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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 Joanna Jóźwiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 90962 z 30 maja 2014 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 
16, 63-400 Ostrów Wielkopolski („Starostwo”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Paweł Rajski, Starosta Ostrowski („Starosta”). 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

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

Ocenę ogólną uzasadnia pozytywna ocena działań przeciwdziałających nielegalnej 
eksploatacji kopalin prowadzonych we współpracy z Okręgowym Urzędem Górniczym 
w Poznaniu („Urząd górniczy”).  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły organizacji i funkcjonowania administracji 
geologicznej oraz przebiegu postępowań koncesyjnych. W wyniku kontroli 
stwierdzono również  nieprowadzenie kontroli wypełniania warunków koncesji 
bezpośrednio u przedsiębiorców w miejscu wydobywania kopalin, opóźnione 
podejmowanie postępowań w sprawie wygaszenia koncesji  oraz nieprzekazywanie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej („CEIDG”) informacji o 
uzyskaniu lub wygaśnięciu w latach 2012-2013 uprawnień wynikających z koncesji.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja nadzoru geologicznego   

Zadania, będące przedmiotem kontroli, zostały przypisane Wydziałowi Rozwoju 
Powiatu („Wydział Rozwoju”), bezpośrednio nadzorowanemu przez Wicestarostę 
Ostrowskiego. W Wydziale Rozwoju zadania w ramach nadzoru geologicznego 
realizowała Małgorzata Kucharska zatrudniona na stanowisku inspektora i geologa 
powiatowego („geolog powiatowy”)2, posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie 
na kierunku geologia w zakresie petrografii i mineralogii oraz uprawnienia geologiczne 

                                                      
 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
2  Stanowisko geologa powiatowego zostało utworzone 30 sierpnia 2005 r., w związku z realizacją wniosków pokontrolnych, 
po kontroli P/05/102 NIK Delegatura w Poznaniu, przeprowadzonej w czerwcu 2005 r. 
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kategorii III3 i V4. Do zadań geologa należało m.in. prowadzenie spraw związanych 
z koncesjami na wydobywanie kopalin pospolitych, zatwierdzanie projektów robót 
geologicznych i dokumentacji geologicznej, nadzór nad projektowaniem 
i wykonywaniem prac geologicznych, sprawowanie kontroli i nadzoru w zakresie 
wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji, ustalanie opłaty 
eksploatacyjnej nie wniesionej przez przedsiębiorcę, ustalanie opłaty dodatkowej lub 
podwyższonej. Poza tymi zadaniami Magdalena Kucharska wykonywała zadania 
inspektora Wydziału Rozwoju w zakresie wynikającym z ustaw: prawo ochrony 
środowiska, prawo o ochronie przyrody i o transporcie kolejowym oraz realizowała 
działania na rzecz edukacji ekologicznej. Geolog powiatowy została upoważniona 
przez Starostę do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu przy 
załatwianiu spraw należących do starosty, jako organu administracji geologicznej, 
regulowanych ustawą z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze5 (dalej 
„ustawa Prawo geologiczne i górnicze”) oraz do przeprowadzania kontroli 
przestrzegania i stosowania przepisów tej ustawy. 

(dowód: akta kontroli, str. 7-28, 33-39, 94-97)   

Do 29 grudnia 2013 r. stanowisko geologa powiatowego nie było wyodrębnione 
w strukturze organizacyjnej Starostwa. Od 30 grudnia 2013 r. stanowisko geologa 
powiatowego zostało wyodrębnione jako odrębna komórka organizacyjna 
funkcjonująca w ramach Wydziału Rozwoju, podlegająca bezpośrednio naczelnikowi 
tego wydziału. Wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Starostwa stanowiska 
geologa powiatowego było wynikiem realizacji zaleceń po kontroli Wojewody 
Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 17 październiku 2013 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 41-45, 98-111)   

Geolog powiatowy dla realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i 
górnicze wykorzystywała taśmy miernicze (10 m i 30 m), aparat fotograficzny, łopatkę 
do poboru prób kruszywa oraz mapy geośrodowiskową i szczegółową geologiczną. 
W kontrolowanym okresie geolog powiatowy nie korzystała z zewnętrznych 
fachowców.  

(dowód: akta kontroli, str. 305)  

Nie zostały opracowane pisemne procedury dla procesów wydawania koncesji 
i nadzoru geologicznego. 

Zagadnienia związane z kontrolą NIK, w latach 2012-2013, nie były przedmiotem 
audytu wewnętrznego oraz kontroli wewnętrznej. 

W latach 2012-2013 Starosta nie występował do Wojewody Wielkopolskiego o środki 
z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ponieważ jak wyjaśniła 
Skarbnik, nie wystąpiły wydatki związane ze zgłoszeniem nielegalnych wyrobisk, 
planowane pierwotnie w budżecie Powiatu. 

(dowód: akta kontroli, str. 46-92, 338-339)  

W działalności Starostwa, w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzona została 
następująca nieprawidłowość:  

W latach 2005-2013 w strukturze organizacyjnej Starostwa nie było wyodrębnione 
stanowisko geologa powiatowego. Stanowisko to  należy do kierowniczych stanowisk 

                                                      
3  Kwalifikacje uprawniające do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie poszukiwania i 
rozpoznawania złóż kopalin pospolitych, z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i termalnych. 
4  Kwalifikacje uprawniają do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie m.in. poszukiwania i 
rozpoznawania zasobów wód podziemnych oraz określania warunków hydrogeologicznych dla projektowania odwodnieni 
budowlanych otworami wiertniczymi, projektowania inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, magazynowania lub 
składowania na powierzchni lub górotworze substancji lub odpadów, ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód  
podziemnych. 
5  Dz. U. z 2014 r., poz. 613 ze zm. 
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urzędniczych (Tabela IV B poz. 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych6).  

 (dowód: akta kontroli, str. 12, 42-45)  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie. 
 

2. Przebieg postępowań przy udzielaniu koncesji na 
eksploatację kopalin  

Według stanu na 31 grudnia 2011 r. obowiązywało 27 decyzji w sprawie udzielenia 
koncesji na wydobywanie kopalin (zwanych dalej „koncesjami”), które zostały wydane 
w latach 2000-20117. W latach 2012-2013 geolog powiatowy z upoważnienia Starosty 
wydała sześć nowych koncesji, osiem koncesji zmieniła i sześć wygasiła8. Na dzień 
31 grudnia 2013 r. ważnych było 28 koncesji.  

 (dowód: akta kontroli, str. 112-114, 121-134) 

W 2013 r. wpłynęły do Starostwa dwa zawiadomienia od osób fizycznych o zamiarze 
wydobycia piasku na zaspokojenie potrzeb własnych z terenu nieruchomości, 
będących ich własnością. Prowadzenie eksploatacji piasku planowano w jednej z tych 
spraw od 1 marca do 31 grudnia 2013 r. a w drugiej w pierwszym półroczu 2014 r. 
Geolog powiatowy 21 maja 2014 r. w trakcie oględzin wyrobiska, z którego wydobycie 
piasku winno być zakończone według zgłoszenia 31 grudnia 2013 r. ustaliła, że 
wielkość pobranego piasku była zgodna ze zgłoszeniem.  

(dowód: akta kontroli, str. 115-120) 

W 2012 r. zostały przeprowadzone cztery postępowania w sprawie udzielenia 
koncesji, a w 2013 r. dwa postępowania. W każdym z postępowań przedsiębiorcy we 
wnioskach o udzielenie koncesji zawarli informacje wymagane przepisami art. 24 i 26 
ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz udokumentowali je wymaganymi 
dokumentami lub oświadczeniami. Przed wydaniem koncesji w każdym z postępowań 
została wniesiona opłata skarbowa w wysokości 616 zł. Udzielenie koncesji 
poprzedzone zostało uzgodnieniem z właściwym miejscowo wójtem lub burmistrzem 
oraz zaopiniowane przez marszałka województwa wielkopolskiego. Decyzje 
w sprawie udzielenia koncesji zawierały wszystkie elementy, o których mowa w art. 
107 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego9 (dalej 
„KPA”). Komplet dokumentów, stanowiących podstawę wpisu do rejestru obszarów 
górniczych, został przesłany do Państwowego Instytutu Geologicznego Rejestr 
Obszarów Górniczych (art. 35 ustawy Prawo geologiczne i górnicze). Kopie 
udzielonych koncesji zostały przesłane do marszałka województwa wielkopolskiego, 
ministra ochrony środowiska, właściwego miejscowo wójta lub burmistrza, Dyrektora 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu oraz do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (art. 40 ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze).  

(dowód: akta kontroli, str. 135-171, 308-309) 

                                                      
6  Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 ze zm. 
7  Starostwu nie zostały przekazane koncesje obowiązujące na 1 stycznia 1999 r. wydane przez Wojewodę Kaliskiego; 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Ochrony Środowiska zamiejscowy oddział w Kaliszu przesłał do Starostwa 
wykaz przedsiębiorstw posiadających koncesje na wydobywanie kopalin z terenu powiatu ostrowskiego, które zostały wydane w 
latach 1994-1998.  
8  Jedna z wygaszonych koncesji obowiązywała do 31 grudnia 2010 r., a pozostałe pięć były ważne na 31 grudnia 2011 r. 
9  Dz. U. z 2013 r., poz. 267. 
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W sprawie zmiany koncesji w 2012 r. zostały przeprowadzone dwa postępowania, 
dotyczące przedłużenia terminu obowiązywania koncesji. W 2013 r. przeprowadzono 
sześć postępowań, z tego trzy dotyczyły przedłużenia terminu obowiązywania 
koncesji, dwa zmiany granic i obszaru górniczego ustalonego w koncesji, a jedno 
zmiany granic i obszaru górniczego oraz przedłużenia terminu obowiązywania 
koncesji. Powodem przedłużenia terminu obowiązywania koncesji było 
niewyeksploatowanie złoża, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na kopaliny 
w budownictwie (m.in. rezygnacja z II etapu budowy obwodnicy Ostrowa Wlkp.).  

W postępowaniach o zmianę koncesji przyjmowane były dokumenty stosownie do 
zakresu zmian, o które wnioskowali przedsiębiorcy. W postępowaniach w sprawie 
zmiany terminu obowiązywania koncesji przedsiębiorcy przedkładali dokumenty 
potwierdzające prawo do nieruchomości i jej stan prawny oraz zawiadomienia 
Starosty o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej. W postępowaniach 
o zmianę granic i obszarów górniczych przedsiębiorcy przedłożyli wnioski o zmianę 
koncesji zawierające informacje i dokumenty wymagane, jak przy udzieleniu koncesji.  

Geolog powiatowy wyjaśniła, że w przypadku zmiany koncesji polegającej na 
przedłużeniu terminu jej obowiązywania warunki i powierzchnia wydobycia nie 
zmieniają się oraz, że posiada w dokumentacji o udzielenie koncesji wszystkie 
wymagane dokumenty. W jednym z postępowań zmiana terminu obowiązywania 
koncesji została dokonana po upływie 25 dni od terminu ważności koncesji10. Przed 
wydaniem zmiany koncesji w każdym z postępowań została wniesiona opłata 
skarbowa w wysokości 308 zł. Decyzje w sprawie zmiany koncesji zawierały 
wszystkie elementy, o których mowa w art. 107 § 1 KPA. Stosownie do przepisów art. 
40 ustawy Prawo geologiczne i górnicze dokumenty oraz kopie zmian koncesji zostały 
przesłane do organów wymienionych w przywołanych przepisach. Zmiany koncesji 
w zakresie granic i obszarów górniczych zostały uzgodnione z właściwym miejscowo 
wójtem lub burmistrzem oraz zaopiniowane przez marszałka województwa 
wielkopolskiego. Cztery zmiany koncesji w zakresie przedłużenia terminu 
obowiązywania, przeprowadzone w 2012 r. i w 2013 r. - do lutego, uzgodnione zostały 
z właściwym miejscowo samorządowym organem wykonawczym. Zmiany koncesji 
(dwie) przeprowadzone w okresie późniejszym (we wrześniu 2013 r.) uzgodnione 
zostały z właściwymi miejscowo organami wykonawczymi, jak również zaopiniowane 
przez marszałka.  

 (dowód: akta kontroli, str. 107, 174-175, 177-282, 305, 329) 

W kontrolowanym okresie geolog powiatowy wydała sześć decyzji w sprawie 
wygaśnięcia koncesji z powodu wyczerpania się zasobów złoża (trzy) lub upływu 
terminu obowiązywania koncesji (trzy). Wszystkie złoża z wygaszonych koncesji 
zostały rozliczone przez przedsiębiorców oraz wykreślone z rejestru obszarów 
górniczych. Decyzje w sprawie wygaśnięcia koncesji zostały wydane po upływie od 
147 do 430 dni od terminu ważności ich obowiązywania lub po upływie od 36 do 549 
dni od zatwierdzenia przez Starostę rozliczenia złoża przez przedsiębiorcę.    

 (dowód: akta kontroli, str. 283-303) 

W działalności Starostwa, w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzone zostały 
następujące nieprawidłowości: 

1) Geolog powiatowy nie przekazała do CEIDG informacji o uzyskaniu lub 
wygaśnięciu w latach 2012-2013 uprawnień wynikających z koncesji (art. 37 ust. 
5 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej11 („ustawa 
o działalności gospodarczej”). Geolog powiatowy wyjaśniła, że miała problemy 

                                                      
10  Nieprawidłowość tę stwierdziła już wcześniej kontrola Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wystąpieniu 
pokontrolnym z 17 października 2013 r.   
11  Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z logowaniem do systemu CEIDG i nie miała możliwości rozwiązania ich 
samodzielnie. Ponadto wyjaśniła, że po ponownej aktywacji nowego konta na bieżąco 
przekazuje te informacje do systemu CEIDG. 

(dowód: akta kontroli, str. 138, 141, 175, 179, 201, 244, 305) 

2) W treści czterech koncesji12 dane identyfikacyjne przedsiębiorcy różniły się od 
danych wskazanych w treści wniosku o udzielenie koncesji. W koncesjach tych 
podane było tylko imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą oraz siedziba przedsiębiorcy. Brakowało m.in. wskazania numeru 
identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, nazwy jego firmy i numeru 
statystycznego REGON. Geolog powiatowy wyjaśniła, że pierwotnie koncesje były 
wydawane na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, stąd 
w przypadku ich zmiany postanowiono zachować taką formę określenia 
przedsiębiorcy, jako osoby fizycznej.  

(dowód: akta kontroli, str. 180-186, 189-195, 201, 216-241, 306) 

3) Wniosek o zmianę koncesji13 w imieniu przedsiębiorcy, prowadzącego działalność 
w formie spółki akcyjnej, został złożony przez jednego, zamiast dwóch członków 
zarządu spółki. Przyjęcie wniosku o zmianę tej koncesji, w tej sytuacji nieprawidłowej 
reprezentacji spółki, było niezgodne z art. 61 § 1 KPA, w związku z przepisami art. 
368 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych14 („Kodeks spółek 
handlowych”). Geolog powiatowy, jako przyczynę tej nieprawidłowości wskazała 
przeoczenie. Ponadto podała, że podany w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”) 
sposób reprezentacji spółki dotyczy składania oświadczenia woli w imieniu spółki, 
czyli zawierania przez spółkę pewnych zobowiązań najczęściej w formie umowy. 

(dowód: akta kontroli, str. 202-206, 306, 318, 323) 

Zdaniem NIK, podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o zmianę koncesji może 
być prawidłowo reprezentowany przedsiębiorca. Koncesja jest zbiorem uprawnień 
i obowiązków przedsiębiorcy, któremu została udzielona. Wyjaśnienia geologa 
powiatowego nie zasługują na uwzględnienie, bowiem stosownie do przepisów art. 
368 Kodeksu spółek handlowych wszelkie sprawy spółki prowadzi jej zarząd, który 
reprezentuje spółkę w sposób określony w KRS. 

4) W trzech decyzjach w sprawie zmiany koncesji wydanych w 2013 r. jako organ 
odwoławczy II instancji został wskazany Wojewoda Wielkopolski, zamiast miejscowo 
właściwe Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Zapis ten był niezgodny z przepisami 
art. 38 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym15. Geolog powiatowy, 
jako przyczynę tej nieprawidłowości wskazała pomyłkę spowodowaną 
wykorzystywaniem wcześniej opracowanych decyzji zmieniających koncesje, gdy 
organem odwoławczym był jeszcze Wojewoda Wielkopolski.  

(dowód: akta kontroli, str. 175, 206, 219, 229) 

5) Wydanie decyzji w sprawie wygaszenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża 
Raczyce XVI pole A i B i ze złoża Ołobok II, w związku z wyczerpaniem się złoża, po 
upływie odpowiednio 549 dni i 458 dni od zaakceptowania przez Starostę rozliczenia 
złoża przez przedsiębiorcę oraz decyzji w sprawie wygaszenia koncesji na 
wydobywanie kopalin ze złóż Ołobok II, Raczyce XXV i Raczyce XVII po upływie 
odpowiednio 430 dni, 201 dni i 147 dni od terminu ważności koncesji, było działaniem 
nierzetelnym. Geolog powiatowy w wyjaśnieniach wskazała na nadmiar 
prowadzonych w tym czasie spraw.  

(dowód: akta kontroli, str. 175, 283, 329)   

                                                      
12  Dotyczy koncesji na eksploatację złóż: Gliśnica IVA, Raczyce XX, Gliśnica VII, Sławin. 
13  Dotyczy koncesji na eksploatację złoża Ostrów Wielkopolski II. 
14  Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm. 
15  Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie. 
 

3. Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin   

W Starostwie nie wprowadzono procedur wewnętrznych opisujących sposób 
postępowania w celu ograniczenia i wyeliminowania zjawiska tzw. szarej strefy 
w zakresie eksploatacji kopalin bez koncesji. Geolog powiatowy wyjaśniła, że 
wszelkie działania związane z nielegalną eksploatacją związane były z sygnałami 
z zewnątrz o takich zdarzeniach od osób fizycznych lub Urzędu Górniczego, 
a następnie ich weryfikacją i dalszym postępowaniem.  

(dowód: akta kontroli, str. 48-55, 384) 

Urząd Górniczy, poza niżej opisanymi sprawami, nie przekazał do Starostwa 
informacji o przeprowadzonych kontrolach złóż, dla których organem koncesyjnym był 
Starosta, w tym o stwierdzonych naruszeniach warunków koncesji.  

(dowód: akta kontroli, str. 384) 

W kontrolowanym okresie geolog powiatowy wydała trzy decyzje w sprawie opłaty 
podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji na łączną kwotę 
1.208,4 zł, która została uiszczona. W dwóch przypadkach postępowanie w sprawie 
ustalenia podwyższonej opłaty zostało wszczęte po wpłynięciu do Starostwa decyzji 
Urzędu Górniczego nakazującej wstrzymanie wydobycia kopalin. W jednej sprawie 
postępowanie zostało wszczęte w związku z wpływem do Starostwa prośby od osoby 
fizycznej o interwencję w sprawie nielegalnej kopalni piasku. Ponadto geolog 
powiatowy umorzyła jedno postępowanie w sprawie wydobywania piasku bez 
wymaganej koncesji w Raczycach16. Uzasadnieniem dla tej decyzji był brak znamion 
naruszenia ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności art. 21 ust. 1 pkt 2. 
Według zapisów w decyzji umarzającej postępowanie: „Prace ziemne prowadzone na 
działce wskazują raczej na próbę jej odpowiedniego uporządkowania 
i zagospodarowania”. W każdej sprawie wydanie decyzji poprzedzone zostało wizją 
lokalną wyrobiska przeprowadzoną przez geologa powiatowego.  

(dowód: akta kontroli, str. 340-365, 400) 

W dniu 9 kwietnia 2014 r. wpłynęło do Starostwa pismo Dyrektora Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Poznaniu, w którym informował o stwierdzonym w trakcie 
kontroli złoża „Raczyce X” prowadzeniu robót górniczych poza zachodnią granicą 
obszaru górniczego, z naruszeniem warunków koncesji. Geolog powiatowy w dniu 
15 kwietnia 2014 r. dokonała wizji terenu zakładu górniczego, w trakcie której 
stwierdziła, że rzeczywiście przekroczona została zachodnia granica złoża. Skarpa ta 
nie miała śladów prowadzonej eksploatacji i była porośnięta, co świadczyło o tym, że 
zdarzenie miało miejsce kilka lat temu. Geolog powiatowy wezwała przedsiębiorcę do 
złożenia wyjaśnień, z których wynikało, że przekroczenie granic złoża było 
niezamierzone i spowodowane błędem pomiarowym przy wyznaczaniu jego granic. 
Na wezwanie geologa przedsiębiorca przedłożył aktualny operat ewidencyjny 
wykonany na podstawie obmiaru wyrobiska, według którego, jak wyjaśniła geolog, 
obmiar z 2010 r. w części gdzie nastąpiło przekroczenie nie różnił się od obmiaru 
wykonanego 19 lutego 2014 r. Decyzją z 27 maja 2014 r. geolog powiatowy nakazała 
w terminie do 31 grudnia 2014 r. doprowadzenie środowiska do właściwego stanu 
odtworzenia zachodniego pasa do granic udokumentowanego złoża. Pismem z 27 

                                                      
16  Informację o tym nielegalnym wyrobisku przekazał do NIK Burmistrz Miasta i Gminy Odolanów.   
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maja 2014 r. geolog powiatowy poinformowała Urząd Górniczy o wynikach 
przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.  

  (dowód: akta kontroli, str. 366-367, 374-382) 

W trakcie kontroli NIK uzyskano informację z Urzędu Gminy w Sieroszowicach 
o prowadzonej nielegalnej eksploatacji w miejscowości Latowice. Geolog powiatowy 
wyjaśniła, że o tej sprawie dowiedziała się z wezwania jej przez Powiatową Komendę 
Policji w Ostrowie Wielkopolskim w charakterze świadka w sprawie o przestępstwo 
z art. 231 kk.  

  (dowód: akta kontroli, str. 385, 392, 399) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Starostwa w kontrolowanym 
zakresie.  
 

4. Kontrola przestrzegania warunków koncesji   

Zadania związane ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania 
przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji powierzone zostały do realizacji 
geolog powiatowej, upoważnionej przez Starostę do przeprowadzania kontroli 
przestrzegania i stosowania przepisów tej ustawy. W okresie objętym kontrolą geolog 
powiatowy nie prowadziła kontroli przedsiębiorców w zakresie realizacji warunków 
określonych w koncesjach. 

(dowód: akta kontroli, str. 13, 95, 113) 

Geolog powiatowy wyjaśniła, że nadzór nad realizacją warunków określonych 
w koncesji w latach 2012-2013 polegał przede wszystkim na egzekwowaniu informacji 
o półrocznych opłatach eksploatacyjnych, rocznych zestawień o zmianie w zasobach 
złóż oraz na informowaniu przedsiębiorców o zmianie stawek opłat eksploatacyjnych. 
Ponadto podała, że informowała zainteresowanych o konieczności uzyskania koncesji 
na wydobywanie kopalin lub o obowiązku wcześniejszego zgłoszenia chęci 
wydobywania na własne potrzeby oraz o konsekwencjach eksploatacji bez koncesji. 
Ostatnie działania polegające na współpracy z gminami podjęte były w 2003 r. 
w związku z powtarzającymi się przypadkami eksploatacji bez wymaganej koncesji. 
Do gmin z terenu powiatu ostrowskiego przesłana została wówczas informacja 
o sposobie postępowania w przypadku chęci wydobywania kopalin oraz 
o konsekwencjach prawnych niezastosowania się do przepisów.   

  (dowód: akta kontroli, str. 384, 393-394) 

W wyniku oględzin trzech złóż przeprowadzonych 3 lipca 2014 r. w ramach kontroli 
NIK ustalono, że eksploatacja była prowadzona z jednego złoża (Biskupice 
Ołoboczne III), a z dwóch eksploatacji nie prowadzono (Gliśnica V i Gliśnica VII). 
Granice obszaru i terenu górniczego żadnego z wizytowanych złóż nie były 
oznakowane tablicami ostrzegawczymi, co było niezgodne z przepisami § 12 ust. 
3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych 
wydobywających kopaliny pospolite17. Każdy z zakładów górniczych posiadał tablicę 
informacyjną z nazwą, jednakże w przypadku złoża „Gliśnica V” tablica ta była 
nieczytelna. Również w przypadku tego złoża brak było tablicy informacyjnej 
z napisem zakazującym wstępu osobom nieupoważnionym na teren zakładu, co było 
niezgodne z przepisami § 12 ust. 1 przywołanego rozporządzenia. Poza złożem 

                                                      
17  Dz. U. Nr 109, poz. 962 ze zm.  
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Biskupice Ołoboczne III, dwa pozostałe złoża nie posiadały tablicy z informacją 
o adresach i numerach telefonów służb ratunkowych oraz z instrukcją postępowania 
w przypadku pożaru, wymaganą przepisami § 13 przywołanego wcześniej 
rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli, str. 330-337) 

W kontrolowanym okresie z obowiązku przedłożenia rocznych uproszczonych 
zestawień zmian zasobów (druk Z-2)18 za 2012 r. i 2013 r. wywiązali się 
przedsiębiorcy posiadający 28 koncesji na wydobywanie kopalin. Trzech 
przedsiębiorców, którym udzielono koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż Raczyce 
X, Raczyce XVII i Ołobok V, do 7 lipca 2014 r. nie złożyło w Starostwie 
przedmiotowych zestawień za rok 2012 lub 2013. Geolog powiatowy nie wezwała tych 
przedsiębiorców do złożenia brakujących zestawień, tak jak miało to miejsce wobec 
innych przedsiębiorców, którzy nie złożyli zestawień w terminie do 15 marca danego 
roku. Przedsiębiorcy posiadającego koncesję na eksploatację złoża Raczyce XVII 
geolog powiatowy nie wezwała, ponieważ jak wyjaśniła, jego koncesja wygasła 
1 marca 2013 r. i rozliczył złoże w dodatku zatwierdzonym 23 grudnia 2013 r. 
W związku z czym bezcelowe byłoby składanie przedmiotowego zestawienia za 
2013 r., ponieważ złoże zostało rozliczone.        

(dowód: akta kontroli, str. 283, 368-372, 374) 

W rejestrze skarg i wniosków Starostwa żadna z zarejestrowanych w latach 2012-
2013 skarg nie dotyczyła eksploatacji kopalin. 

 (dowód: akta kontroli, str. 396-398) 

W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzone zostały 
następujące nieprawidłowości: 

1) Nie były prowadzone kontrole wypełniania warunków koncesji w miejscu 
eksploatacji złóż. Nadzór nad realizacją warunków określonych w koncesjach na 
wydobywanie kopalin polegał w praktyce na przyjmowaniu rozliczeń wydobytych 
kopalin, składanych przez przedsiębiorców. Nie wykorzystywano szerzej uprawnienia 
do kontroli warunków koncesji, pomimo że sprawdzenie prawidłowości ich realizacji 
jest w praktyce możliwe głównie bezpośrednio na miejscu prowadzonej eksploatacji 
złoża. Zakres działań, do których realizacji zobowiązano starostę, jako organ 
administracji geologicznej, został określony w art. 158 ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze. Nieprowadzenie kontroli realizacji przez przedsiębiorców warunków 
koncesji na wydobywanie kopalin stanowi naruszenie dyspozycji art. 158 pkt 2 ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze. Przepis ten wskazuje, że do zadań administracji 
geologicznej należy kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą.  

Geolog powiatowy wyjaśniła, że nie podejmowała kontroli w terenie z tego względu, 
że przedsiębiorcy wywiązywali się z obowiązku składania informacji o wniesionych 
opłatach eksploatacyjnych oraz o zmianach stanu zasobów złóż. Również w latach 
2012-2013 nie było przypadków poinformowania Starosty o stwierdzonych 
naruszeniach warunków koncesji przez przedsiębiorców, co wskazywałoby na 
prawidłowe prowadzenie przez nich działalności.   

(dowód: akta kontroli, str. 38, 174) 

Niezgłaszanie przez Urząd Górniczy naruszeń przez przedsiębiorców warunków 
koncesji nie może być usprawiedliwieniem dla nieprowadzenia w terenie kontroli 
realizacji przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji. Obowiązkiem Starosty 
nałożonym przez przepis art. 158 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze jest m.in. 
kontrola wykonywania warunków koncesji. Wniosek taki można wywieść również 

                                                      
18  Obowiązek składania staroście zestawień o zmianach zasobów został ustalony w przepisach art. 101 ust. 8 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze. 
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z dyspozycji art. 57 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadku 
stwierdzenia naruszania tych warunków, co w praktyce jest możliwe właśnie w toku 
kontroli u przedsiębiorcy, Starosta jest zobowiązany zgodnie z art. 159 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze, do wydania decyzji w sprawie wstrzymania działalności tego 
przedsiębiorcy, naruszającego warunki koncesji lub do nakazania usunięcia 
stwierdzonych uchybień. Ponadto należy podkreślić, że brak nadzoru nad realizacją 
warunków koncesji przez przedsiębiorców sprawowanego poprzez kontrolę w terenie 
mógł mieć wpływ na nieprawidłowości stwierdzone w trakcie oględzin trzech złóż19, 
które w latach 2012-2014 (do 12 maja) nie były kontrolowane przez Urząd Górniczy.  

2) Nie wyegzekwowano od dwóch przedsiębiorców obowiązku złożenia zestawień 
zmian zasobów złóż Raczyce X i Ołobok V na druku Z-2 (art. 101 ust. 8 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze). Geolog powiatowy kwestię tę wyjaśniła w pierwszej sprawie 
pomyłkowym odnotowaniem złożenia zestawienia, a w drugim niedopatrzeniem 
spowodowanym tym, że koncesja została przeniesiona na innego przedsiębiorcę. 

(dowód: akta kontroli, str. 368, 371, 374) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie. 
 

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 Kontroli20, wnosi o: 

1) prowadzenie kontroli wypełniania warunków koncesji bezpośrednio u 
przedsiębiorców, w miejscu wydobywania kopalin  

2) wyegzekwowanie od przedsiębiorców posiadających koncesje na złoża Biskupice 
Ołoboczne III, Gliśnica V i Gliśnica VII prawidłowego oznakowania zakładów 
górniczych,  

3) egzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku składania zestawień o zmianie 
stanu złóż oraz przyjmowanie wniosków o zmianę koncesji tylko od strony 
postępowania prawidłowo reprezentowanej. 

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. 

                                                      
19  Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie oględzin trzech złóż zostały opisane w pkt 4 w sekcji „Opis stanu faktycznego”. 
20  Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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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 
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