania 
wniosku o ukaranie (10.04.2013 r.), 

c) działka w miejscowości Kobierno, gm. Krotoszyn25: wizja terenowa 
(26.03.2013 r.), zawiadomienie OUG (27.03.2013 r.), decyzja OUG 
(29.04.2013 r.), decyzja Starosty o ustaleniu podwyższonej opłaty 

                                                           
21 Umieszczony na stronie internetowej Starostwa 
22 Realizujących w latach 2012-2013 zadania określone Prawem geologicznym 
23 Zawiadomienie z dnia 27.11.2012 r. 
24 Zawiadomienie z dnia 28.01.2013 r. 
25 Zawiadomienie z dnia 22.03.2013 r. – od pracownika UM w Krotoszynie, dot. napływających skarg od osób fizycznych 
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eksploatacyjnej w wysokości 28.786,95 zł, w związku z wydobywaniem 
kruszywa naturalnego bez wymaganej koncesji  (23.05.2013 r.26), 

d) działka w miejscowości Budy, gm. Rozdrażew27: wizja terenowa 
(20.05.2013 r.), zawiadomienie OUG (27.05.2013 r.), decyzja OUG 
(17.06.2013 r.), decyzja Starosty o umorzeniu postępowania w sprawie 
wydobywania kopalin ze złoża bez wymaganej koncesji28 (10.06.2013 r.), 

e) działka w miejscowości Konarzew, gm. Zduny29: wizja terenowa 
(10.04.2013 r.), pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie, o 
braku stwierdzenia uchybień związanych z wydobywaniem kruszywa 
(1.04.2014 r.). 

 (Dowód: akta kontroli, str. 217-232, 237-242, 257-260, 483-484, 508-510) 
3.3.2. Ujawnienia przypadków nielegalnej eksploatacji kopalin dokonywano w toku 
prowadzonych kontroli terenowych, podejmując następujące czynności: 

a) działka w miejscowości Świnków, gm. Krotoszyn30: wizja terenowa 
(13.04.2012 r.), zawiadomienie OUG (17.04.2012 r.), decyzja OUG 
(16.07.2012 r.), decyzja Starosty o ustaleniu podwyższonej opłaty 
eksploatacyjnej w wysokości 2.142,00 zł, w związku z wydobywaniem 
kruszywa naturalnego bez wymaganej koncesji  (19.09.2012 r.31), 

b) działka w miejscowości Konarzew, gm. Zduny32: wizja terenowa 
(25.04.2013 r.), zawiadomienie OUG (29.04.2013 r.), decyzja OUG 
(20.05.2013 r.), decyzja Starosty o ustaleniu podwyższonej opłaty 
eksploatacyjnej w wysokości 4.267,14 zł, w związku z wydobywaniem 
kruszywa naturalnego bez wymaganej koncesji  (3.06.2013 r.33). 

(Dowód: akta kontroli, str. 213-216, 233-236, 485, 508-510) 
3.3.3. O przypadkach nielegalnej eksploatacji kopalin zawiadomienia do Starostwa 
kierowały ponadto Nadleśnictwo w Krotoszynie oraz Urząd Skarbowy w 
Krotoszynie34. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 243-256, 508-510) 
3.3.3.1. W związku z zawiadomieniem Starostwa przez Nadleśnictwo w Krotoszynie, 
dotyczącym działki w miejscowości Unisław, gm. Krotoszyn, podjęto działania w 
postaci: wizji terenowej (27.10.2011 r.), wydanej decyzji Starosty, o ustaleniu 
podwyższonej opłaty eksploatacyjnej w wysokości 46.267,00 zł, w związku z 
wydobywaniem kruszywa naturalnego bez wymaganej koncesji  (16.01.2012 r.35). 

 (Dowód: akta kontroli, str. 243-245, 508-510)  
3.3.3.2. Pismem Urzędu Skarbowego w Krotoszynie z dnia 26 kwietnia 2013 r.36 
przekazano Starostwu zawiadomienie osoby fizycznej z dnia 16 marca 2013 r.37, w 
którym wskazano na prowadzenie nielegalnej eksploatacji kopalin. Dotyczyło to 
działek w Rozdrażewie, działki przy drodze Kobierno-Brzoza oraz działki w 
miejscowości Unisław. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 251-256) 

                                                           
26 Nr OŚ.6563.1.2013 
27 Zawiadomienie z dnia 15.05.2013 r. 
28 Nr OŚ.5653.3.2013 - uzasadniona brakiem możliwości ustalenia skali nielegalnego wydobycia i zastosowania z tego 
powodu przepisów Prawa geologicznego 
29 Zawiadomienie z 9.04.2013 r. 
30 Ujawniono w toku kontroli terenu w dniu 13.04.2012 r. 
31 Nr OŚ.6563.1.2012 
32 Ujawniono w toku kontroli terenu w dniu 19.04.2013 r. 
33 Nr OŚ.6563.2.2013 
34 Odpowiednio w dniach 18.10.2011 r. i 29.04.2013 r.. 
35 Nr OŚ.6529.2.7.2011 
36 Wpływ w dniu 29.04.2013 r. 
37 Wpływ do Urzędu Skarbowego w dniu 9.04.2013 r. 
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Pismami Starostwa z dnia 6 maja 2013 r.38 oraz 1 kwietnia 2014 r.39, udzielono 
odpowiedzi dotyczącej prowadzonych działań w odniesieniu do: działek położonych 
w Rozdrażewie, w Kobiernie,  w Konarzewie.  

 (Dowód: akta kontroli, str. 247-250, 260, 508-510) 
W odniesieniu do działki nr 377 w Rozdrażewie40 dokonano w dniu 18 kwietnia 
2013 r. nieudokumentowanych oględzin (nie stwierdzając nieprawidłowości) oraz w 
dniu 12 czerwca 2013 r. (po otrzymaniu ww. zawiadomienia US) udokumentowanej 
wizji lokalnej, na podstawie której w dniu 12 czerwca 2013 r.41 wydano 
postanowienie, wskazujące na brak możliwości ustalenia skali nielegalnego 
wydobycia i zastosowania Prawa geologicznego, nakazujące także przywrócenie 
działki do stanu pierwotnego.    

 (Dowód: akta kontroli, str. 508-510, 513, 553)  
Działania Starosty dotyczące podmiotów, działek, wskazanych w zawiadomieniu 
osoby fizycznej z dnia 16 marca 2013 r., przedstawione zostały wyżej w punktach: 
3.3.1. lit. b  i 3.3.1. lit. c, 3.3.1. lit. e, 3.3.3.1. Starosta wyjaśnił, że z dwoma  
przedsiębiorcami przeprowadzono (w maju 2013 r.) rozmowę, w toku której 
zaprzeczyli pozyskiwaniu piasku nielegalnego pochodzenia42. W trakcie 
przeprowadzonej w dniu 18 kwietnia 2013 r. przez pracowników Wydziału 
nieudokumentowanej wizji lokalnej z działek w miejscowości Rozdrażew43 nie 
stwierdzono prowadzenia nielegalnej eksploatacji kruszywa. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 251-256, 511-518, 551, 553) 
Przeprowadzone w toku niniejszej kontroli NIK w dniu 13 czerwca 2014 r. oględziny 
jednej z działek wskazanych w ww. zawiadomieniu osoby fizycznej z dnia 16 marca 
2013 r., położonej w miejscowości Rozdrażew, nie poddanej udokumentowanej 
kontroli Starostwa, wykazały na jej terenie, prowadzenie nielegalnego wydobycia 
kopaliny . 

(Dowód: akta kontroli, str. 423-435) 
3.3.4. W latach 2012-2013 Starostwo nie zawiadamiało organów ścigania, pomimo 
istniejących podstaw, o możliwości popełnienia wykroczeń z art. 177 Prawa 
geologicznego, w odniesieniu do prowadzonych postępowań (opisanych wyżej w 
punktach: 3.3.1. lit. a i c-d, 3.3.2. lit. a-b), dotyczących nielegalnej eksploatacji 
kopalin w  miejscowości Budy, gm. Rozdrażew;  Kobierno, gm. Krotoszyn;  
Świnków, gmina Krotoszyn; Konarzew, gm. Zduny. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 213-246, 251-256, 508-510) 

W działalności Starosty w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. Nieskuteczny nadzór dotyczący ujawnionej w toku kontroli NIK nielegalnej 
eksploatacji kruszywa, prowadzonej na działce, położonej w miejscowości 
Rozdrażew. 

(Dowód: akta kontroli, str. 251-256, 423-435, 511-521)  
Z wyjaśnień Starosty wynika, że ogólny wygląd działki, od strony drogi, nie 
wskazywał na prowadzenie nielegalnego wydobycia kopaliny, natomiast wydobycie 
takie miało miejsce w głębi działki, ponad 100 m od drogi głównej, co mogło być 
niezauważone podczas ubiegłorocznej kontroli. Powyższa działka ma powierzchnię 
około 1,5 ha, co przy szerokości 30 m, daje długość 300 m. Wyjaśniający podał, że 
w związku z dokonanymi w toku oględzin NIK w dniu 13 czerwca 2014 r. 
ustaleniami, zostało w dniu 18 czerwca 2014 r. wszczęte postępowanie 
                                                           
38 Nr OŚ.033.36.2013 
39 Nr OŚ.033.21.2014, udzielonym w związku z kolejnym pismem US w Krotoszynie z dnia 28.03.2014 r. 
40 Niewskazanej w zawiadomieniu osoby fizycznej z dnia 16.03.2013 r. 
41 Nr OŚ.6563.4.2013 
42 W zawiadomieniu nie wskazano żadnych danych lokalizujących miejsce nielegalnego wydobycia przez ww. podmiot 
43 W następstwie, jak wyjaśniono w toku kontroli, otrzymanego anonimowego telefonu 
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administracyjne w sprawie wydobycia kopaliny bez wymaganej koncesji44. Do czasu 
zakończenia kontroli NIK (9 lipca 2014 r.) postępowanie nie zostało zakończone. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 500, 511-521, 553) 
2. Niezawiadamianie organów ścigania, pomimo istniejących podstaw do 
podejrzenia, o możliwości popełnienia wykroczeń z art. 177 Prawa geologicznego, w 
odniesieniu do prowadzonych postępowań dotyczących nielegalnej eksploatacji 
kopalin. 

(Dowód: akta kontroli, str. 213-246, 251-256, 508-510) 
Z wyjaśnień Starosty wynika, że w przypadku czterech właścicieli działek, w 
odniesieniu do których prowadzono działania w sprawie nielegalnego wydobywania 
kopalin bez koncesji, nałożono kary administracyjne w postaci podwyższonej opłaty 
eksploatacyjnej. Ze względu na fakt nieudowodnienia celowego i zorganizowanego 
działania nie zawiadomiono Policji, ale powiadomiono OUG w Poznaniu. Starosta 
wyjaśnił jednocześnie, iż w latach wcześniejszych kierowano zawiadomienia o 
możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego przedsiębiorcę, w związku z 
czym przesłuchiwano pracowników Wydziału, a wszystkie postępowania zostały 
umorzone, z uwagi na niską szkodliwość społeczną, bądź niewykrycie sprawcy. W 
2014 roku prowadzone jest, jak podał Starosta, kolejne dochodzenie, w sprawie 
nielegalnego poszukiwania i wydobywania kopaliny45 w miejscowości Bestwin 
(osoba ta jest współwłaścicielem działek). 

 (Dowód: akta kontroli, str. 522-530) 
3. Zaniechanie wszczęcia, w związku z dokonanymi ustaleniami46 dotyczącymi 
działki w miejscowości Budy, gm. Rozdrażew, postępowania administracyjnego w 
sprawie naliczenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej, stosownie do art. 140 ust. 
1 i ust. 2 pkt 2 Prawa geologicznego.  
W informacji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu podano m.in., 
że właściciel działki złożył w dniu 12 grudnia 2012 r. wyjaśnienie i przyznał się do 
wydobywania na potrzeby własne piasku w ilości trzech wywrotek, oświadczając, że 
nie wiedział o konieczności uzyskania zezwolenia na wykorzystywanie piasku na 
własne potrzeby.  

 (Dowód: akta kontroli, str. 217-221, 508-510)  
Starosta wskazał m. in. brak dowodów potwierdzających czas prowadzonej 
eksploatacji oraz czy wydobywano kopalinę w celu osiągnięcia zysku, także 
konieczność udowodnienia, ile kopaliny zostało wydobyte. Na żadnym etapie 
sprawy nie można było dokładnie i bezspornie udowodnić, jak podano, wydobycia 
kopaliny, a fakt przyznania się do wydobycia trzech wywrotek nie jest 
wystarczającym dowodem w zakresie wymierzenia dodatkowej opłaty.  

(Dowód: akta kontroli, str. 563-565) 
Treść wyjaśnień Starosty nie może, w ocenie NIK, uzasadniać zaniechania 
wdrożenia przedmiotowego postępowania. Właśnie wszczęcie procedury 
administracyjnej w przedmiotowej sprawie, pozwoliłoby na pełne jej rozpoznanie i 
dokonanie, w oparciu o całokształt zebranych dowodów, właściwego 
rozstrzygnięcia. 

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

                                                           
44 O wszczęciu postępowania zawiadomiono OUG w Poznaniu, Powiatową Komendę Policji w Krotoszynie oraz Urząd Gminy 
w Rozdrażewie 
45 Z art. 176 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa geologicznego i górniczego 
46 Decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2012 r. (nr 001/075/0094/12/08511/KO), 
nakazującą wstrzymanie wydobywania kopaliny na działce  w miejscowości Budy, gm. Rozdrażew; informacja ww. organu, 
dotyczącą przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 2012 r. kontroli ww. działki 
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4. Kontrola przestrzegania warunków koncesji.  

4.1. W zakresach czynności pracowników Wydziału, realizujących w latach 2012-
2013 zadania określone Prawem geologicznym, wskazano m.in. zadania dotyczące 
nadzoru nad wykonywaniem przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu posiadanej 
koncesji. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 122-140) 
4.2. W latach 2009-2013 opracowywano roczne plany kontroli Wydziału, obejmujące 
m.in. kontrole sprawowane w ramach nadzoru nad eksploatacją kopalin ze złóż. W 
okresie 2012-2013 planowanie kontroli odbywało się w podziale na kontrole 
wydobywania kopalin ze złóż - wypełniania koncesji oraz kontrole wydobywania 
kopalin bez wymaganej koncesji47. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 141-196) 
W planach kontroli wydobywania kopalin ze złóż zaplanowano kontrole: na 2012 r. – 
złóż „Szymanów” (II kwartał) i „Konarzew” (III kw.), na 2013 r. – złóż „Szymanów” (II 
kw.) i Konarzew (III kw.). 

 (Dowód: akta kontroli, str. 162-192) 
W 2012 r. przeprowadzona została w powyższym zakresie kontrola złoża 
„Szymanów” (13.04.2012 r.), przy czym kontrolę złoża „Konarzew” przełożono na I 
półrocze 2013 r. W 2013 r. przeprowadzono w tym zakresie kontrole złóż 
„Szymanów” (28.06.2013 r.) i „Konarzew” (17.12.2013 r.). 

 (Dowód: akta kontroli, str. 162-192) 
4.3. Z treści protokołów wynikało, że przeprowadzone kontrole (wskazane wyżej w 
punkcie 4.2) nie wykazały nieprawidłowości. 

  (Dowód: akta kontroli, str. 209-212, 400-401) 
4.4. W latach 2009-2013 Starostwo nie przeprowadzało kontroli, objętych 
obowiązującymi koncesjami, złóż kruszywa naturalnego: „Chachalnia” (ujętych w 
planie kontroli Wydziału na II półrocze 2011) oraz „Chachalnia 2”, położonych w 
miejscowości Chachalnia, gm. Zduny. Przeprowadzone w ramach kontroli NIK w 
dniu 13 czerwca 2014 r. oględziny złoża „Chachalnia 2” wykazały, że terenu 
nieogrodzonego złoża nie oznaczono tablicami z umieszczoną nazwą zakładu 
górniczego oraz napisem zakazującym wstępu osobom nieupoważnionym. 
Obowiązek oznaczenia złoża tablicami z takimi oznaczeniami określono w § 13 ust. 
1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu 
górniczego48. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 141-196, 436-442, 501)  
4.5. Właściciele złóż wskazanych wyżej w punkcie 2.2. lit. a-d składali Staroście za 
lata 2012-2013 informacje, o których mowa w art. 101 ust. 8 Prawa geologicznego49, 
o zmianach zasobów złóż kopalin.  Do organu koncesyjnego przekazywano ponadto 
informacje wskazane w art. 137 ust. 1-3 tej ustawy50, dotyczące opłat 
eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę wraz z kopiami dowodów dokonanych z 
tego tytułu wpłat. Wysokość naliczanych opłat ustalana była w oparciu o stawki, o 
których mowa w art. 134 ust. 2 i art. 136 ust. 2 powyższej ustawy. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 261-265, 284-294, 312-332, 362-375, 421-422) 
4.5.1. Czynności kontrolne wykazały, że w odniesieniu do złoża „Chachalnia 2”:   

− nie dostarczono, pomimo monitu Starostwa z dnia 27 lipca 2012 r. 
(OŚ.313.2.2011), dowodów dokonanych wpłat z tytułu opłaty za wydobytą 
kopalinę za I półrocze 2012 r., 

                                                           
47 Prowadzone, jak wskazano w planach, na podstawie informacji terenowych oraz zgłoszeń i skarg obywatelskich 
48 Dz. U. z 2013 r., poz. 1008 
49 Z wyłączeniem: zestawienia Z-2 dot. złoża „Chachalnia” za 2012 r. 
50 Z wyłączeniem: dowodów dokonanych wpłat dot. złoża „Chachalnia 2” za I półrocze 2012 r. 
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− informację (z dowodami wpłat) dotyczącą opłat za wydobytą kopalinę za II 
półrocze 2012 r., dostarczono w dniu 11 lutego 2013 r., natomiast 
informacje (z dowodami wpłat) za I i II półrocze 2013 r., dostarczono w dniu 
19 lutego 2014 r. 

Ustalono jednocześnie, że właściciel złoża „Chachalnia” nie dostarczył do Starostwa 
zestawienia Z-2 za 2012 r. 

   (Dowód: akta kontroli, str. 261-264, 284-294, 511-513) 
4.6. W Starostwie w badanym okresie korzystano z map udostępnianych przez 
Państwowy Instytut Geologiczny51. Mapy, jak wyjaśnił Starosta, nie służyły do 
sprawowania nadzoru, kontroli nad nielegalnym wydobyciem kopalin. Podstawowym 
źródłem wiedzy był zasób geodezyjny Powiatu oraz mapy dostępne w portalach: 
geoportal i geoportal 2. Do realizacji zadań objętych kontrolą wykorzystywano m.in. 
urządzenie (GPS), sprzęt fotograficzny oraz posiadany przez Wydział samochód.   

 (Dowód: akta kontroli, str. 522-524, 558-560)  
4.7. W latach 2012-2013 do Starostwa, poza informacjami, zawiadomieniami 
opisanymi w nin. wystąpieniu, nie wpływały skargi dotyczące eksploatacji kopalin. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 449-450)  

W działalności Starosty w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1.  Nieprowadzanie w latach 2009-2013 kontroli, objętych obowiązującymi 
koncesjami, złóż kruszywa naturalnego „Chachalnia” i „Chachalnia 2”, położonych w 
miejscowości Chachalnia, gm. Zduny. W toku przeprowadzonych w ramach kontroli 
NIK oględzin jednego z ww. złóż („Chachalnia 2”) stwierdzono nieprawidłowości 
dotyczące oznakowania złoża (brak tablic). 

(Dowód: akta kontroli, str. 141-196, 436-442, 501) 
Stosownie do art. 158 pkt 2  Prawa geologicznego, do zakresu działania organu 
administracji geologicznej (starosty) należy w szczególności kontrola i nadzór nad 
działalnością regulowaną ustawą.  
Z wyjaśnień Starosty wynika, że ustalone w toku oględzin nieprawidłowości, 
spowodowane były niedopatrzeniem, błędem właściciela kopalni i wiązały się 
jednocześnie z zaniechaniem nadzoru geologicznego. Obecnie, jak podano, teren 
zakładu został oznakowany w widocznych miejscach tablicami informującymi o jego 
nazwie, jak również tablicami zakazującymi wstępu osobom nieupoważnionym. 
Starosta, w odniesieniu do kontroli, podał, że stosownie do art. 168 ust. 1 Prawa 
geologicznego i górniczego, organy nadzoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę 
nad ruchem zakładów górniczych, przy czym nowela tego przepisu, nie wskazuje na 
częstotliwość przeprowadzania kontroli. Nadzór sprawowany jest przez 
upoważnionych pracowników Starostwa, a przypadki niewykonania w pełnym 
zakresie planu kontroli, wynikają z ograniczonych możliwości kadrowych Wydziału, 
jak również z konieczności podejmowania reakcji na bieżące doniesienia dotyczące 
nielegalnego wydobywania piasku i żwiru. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 522-530) 

2. Nieskuteczność działań nadzorczych podejmowanych w Starostwie wobec 
właścicieli złóż („Chachalnia” i „Chachalnia 2”), wynikiem której było nieprzekazanie 
Staroście zestawienia o zmianach zasobów złoża kopaliny, jak również 
nieterminowe przekazanie informacji dotyczących opłat eksploatacyjnych oraz 
dowodów dokonanych wpłat z tytułu tych opłat, bądź niedostarczenie takich 
dowodów. 

   (Dowód: akta kontroli, str. 261-264, 284-294, 511-513)  

                                                           
51 Dotyczyło to udzielania informacji w zakresie występowania złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych – w pobliżu lub na 
terenach działek wskazywanych we wnioskach dot. takich informacji 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Stosownie do art. 101 ust. 8 Prawa geologicznego, przedsiębiorca sporządza, na 
podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i 
corocznie, w terminie do dnia 15 marca (roku następującego), przekazuje ją m.in. 
właściwemu organowi koncesyjnemu. Informację dotyczącą opłaty eksploatacyjnej 
za wydobytą kopalinę, jak również kopie dowodów dokonanych wpłat tej opłaty, 
przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić organowi koncesyjnemu, stosownie do 
art. 137 ust. 1-3 tejże ustawy, przed upływem miesiąca następującego po okresie 
rozliczeniowym (okresach półrocznych). 
Z wyjaśnień Starosty wynika,  że w związku z informacją z dnia 3 lutego 2014 r., iż w 
latach 2011-2014 nie prowadzono eksploatacji złoża „Chachalnia”, nie wymagano 
dostarczenia zaległego zestawienia zmian zasobów złoża. Biorąc natomiast pod 
uwagę, że nieterminowe dostarczanie uproszczonych zestawień zmian zasobów 
złoża, dowodów opłat, nie jest rażącym naruszeniem koncesji oraz ustawy, nie 
wszczynano postępowań administracyjnych.  Starostwo, jak podano,  jest w stałym 
kontakcie telefonicznym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w 
Warszawie, uzyskując wiedzę na temat wnoszonych opłat i składanych informacji, 
jak również posiada dostęp do portalu informacyjnego w zakresie opłat. 

 (Dowód: akta kontroli, str. 511-521) 
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że na Staroście, jako organie administracji 
geologicznej, ciążył obowiązek kontroli i nadzoru nad działalnością regulowaną 
przepisami Prawa geologicznego, które to zadania, w tym przypadku dotyczące 
właścicieli złóż, winny być realizowane w sposób pełny i rzetelny. Izba zauważa przy 
tym, że podstawa prawna do kontroli tych podmiotów wskazana została 
jednocześnie w art. 57 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej52. 

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

IV. 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 Kontroli53, wnosi o: 

1) utworzenie i obsadzenie stanowiska geologa powiatowego,  

2) wzmocnienie nadzoru geologicznego w celu zapewnienia ochrony złóż kopalin 
przed nielegalną eksploatacją oraz prowadzenie kontroli przedsiębiorców w 
zakresie sprawdzenia realizacji warunków koncesji na wydobycie kopalin, 

3) egzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku składania zestawień zmian 
zasobów złóż oraz informacji o wniesionych opłatach. 

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. 

                                                           
52 Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm. 
53 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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 18 lipca 2014 r. 

  

  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Aleksandrowicz 

 
Marek Rozwalka 
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