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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 Maciej Kowalski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 90963 
z 2 czerwca 2014 r. 

Piotr Kręt, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 90964 
z 2 czerwca 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn (dalej: Urząd 
lub Starostwo). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Kurp, Starosta Wolsztyński.               

                          (dowód: akta kontroli str. 6) 

   

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

Ocenę ogólną eksploatacji kopalin ze złóż województwa wielkopolskiego uzasadnia  
pozytywna ocena działań polegających na wydawaniu koncesji zgodnie z ustawą z 
dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze2 (dalej: Pgg), na podstawie 
kompletnych wniosków przedsiębiorców, występowanie do Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego oraz do wójtów i burmistrzów w sprawach o zaopiniowanie 
wniosków o wydanie koncesji, monitorowaniu przedłożonych informacji o 
wniesionych opłatach eksploatacyjnych, a także informacji o rocznych zmianach 
zasobów złóż.  

Jednocześnie stwierdzono istotne nieprawidłowości, które miały wpływ na sposób 
realizacji zadań nałożonych ustawą na samorządową administrację geologiczną. 
Dotyczyły one:  

– nieutworzenia i nieobsadzenia stanowiska geologa powiatowego, 

– ograniczenia nadzoru geologicznego nad koncesjonowanymi złożami tylko do 
gromadzenia danych o zmianach ich stanów i o wniesionych przez 
przedsiębiorców opłatach eksploatacyjnych oraz niewykorzystywaniu uprawnień 
kontrolnych, 

– zaniechania prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie podwyższonej 
opłaty za nielegalną eksploatację kopalin w przypadkach, w których Okręgowy 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zm. 
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Urząd Górniczy (dalej: OUG) decyzjami nakazał wstrzymanie wydobywania 
kopalin, 

– niewszczęcia, do czasu rozpoczęcia kontroli NIK, postępowań w sprawach 
rekultywacji gruntów, na których prowadzone było nielegalne wydobycie kopalin,  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja  i funkcjonowanie nadzoru geologicznego  

W strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego nie zostało utworzone 
stanowisko geologa powiatowego. Zadania z zakresu kontroli i nadzoru 
geologicznego zostały powierzone, na mocy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu3, 
Wydziałowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (dalej „Wydział OS”). 

W ramach Wydziału OS, zgodnie z zakresem czynności pracownika, sprawami 
z zakresu kontroli i nadzoru geologicznego nad eksploatacją kopalin (w tym 
związanymi z wydawaniem koncesji) zajmowała się osoba na stanowisku 
inspektora. Pracownikowi powierzono ponadto następujące zadania związane 
z geologią: wykonywanie kontroli i nadzoru nad pracami geologicznymi 
prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych, realizowanie zadań 
związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad służbą mierniczo-geologiczną 
w zakresie pomiarów wykonywanych na potrzeby zakładu, realizacja zadań 
związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego 
wydobywającego kopaliny pospolite, ustalanie przyczyn zagrożenia oraz nadzór nad 
akcją zapobiegawczą lub ratowniczą w razie grożącego niebezpieczeństwa lub 
zaistnienia wypadku w zakładzie górniczym.  

(dowód: akta kontroli str. 10-25, 48-53) 

Sprawami związanymi z rekultywacją gruntów zajętych pod eksploatację kopalin 
zajmował się inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami (dalej: Wydział GK).  

(dowód: akta kontroli str. 10-25, 65) 

Kierownik Wydziału OS posiadał tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska 
i ukończył szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Inspektor w Wydziale OS, 
zajmujący się sprawami kopalin, ukończył studia wyższe magisterskie na kierunku 
inżynieria środowiska w zakresie zaopatrzenia w wodę, ochrony wód i gleby, studia 
podyplomowe w zakresie zarządzania środowiskiem i jedno szkolenie z zakresu 
prawa geologicznego i górniczego.  
Inspektor w Wydziale GK zajmujący się sprawami rekultywacji gruntów zajętych pod 
eksploatację kopalin posiada tytuł magistra inżyniera rolnictwa i ukończył trzy 
szkolenia z zakresu ochrony gruntów. 

(dowód: akta kontroli str. 30-47,54-59,62-63,66-68) 

W okresie objętym kontrolą, opinie geologiczne do wniosków o udzielenie koncesji 
na wydobywanie kopalin realizowane były przez podmiot zewnętrzny, na podstawie 
umów o dzieło. W jednej ze spraw wykonanie opinii i przygotowanie projektu decyzji 
zrealizowane zostało na podstawie zlecenia Starostwa i udokumentowane fakturą 
VAT. Osoby wydające opinie posiadały uprawnienia geologiczne kategorii III, V i VII. 

                                                      
3 Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. 
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Starostwo zabezpieczyło tajemnice handlowe przedsiębiorstw poprzez uzyskanie, 
od osób opiniujących dokumentacje geologiczne, oświadczeń o nieudostępnianiu 
osobom postronnym danych osobowych, technicznych i handlowych zawartych 
w dokumentacjach. 

(dowód: akta kontroli str. 87-101) 

W Starostwie nie zostały opracowane pisemne procedury dla procesów wydawania 
koncesji oraz nadzoru geologicznego. Zagadnienia związane z kontrolą NIK nie były 
przedmiotem audytu wewnętrznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 71-79,149) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Zgodnie z przepisami art. 156 ustawy Pgg, zadania administracji geologicznej 
wykonuje starosta - przy pomocy geologa powiatowego. W Starostwie nie 
utworzono stanowiska geologa powiatowego. Starosta nie ogłosił również naboru na 
to stanowisko. Wykonywanie zadań administracji geologicznej, będących zadaniami 
z zakresu administracji rządowej, przez Starostę przy pomocy kierownika i 
inspektora Wydziału OS, zamiast geologa powiatowego, naruszało przepisy art. 156 
ust. 2 i 3 ustawy Pgg. 
Nieutworzenie stanowiska geologa powiatowego Starosta uzasadnił wysokimi 
kosztami, jakie Starostwo poniosłoby na jego wynagrodzenie. W opinii Starosty, 
znacznie taniej jest (doraźnie, w razie wystąpienia potrzeb) zlecać geologowi 
wykonanie opinii geologicznych. Starosta nie występował do wojewody o 
zwiększenie dotacji celowej na realizację tego rodzaju zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej, gdyż jak podał w wyjaśnieniu, wydział OS nie wiedział o 
takiej możliwości. 
Zdaniem NIK, nieutworzenie stanowiska geologa powiatowego miało wpływ na 
nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli. Mając na uwadze specyfikę spraw 
regulowanych ustawą Prawo geologiczne i górnicze, intencją ustawodawcy było 
zapewnienie działania organów administracji geologicznej przy udziale osób 
posiadających odpowiednią wiedzę i uprawnienia zawodowe. 

(dowód: akta kontroli str. 10-25,149-150,368) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

 

2. Przebieg postępowań przy udzielaniu koncesji  

W latach 2012-2013 Starosta Wolsztyński wydał siedem decyzji zezwalających na 
wydobywanie kopalin ze złóż, w tym pięć dotyczyło kruszywa naturalnego, 
natomiast dwie decyzje dotyczyły wydobycia torfu. Ponadto obowiązywały trzy 
koncesje wydane w latach wcześniejszych (żadna z nich nie została wydana przed 1 
stycznia 1999 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 176) 

Na koniec 2013 r. obowiązywało dziewięć koncesji, gdyż decyzją z dnia 13 maja 
2011 r. Starosta Wolsztyński uznał za zakończoną rekultywację o kierunku rolnym 
gruntów zajętych pod kopalnię torfu Chorzemin II, a decyzją z dnia 17 września 
2012 r. zatwierdził dodatek do dokumentacji geologicznej. W dniu 30 października 
2012 r. Starosta Wolsztyński wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie koncesji na 
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wydobywanie torfu ze złoża Chorzemin II. Powodem likwidacji zakładu górniczego 
było wyeksploatowanie złoża. 

(dowód: akta kontroli str. 171-175) 

W latach objętych kontrolą Starosta Wolsztyński wydał dwie decyzje w sprawie 
zmiany wydanej koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża  Kaszczor KR.IV  oraz 
Grójec Wielki. W koncesji dotyczącej złoża Kaszczor KR.IV wprowadzono zmiany 
wynikające z nowelizacji ustawy Pgg. Natomiast wydaną w 2003 r. koncesję (ważną 
do 15 maja 2013 r.) na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Grójec Wielki, 
przedłużono (decyzją Starosty w dniu 17 kwietnia 2013 r.) do dnia 31grudnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 230-237, 247-255) 

W dniu 31 stycznia 2014 r. jeden z przedsiębiorców zwrócił się do Starosty 
Wolsztyńskiego z wnioskiem o przeniesienie na swoją rzecz koncesji dotyczącej 
złoża Grójec Wielki, udzielonej przedsiębiorcy ZPHU M. Do wniosku przedsiębiorca 
dołączył umowę użyczenia przedmiotowej działki, oświadczenie zgody na 
przeniesienie koncesji wyrażone przez właściciela firmy ZPHU M oraz prawo do 
dysponowania dokumentacją geologiczną ww. złoża. Jednocześnie przedsiębiorca 
przyjął na siebie obowiązki wynikające z koncesji i z wszystkich innych decyzji 
podjętych na podstawie ustawy Pgg i przedmiotowo z nią związanych ustaw. 
Decyzją z dnia 3 marca 2014 r. Starosta Wolsztyński przeniósł koncesję na rzecz 
tego przedsiębiorcy. 

(dowód: akta kontroli str. 207-223, 228-229) 

Z przeprowadzonej analizy dokumentacji źródłowej wynika, że w Starostwie 
przestrzegano przepisów dotyczących koncesjonowania złóż, udzielanie koncesji 
poprzedzone było uzgodnieniem z właściwym wójtem, oraz marszałkiem 
województwa. Złożona do wniosku dokumentacja geologiczna opiniowana była 
przez podmioty zewnętrzne, a wnioskodawców zobowiązywano do przedstawiania, 
oprócz dokumentów wymaganych przepisami z zakresu ochrony środowiska 
i działalności gospodarczej, dokumentów potwierdzających stan prawny 
nieruchomości, na których zamierzano prowadzić wydobycie.  

(dowód: akta kontroli str. 201, 228-306) 

Decyzje administracyjne będące podstawą przyznania koncesji, spełniały wymogi 
przewidziane w art. 107 § 1 kpa.   

(dowód: akta kontroli str. 228-306) 

W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji w sprawie odmowy udzielenia 
koncesji oraz nie wpłynęło zawiadomienie od osoby fizycznej o zamiarze wydobycia 
kopalin na zaspokojenie potrzeb własnych z terenu nieruchomości, będącej jej 
własnością lub w użytkowaniu wieczystym.  

(dowód: akta kontroli str. 177-200) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, działalność kontrolowanej jednostki w 
ww. zakresie. 
 
 

3. Działania przeciwdziałające nielegalnej eksploatacji 
kopalin  

W Starostwie nie wprowadzono procedur opisujących sposób postępowania w celu 
ograniczenia i wyeliminowania zjawiska tzw. szarej strefy (eksploatacji złóż bez 
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wymaganej koncesji). W zakresach czynności pracowników nie wyodrębniono 
zadań dotyczących zapobiegania temu zjawisku.  

W Starostwie nie podejmowano działań z własnej inicjatywy, w celu ujawnienia 
nielegalnej eksploatacji. Starosta Wolsztyński podał w wyjaśnieniu, że takie 
przypadki mogły zostać ujawnione przy okazji innych kontroli, jednak występowania 
terenów nielegalnej eksploatacji nie ujawniono.   

(dowód: akta kontroli str. 151) 

W kontrolowanym okresie w Starostwie zostały podjęte następujące działania w 
związku z uzyskanymi informacjami o nielegalnym wydobyciu złóż:  

1) Pismem z dnia 5 września 2012 r. Starostwo powiadomiło OUG, w związku z 
anonimowym telefonem, że na działce nr 38 obręb Tuchorza stwierdzono istnienie 
dołu wypełnionego wodą, jak i innych dołów po wydobyciu kruszywa naturalnego. 
Do pisma załączono mapę terenu i zdjęcia z wizji w terenie z dnia 14 września 
2012 r. Właściciel działki nie posiadał pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
stawu, ani koncesji na wydobycie kopaliny. Decyzją z dnia 5 listopada 2012 r.4 
Dyrektor OUG nakazał wstrzymanie wydobywania kopaliny. W dniu 18 marca 2013 
r. pracownicy Wydziału OS Starostwa przeprowadzili oględziny, w wyniku których 
stwierdzili, że na działce nie są prowadzone żadne prace.  

(dowód: akta kontroli str.192-196) 

2) W dniu 24 lutego 2012 r. do OUG wpłynęło pismo Wójta Gminy Przemęt 
w sprawie pozyskanej informacji o wydobywaniu kruszywa naturalnego bez 
wymaganej koncesji na działce nr 217 w miejscowości Osłonin. W wyniku 
przeprowadzonej wizji terenowej OUG stwierdził prowadzenie prac ziemnych 
w obrębie istniejącej wcześniej odkrywki kruszywa. Decyzją z dnia 19 marca 
2012 r.5 Dyrektor OUG nakazał wstrzymać wszelkie prace ziemne i zabezpieczyć 
teren odkrywki przed nielegalnym poborem kruszywa i składowaniem odpadów.  

W związku z tą decyzją w dniu 24 kwietnia 2012 r. pracownicy Wydziału OS 
Starostwa przeprowadzili oględziny (udokumentowane protokołem i zdjęciami), 
w wyniku których stwierdzili obecność śladu w postaci dołu po wydobytej kopalinie. 
Kopalina ta została rozdysponowana w granicach działki. Właściciel działki 
zobowiązał się do uporządkowania i wyrównania terenu.  

W dniu 18 czerwca 2013 r. pracownik Wydziału OS Starostwa przeprowadził 
powtórne oględziny ww. działki, w wyniku których stwierdzone zostało, że dół po 
wydobytej kopalinie został zasypany piaskiem rozdysponowanym wcześniej 
w granicach działki, a na terenie tym nie jest prowadzona eksploatacja kopalin.  

(dowód: akta kontroli str. 184-191) 

3) W dniu 16 maja 2014 r. właściciel działki przyległej do działki, na której odbywa 
się eksploatacja kruszywa naturalnego6, poinformował Starostwo, że wydobywający 
kopalinę nie zachował pasów ochronnych i masy ziemne nadkładu zdjętego ze złoża 
zasypują jego uprawę. Przeprowadzone w dniu 22 maja 2014 r. oględziny 
udokumentowane protokołem kontroli wykazały, że wydobycie jest prowadzone 
zgodnie z koncesją w granicach obszaru górniczego i do głębokości określonej 
w koncesji, natomiast na działce składowany jest bez zezwolenia gruz. 
Przedsiębiorca został poinformowany o konieczności wystąpienia o zezwolenie na 
                                                      
4 nr 003/075/0082/12/07248/ZG 
5 nr 001/075/001/12/01410/PB 
6 na podstawie koncesji Starosty Wolsztyńskiego nr OS.6522.12.2013 z dnia 10 października 2013 r. 
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magazynowanie ww. gruzu na działce. W dniu 18 czerwca 2014 r. przedsiębiorca 
złożył w Starostwie wnioski o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz 
o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na ww. działce.  

(dowód: akta kontroli str. 182-183,197-200) 

W wyniku przeprowadzonych przez NIK oględzin trzech obszarów górniczych 
stwierdzono, że naruszone zostały granice obszaru górniczego „Grójec Wielki TJ III” 
- na działce nr 16, na którą nie wydano koncesji na wydobycie kopalin, znajdował się 
ślad w postaci dołu po wydobytej kopalinie. Ponadto, na wschodniej części działek 
tworzących obszar górniczy w Grójcu Wielkim, nie było oznakowania granic obszaru 
i terenu górniczego, ani tablicy informacyjnej ostrzegawczej.  

W związku nieprawidłowością stwierdzoną w toku oględzin przeprowadzonych przez 
NIK, Starosta do czasu zakończenia czynności kontrolnych NIK7 podjął następujące 
działania:  

– pismem z dnia 18 czerwca 2014 r. powiadomił OUG o podejrzeniu naruszenia 
warunku koncesji dotyczącego zbyt dużej ilości wydobytej kopaliny w 2014 r. 
oraz naruszenia granic obszaru górniczego, 

– pismem z dnia 23 czerwca 2014 r. poinformował Komendę Powiatową Policji 
w Wolsztynie o nielegalnym wydobyciu kruszywa i poprosił o podjęcie działań w 
celu rozpoznania sprawcy.  

(dowód: akta kontroli str. 118-147) 

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

1) Pomimo upływu dwóch lat od nakazania przez Dyrektora OUG wstrzymania 
nielegalnego wydobywania kopalin, Starosta nie podjął działań w celu wszczęcia 
postępowań w sprawach rekultywacji gruntów na działce nr 38 obręb Tuchorza i na 
działce nr 217 w miejscowości Osłonin. Postępowania w tych sprawach zostały 
wszczęte dopiero w trakcie kontroli NIK8.  
Inspektor w Wydziale GK zajmujący się sprawami rekultywacji gruntu podał 
w wyjaśnieniu, że postępowania w sprawach rekultywacji ww. gruntów nie zostały 
wszczęte do czasu kontroli NIK, ponieważ nie otrzymał informacji w tym zakresie 
z Wydziału OS. Z wyjaśnień Kierownik Wydziału OS i Kierownik Wydziału GK 
wynika, że dokumentacja nie została dotychczas przekazana do Wydziału GK.  

 (dowód: akta kontroli str. 102-117) 

2) Starosta nie wszczął postępowań w sprawach ustalenia podwyższonej opłaty za 
nielegalną eksploatację kopalin w obydwu ww. przypadkach, w których OUG 
decyzjami nakazał wstrzymanie wydobywania kopalin. 

Kierownik Wydziału OS podała w wyjaśnieniach, że nie było możliwe wszczęcie 
postępowania, bo nie była znana wielkość wydobytej kopaliny. W przypadku sprawy 
w Osłoninie, pomierzenie wydobytej kopaliny byłoby praktycznie niemożliwe, gdyż 
sprawca zasypał doły piaskiem rozdysponowanym w granicach działki i 
jednocześnie zeznał, że przed rozpoczęciem prac na działce teren posiadał kilka 
wgłębień, a pracownicy Urzędu nie przyłapali sprawcy na „gorącym uczynku” 
podczas wywożenia kopaliny z działki. W przypadku sprawy w Tuchorzy sprawca 

                                                      
7 30 czerwca 2014 r. 
8 w dniu 11 czerwca 2014 r. 
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zeznał, że oddał wydobytą kopalinę rodzinie i znajomym, więc nie było 
jednoznacznego dowodu w postaci np. rachunków za sprzedane kruszywo.  

(dowód: akta kontroli str. 161-162) 

3) Starosta nie kierował zawiadomień do organów ścigania w związku ze 
stwierdzeniem wystąpienia przesłanek określonych w przepisach karnych ustawy 
Pgg (art. 177 ust. 2).  
Kierownik Wydziału OS jako przyczynę zaniechania wskazała uprzątnięcie terenu 
przez prowadzącego eksploatację (Osłonin). W sprawie Tuchorzy, zobowiązano się 
do zawiadomienia Policji po zakończeniu procedury związanej z naliczeniem 
podwyższonej opłaty za nielegalną eksploatację złoża.  

(dowód: akta kontroli str. 164) 

 
W Starostwie, wbrew przepisom art. 72 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego9, nie udokumentowano otrzymania informacji 
o wydobywaniu kopaliny na działce nr 38 obręb Tuchorza. Kierownik Wydziału OS 
podała w wyjaśnieniu, że działanie zostało podjęte na skutek otrzymania 
anonimowej informacji telefonicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 109) 

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

 

 

4. Kontrola przestrzegania warunków koncesji 

Zakres zadań realizowany przez inspektora ds. geologii opisano w pkt 1 
wystąpienia. W latach 2012-2013, jak i w latach wcześniejszych, nie były 
prowadzone kontrole w miejscu prowadzenia przez przedsiębiorców 
koncesjonowanej działalności w zakresie realizacji warunków określonych 
w decyzjach na wydobycie kopalin, z których najstarsze obowiązywały już ponad 13 
lat. 

(dowód: akta kontroli, str. 48-53, 177-180) 

W kontrolowanym okresie z obowiązku przedłożenia półrocznych informacji 
o wniesionej opłacie eksploatacyjnej10 oraz rocznych uproszczonych zestawień 
zmian zasobów (druk Z-2)11 wywiązali się wszyscy przedsiębiorcy posiadający 
koncesje na wydobywanie kopalin. W jednym przypadku,  informacja o zmianach 
zasobu (druk Z-2) została złożona przez przedsiębiorcę dopiero w wyniku 
przeprowadzonej wizji w terenie. Stwierdzono wówczas, że przedsiębiorca nie 
rozpoczął jeszcze wydobycia na podstawie koncesji. Po wizji lokalnej, 
przedsiębiorca złożył zaległą informację Z-2.  

(dowód: akta kontroli, str. 318-342) 

Wg wyjaśnień Starosty współpraca z OUG opierała się na zasadach zawartych 
w ustawie Pgg. Forma współpracy z Okręgowym Urzędem Górniczym polegała na 
zawiadomieniu OUG o stwierdzonych pracach ziemnych w m. Tuchorza, gmina 

                                                      
9 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. 
10 Obowiązek składania staroście informacji o wniesionych opłatach został ustalony w przepisach art. 137 art. 2 i 3 ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze.  
11 Obowiązek składania staroście zestawień o zmianach zasobów został ustalony w przepisach art. 101 ust. 8 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze. 
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Siedlec oraz przesłaniu przez OUG dwóch decyzji nakazujących wstrzymanie prac 
ziemnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 177-180) 

W rejestrze skarg i wniosków Starostwa żadna z zarejestrowanych w latach 2012-
2013 skarg nie dotyczyła eksploatacji kopalin. Z uzyskanych informacji podczas 
kontroli wynika, że Wydział OS otrzymał informację telefoniczną dotyczącą 
nieprawidłowości  w wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Kaszczor ZP, która 
nie potwierdziła się po sprawdzeniu przez pracowników Wydziału OS w terenie. 

 (dowód: akta kontroli, str. 179-183) 

Nadzór geologiczny nad realizacją warunków określonych w koncesjach na 
wydobywanie kopalin sprawowany przez Starostę polegał na przyjmowaniu 
rozliczeń wydobytych kopalin składanych przez przedsiębiorców. Nie 
wykorzystywano uprawnienia do kontroli warunków koncesji pomimo, że 
sprawdzenie prawidłowości ich realizacji jest możliwe tylko bezpośrednio na miejscu 
prowadzonej eksploatacji złoża. Zaniechanie prowadzenia kontroli realizacji przez 
przedsiębiorców warunków koncesji na wydobywanie kopalin naruszało przepis art. 
158 pkt 2 ustawy Pgg, wg którego do zadań administracji geologicznej należy 
kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą.  

Z wyjaśnień Starosty wynika, że kontrole przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje 
na wydobycie w 2012 r. nie odbyły się, gdyż pracownik któremu powierzono to 
zadanie, posiadał jeszcze inne obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Ponadto, 
Kierownik Wydziału OS wskazała, że Starostwo nie dysponuje narzędziami 
pomiarowymi umożliwiającymi stwierdzenie nieprawidłowości w przypadku ich 
zaistnienia. 

(dowód: akta kontroli, str.179-180) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w ww. 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 Kontroli12, wnosi o: 

1) utworzenie i obsadzenie stanowiska geologa powiatowego,  

2) zapewnienie skutecznego nadzoru geologicznego poprzez wykorzystywanie 
uprawnień do prowadzenia kontroli realizacji warunków koncesji na wydobywania 
kopalin, 

3) wszczęcie postępowań w sprawach ujawnionej nielegalnej eksploatacji złóż 
kopalin w miejscowości Tuchorza i Osłonin, 

4) skierowanie zawiadomień do organów ścigania o nielegalnej eksploatacji złóż 
kopalin w miejscowości Tuchorza i Osłonin. 

 

                                                      
12 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm. 
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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 wniosku pokontrolnego 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 14   lipca 2014 r. 

  

  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Aleksandrowicz 

 
Maciej Kowalski 

Specjalista kontroli państwowej 
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