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I. Dane identyfikacyjne 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie1 

 

Aleksandra Stodulna, pełniąca obowiązki Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie2 od dnia 10.11.2017 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Radosław Grzegorczyk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska od 21.12.2015 r. 
do 9.11.2017r.;  

Monika Bochenko, pełniąca obowiązki Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie od 3.09.2015 r. do 18.12.2015 r.; 

Grzegorz Kubiak, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska od 12.08.2013 r. do 
2.09.2015 r.  

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz prowadzenie ich rejestru 
i wykazów. 

Skuteczność podejmowanych działań na rzecz usuwania historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Decyzje administracyjne wydawane przez regionalnego dyrektora. 

Zapewnienie niezbędnych środków finansowych dla realizacji zadań w zakresie 
identyfikacji, prowadzenia badań i usuwania historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. 

Od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli, z uwzględnieniem zdarzeń 
przed dniem 1.01.2014 r., o ile miały wpływ na kontrolowaną działalność.  

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie 

 

 

Ewelina Czerepska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/163/2018 z 20.09.2018 r.  
                                                                                                   (akta kontroli str.1-11) 
 

                                                      
1 Dalej: RDOŚ.  
2 Dalej: Dyrektor lub Regionalny Dyrektor.  
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Regionalny Dyrektor, w okresie objętym kontrolą, dokonywał wpisów w rejestrze 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wpisy w rejestrze nie były 
dokonywane na bieżąco i nie zawierały wszystkich informacji przewidzianych 
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska5 oraz 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi6. Regionalny Dyrektor nie 
wykorzystywał swoich uprawnień do zobowiązywania władających powierzchnią 
ziemi do przeprowadzania badań zanieczyszczeń gleby i ziemi w celu ustalenia 
aktualnego statusu terenu i nie przeprowadzał badań w tym zakresie. Dyrektor 
wydawał decyzje ustalające plan remediacji, decyzje o wpisie do rejestru 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wydał decyzję orzekającą 
i określającą zakres udostępnienia ziemi oraz ustalającą plan remediacji, a także 
decyzję o zwolnieniu z obowiązku remediacji. Decyzje o ustaleniu planu remediacji 
oraz wszystkie wydane decyzje o wpisie do rejestru historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni zawierały informacje wymagane przepisami Poś. Regionalny Dyrektor 
przy ustalaniu planów remediacji dwóch historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi7, nie zasięgnął opinii właściwych organów w sprawie projektu planu 
remediacji, a w dwóch innych sprawach nie wezwał władających powierzchnią 
ziemi8, którzy dokonali zgłoszenia historycznego zpz, do przedłożenia wniosku 
o ustalenie planu remeidacji. Dyrektor opracował w terminie przewidzianym 
przepisami Poś harmonogram swoich zadań w zakresie historycznych zpz. 
W harmonogramie tym zostały ujęte wszystkie zadania RDOŚ stanowiące 
największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub stanu środowiska. Władający pz 
zakończyli trzy remediacje przeprowadzone na podstawie decyzji o ustaleniu planu 
remediacji, ocenione przez RDOŚ zgodnie z przepisami Poś. W przypadku jednego 
historycznego zpz, RDOŚ nie podjęła działań przewidzianych przepisami, wobec 
władającego pz, który nie rozpoczął remediacji w terminie przewidzianym decyzją. 
Regionalny Dyrektor właściwe zaplanował środki finansowe na realizację zadań 
z zakresu historycznego zpz, w tym zasięgnął opinii Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej9 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej10 w zakresie możliwości wspomagania ze środków  
funduszy zadań RDOŚ w zakresie historycznych zpz. Regionalny Dyrektor pozyskał 
środki na dofinansowanie zadań w tym zakresie w ramach rezerwy celowej budżetu 
państwa z WFOŚiGW i z NFOŚiGW. 

 
 
 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Dz. U. z 2018 r., poz. 799, ze zm., dalej: Poś, 
6 Dz. U. poz. 1397, dalej: rozporządzenie w sprawie rejestru.  
7 Dalej: historyczne zpz. 
8 Dalej: władający pz.  
9 Dalej: NFOŚiGW.  
10 Dalej: WFOŚiGW.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe11 kontrolowanej działalności 

1. Identyfikacja historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi i potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, dokonywanie 
wpisów do rejestru historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi oraz prowadzenie ich rejestru 
i wykazu 

Informacje o historycznych zpz występujących na terenie województwa 
zachodniopomorskiego przed uruchomieniem rejestru historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, Regionalny Dyrektor12 pozyskał w związku z przekazaniem przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego13 akt spraw i rejestrów terenów 
zanieczyszczonych oraz ze zgłoszeń od władających pz. Wojewoda w dniu 
15.11.2008 r. przekazał14 sprawy i rejestry, które dotyczyły 12 historycznych zpz. 
W przypadku trzech - remediacja była w toku15, sześć zostało zakończonych 
sprawozdaniem przekazanym do RDOŚ, w przypadku dwóch RDOŚ otrzymała 
sprawozdanie, że grunty spełniają dopuszczalne normy, w jednym przypadku – 
(dotyczącym zanieczyszczenia w Nowogardzie) RDOŚ nie pojęła działań.  

 (akta kontroli str. 12-20) 
Dyrektor w sprawie zanieczyszczenia w Nowogardzie wyjaśnił, że (…) RDOŚ nie 
posiada wiedzy na temat stanu zanieczyszczenia terenu (…). Sprawa prowadzona 
była przez Starostę, następnie Wojewodę (decyzja m.in. z art. 362 ust. 6 ustawy 
Poś). Do tutejszego organu sprawa została przekazana w dniu 8.04.2009 r. wraz 
z aktami sprawy, po rozpatrzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska16 odwołania władającego powierzchnią ziemi od (…) decyzji. GDOŚ 
w całości uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia. Analiza akt sprawy prowadzi do wniosku, że nie jest jasna kwestia 
władania przedmiotową nieruchomością, nie jest znany aktualny stan 
zanieczyszczenia, choć z opracowania z czerwca 2004 r. wynika, że 
charakterystyka gruntu tj. jego stosunkowo mała przepuszczalność nie stwarza 
bezpośredniego zagrożenia przedostania się zanieczyszczenia poza teren działki, 
na której jest zlokalizowana baza paliw. Należy przy tym wskazać, że w uchylonym 
reżimie prawnym ustawy Poś, organ nie miał możliwości przymuszenia władającego 
do złożenia wniosku. Nadmieniam, że teren ten nie został uwzględniony 
w aktualnym wykazie Starosty o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach 
powierzchni ziemi. (…) 
                                                                                                (akta kontroli str. 21-25) 
Regionalny Dyrektor w sprawie otrzymanych sprawozdań na zakończenie 
rekultywacji wyjaśnił, że (…) RDOŚ każdorazowo analizował i weryfikował 
przekazane dane mimo, że ówcześnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony 

                                                      
11 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
12 Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi został uruchomiony z dniem 5.09.2016 r. 
13 Dalej: Wojewodę.  
14 Na podstawie art. 161 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1405, ze zm. 
15 Dotyczy zanieczyszczeń przy ul. Gdańskiej i ul. Górnośląskiej w Szczecinie, oraz lotniska wojskowego 
w Świdwinie.  
16 Dalej: GDOŚ lub Generalny Dyrektor.  
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powierzchni ziemi go do tego nie obligowały. Podstawową kwestią było ustalenie 
czy przeprowadzona rekultywacja doprowadziła do osiągnięcia zamierzonego efektu 
ekologicznego, czyli doprowadzenia zanieczyszczonej powierzchni ziemi do 
określonych standardów jakości dla poszczególnych grup gruntów (A, B, C). 

(akta kontroli str. 21-25) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) RDOŚ po otrzymaniu od Wojewody wpisów do rejestrów 
Starosty i spraw prowadzonych przez Wojewodę podejmował kroki zmierzające do 
(…) złożenia przez władających stosownych wniosków o uzgodnienie rekultywacji 
lub po zmianie przepisów ustalenia planu remediacji (pouczenia, wezwania). 
Niezależnie od tego RDOŚ na bieżąco prowadził przekazane sprawy np. przyjmował 
i analizował sprawozdania z zakończonych rekultywacji, prowadził postępowania 
administracyjne w sprawie zmian decyzji rekultywacyjnych wymagających 
kontynuacji. Organ nie zobowiązywał władających do wykonania badania gleby 
i ziemi, sam takich badań również nie przeprowadzał (…). Należy w tym miejscu 
podkreślić, że „stare” przepisy Poś nie umożliwiały organowi „przymuszenia” do 
złożenia wniosku, a nałożenie obowiązku wykonywania badań było dla organu 
fakultatywne i dodatkowo związane z sytuacją, gdzie jednoznacznie były już 
potwierdzone przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi (badań tych nie 
można było traktować jak badań służących pierwotnej ocenie stanu 
zanieczyszczenia tylko jako badania monitoringowe). RDOŚ posiada wiedzę na 
temat przekazanych spraw. Część z nich została zakończona (sprawozdania), część 
z nich jest w toku jako rekultywacja (…) lub remediacja (…). 

(akta kontroli str. 21-25) 
Informacje o historycznych zpz przed uruchomieniem rejestru historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Regionalny Dyrektor pozyskiwał w związku ze 
zgłoszeniami od władających pz. Do 5.09.2016 r. RDOŚ otrzymała 17 zgłoszeń 
o takich zanieczyszczeniach, z czego w sześciu przypadkach remediacja jest 
w toku, w 10 przypadkach zakończono remediację, w jednym przypadku wydano 
decyzję o zwolnieniu z obowiązku remediacji.  

(akta kontroli str. 12-20) 
Z 29 spraw dotyczących historycznych zpz zgłoszonych przez władających pz 
i przekazanych przez Wojewodów, 11 zostało wpisanych do rejestru historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  

(akta kontroli str. 12-16) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) Pojęcie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
pojawiło się w prawodawstwie z chwilą wejścia w życie zmian do ustawy z dnia 
27.04.2001 r. Poś, dopiero we wrześniu 2014 r. Przepisy aktualnej ustawy Poś, ani 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1.09.2016 r. w sprawie rejestru 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (…) nie regulują kwestii wpisów do 
aktualnego rejestru spraw „starych” (art. 106 Poś), czy też zakończonych przed 
wejściem w życie rozporządzenia w sprawie rejestru. Przed faktycznym 
uruchomieniem rejestru, mimo wszystko, istniały liczne wątpliwości, co należy 
w rejestrze umieszczać. W związku z powyższym do GDOŚ kierowane były pytania 
z zakresu wpisywania i uzupełniana danych. I tak z informacji e-mailowej z dnia 
11.05.2016 r. wynikało, że na potrzeby tworzonego systemu teleinformatycznego 
rdosie powinny przygotować/wypełnić tabele danymi z okresu od dania 5 września 
2014 r. kontynuując na bieżąco. W e-mailu z dnia 7.06.2016 r. poruszono wiele 
merytorycznych kwestii związanych z wpisami, w tym jednoznacznie wskazano, że 
do przygotowanych tabel nie należy wpisywać danych odnośnie postępowań 
prowadzonych i zakończonych na podstawie „starych” przepisów. W piśmie GDOŚ 
z dnia 04.05.2017 r. wskazano, że rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi obejmuje historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, co do których 
orzeczono na podstawie przepisów od art. 101 do art. 101r Poś i podkreślono, że 
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niedopuszczalne jest umieszczanie w tym rejestrze spraw, co do których orzekano 
na podstawie uchylonych przepisów Poś (art. 106), nakazano usunięcie „starych 
wpisów”. Mając na uwadze powyższe okoliczności, po analizie obowiązujących 
przepisów i zastosowaniu się do zaleceń organu wyższego stopnia, tutejszy organ 
ze „starych” spraw przekazanych przez Starostę/Wojewodę wpisał do „nowego” 
rejestru 2 (…)  sprawy(…).  

(akta kontroli str. 21-25) 
W badanym okresie Regionalny Dyrektor nie dokonywał w rejestrze historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wpisów o potencjalnym historycznym zpz.  

(akta kontroli str. 26-28) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) W związku z art. 17 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw17 (…) 
starostowie mieli obowiązek złożenia do RDOŚ pierwszego wykazu o potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeniach do dnia 5.10.2018 r. RDOŚ od momentu 
otrzymania pierwszego wykazu, w terminie nie później niż 6 miesięcy jest 
obowiązany w drodze decyzji skierowanej do władającego powierzchnią ziemi 
dokonać do rejestru wpisu o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu 
powierzchni ziemi. (…) Podsumowując (…) należy stwierdzić, że na podstawie art. 
101c ust. 3 pkt 1 i pkt 2, RDOŚ po analizie aktualnie przesłanych wykazów dopiero 
będzie kierował stosowne decyzje do władających powierzchnią ziemi, na której 
występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. (…) 
Zachodzą wątpliwości interpretacyjne co do prawidłowości i celowości zapisu art. 
101c ust. 3 pkt 3 ustawy Poś. Zakładając literalne wykonanie zapisu ustawy, organ 
wydaje decyzję o wpisie do rejestru o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu 
powierzchni ziemi, decyzja wskazuje miejsce, na którym występuje potencjalne 
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, ale przecież władający na 
podstawie art. 101e ust. 1 zgłosił historyczne zanieczyszczenie, obowiązkowo 
potwierdzone badaniami. Wątpliwości dotyczące (…) art. 101c ust. 3 pkt 3 były 
przedmiotem licznych pytań (…). Uznano, że zapis ten jest (…) niejednoznaczny, 
wymagający wykreślenia, zmiany lub doprecyzowania. (…) Stwierdzono, że 
regionalne dyrekcje nie będą wydawać decyzji o potencjalnym zanieczyszczeniu po 
otrzymaniu zgłoszenia o historycznym zanieczyszczeniu. Jednocześnie z pisma 
Ministerstwa Środowiska z dnia 10 czerwca 2015 r. znak: DGO-IV-022-
18/21653/15/JK wynikało m.in., że wpis do rejestru potwierdzonego historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi jest czynnością techniczną, do której 
obowiązany jest organ, a postępowanie to nie jest postępowaniem 
administracyjnym. Mając na uwadze powyższe RDOŚ, od momentu uruchomienia 
rejestru wpisywał do niego, zgodnie z zakresem rejestru wszystkie tereny gdzie 
stwierdzono historyczne zanieczyszczenie i ustalono plan jego remediacji. Nie 
kierowano (…) decyzji o wpisie o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu, 
ponieważ władający przedłożył do tutejszego organu dokumenty potwierdzające 
wystąpienie historycznego zanieczyszczenia (…) i otrzymał od RDOŚ decyzję 
o ustaleniu planu remediacji terenu, na którym występuje historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi. 

(akta kontroli str. 36-39) 
W okresie od 5.09.2016 r. do 15.10.2018 r. dokonano rejestrze 18 wpisów 
o historycznym zpz, z czego dziewięć wpisów zostało dokonanych z dniem 
uruchomienia systemu18, jeden w 2017 r., osiem w 2018 r. Z dziewięciu wpisów 

                                                      
17 Dz. U. z 2014 r. poz. 1101. 
18 W dniu 5.09.2016 r. GDOŚ uruchomił system teleinformatyczny, dostępny pod adresem rejestry.gdos.gov.pl, 
do prowadzenia rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz rejestru 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wpisy do rejestru zostały przygotowane przez RDOŚ w tabeli 
excel i przekazane do GDOŚ w dniu 22.07.2016 r. w celu przeniesienia z dniem 5.09.2016 r. danych do rejestru.   

http://rejestry.gdos.gov.pl/
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dokonanych w latach 2017 – 2018, sześciu dokonano w terminie do 6 miesięcy od 
zgłoszenia historycznego zpz, dwóch w terminie 21 i 29 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku o ustalenie planu remediacji19, jednego po upływie 25 miesięcy od dnia 
uruchomienia rejestru20.  

(akta kontroli str. 27-28, 349-359) 
Źródłem informacji o historycznych zpz w 15 przypadkach były zgłoszenia dokonane 
przez władających pz, w dwóch przypadkach złożone przez władających wnioski 
o remediację. W jednym przypadku wpisu do rejestru dokonano w związku 
z wyrokiem zobowiązującym RDOŚ do wykonania remediacji, źródłem informacji 
była dokumentacja przedłożona przez władającego pz. 

(akta kontroli str. 27-28) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) Informacje i dane umieszczane przez organ w rejestrze 
pochodzą ze zgłoszeń dokonywanych przez władających powierzchnią ziemi 
i projektów planu remediacji przedkładanych do RDOŚ. RDOŚ dokonuje analizy 
przedkładanych materiałów pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy Poś jak 
i aktów wykonawczych do tej ustawy. (…) Tutejszy organ nie zlecał dodatkowych 
badań, ekspertyz (ograniczone możliwości finansowe organu), korzystano czasami 
z wyników np. WIOŚ czy danych archiwalnych (…). Niezależnie od powyższego 
należy wskazać, że do organu, zgodnie z brzmieniem art. 17 Poś, w październiku 
2018 r. zaczęły spływać wykazy Starostów o potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeniach powierzchni ziemi. RDOŚ na podstawie wstępnej analizy 
stwierdza, że dane przesłane przez Starostów są niepełne, niedoprecyzowane, 
w tym starostowie nie wykonali pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby 
i ziemi, co będzie skutkowało koniecznością podejmowania przez organ działań 
przewidzianych m.in. w art. 101f, 101g ustawy Poś.  

(akta kontroli str. 404) 
Według stanu na 15 października 2018 r. w rejestrze dokonano 18 wpisów, 
z których: 
- 12 dotyczyło terenu, na którym występuje historyczne zpz w trakcie remediacji21,  
- trzy dotyczyły terenu na którym zakończono remediację, a RDOŚ dokonała jej 

oceny i wykazał, że została ona przeprowadzona zgodnie z planem22,  
- dwa dotyczyły terenu, na którym występuje historyczne zpz, a informacje o tym 

terenie zawarto w zgłoszeniu władającego pz,  
- jeden dotyczył terenu, na którym występuje historyczne zpz i wydano decyzję 

o zwolnieniu z obowiązku przeprowadzenia remediacji.  
(akta kontroli str. 43) 

Badanie 10 wpisów rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
wykazało, że zakres informacji zawartych w rejestrze nie był zgodny 
z obowiązującymi przepisami Poś oraz rozporządzeniem w sprawie rejestru. Przy 
dokonywaniu wpisów do rejestru Regionalny Dyrektor uwzględnił m.in. imię 
i nazwisko albo nazwę władającego powierzchnią ziemi oraz adres jego 
zamieszkania lub siedziby, charakterystykę zanieczyszczenia, miejsce i czas jego 
wystąpienia, aktualny status terenu. Nie określono m.in. współrzędnych miejsca lub 
ciągu współrzędnych, określających granice obszaru wystąpienia zanieczyszczenia, 
przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z klasyfikacją PKD23. Istniała 
możliwość wygenerowania z rejestru24 m.in. informacji o liczbie i łącznej powierzchni 

                                                      
19 Władający powierzchnią ziemi nie dokonali zgłoszenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi.  
20 Od wydania wyroku zobowiązującego RDOŚ, na podstawie art. 101i pkt 2 Poś, do przeprowadzenia 
remediacji, do dnia wpisania do rejestru upłynęło 59 miesięcy.  
21 Dla danego terenu RDOŚ ustaliła plan remediacji.  
22 Dotyczy to zanieczyszczeń historycznych w powiecie stargardzkim, gmina Chociwel, Bród, powiecie 
kameńskim, gmina Golczewo, Kretlweo, powiat kamieński, gmina Kamień Pomorski, Chrząszczewo.  
23 Tj. Polska Klasyfikacja Działalności.  
24 W podziale na poszczególne województwa.  
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terenów, na których występuje lub występowało historyczne zpz, informacje o liczbie 
i łącznej powierzchni terenów, na których występuje historyczne zpz 
z wyszczególnieniem terenów w podziale na rodzaje podmiotów władających. 

(akta kontroli str. 43-78) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) organ wpisu do rejestru dokonywał zgodnie z wymogiem 
art. 101c ust. 2 w zakresie gromadzenia informacji o historycznym zanieczyszczeniu 
powierzchni ziemi. Wpisy były dokonywane jako tzw. czynność techniczna zwykle 
w dacie zbliżonej lub tożsamej z wydaniem decyzji o ustaleniu planu remediacji. 
Zdaniem tutejszego organu wpis do rejestru potwierdzonego historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi nie jest obwarowany ustawowym terminem. 

(akta kontroli str. 85-86) 
Po uruchomieniu rejestru, GDOŚ zwracał się Regionalnego Dyrektora 
o uzupełnienie i korektę dokonanych wpisów. Pismem z 4.05.2017 r. wskazano, że 
nie jest dopuszczalne umieszczanie w rejestrze spraw, co do których orzekano na 
podstawie uchylonych przepisów. Pismem z 30.07.2018 r., w związku z planowaną 
kontrolą NIK, zwrócono się m.in. o dokonywanie wpisów do rejestru historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, pismem z 4.10.208 r. o dokonanie przeglądu 
kompletności wpisów w rejestrach i ich uzupełnienia.  

(akta kontroli str. 79-84) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) Mając na uwadze monity GDOŚ w sprawie wpisów do 
rejestru, tutejszy organ również w miarę możliwości uzupełniał wpisy (…) wraz 
z wydaniem decyzji skierowanej do władającego powierzchnią ziemi (…) oraz 
wpisem spraw, które prowadzone były jeszcze przed uruchomieniem rejestru (…). 

(akta kontroli str. 85-86) 
W latach 2014 – 2018 Regionalny Dyrektor otrzymał od Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego25 trzy informacje o terenach historycznie 
zanieczyszczonych. Zgłoszenia dotyczyły terenów przeznaczonych do prowadzenia 
instalacji do produkcji nawozów granulowanych26, instalacji do przetwarzania 
odpadów niebezpiecznych27 oraz terenów stanowiących składowisko odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne28. W przypadku terenów stanowiących 
składowisko odpadów, władający terenem złożył 1.06.2018 r., wniosek o wydanie 
decyzji ustalającej plan remediacji, a 31.08.2018 r. zgłoszenie historycznego zpz. 
RDOŚ poinformowała, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy 
postępowanie zostanie załatwione w terminie do 30.11.2018 r. W dniu 27.11.2018 
ustalono plan remediacji, a 30.11.2018 r. w drodze decyzji RDOŚ dokonała wpisu 
do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W przypadku instalacji 
do przetwarzania odpadów niebezpiecznych, władający terenem złożył 
7.11.2017 r.29, wniosek o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji30. Wniosek 
został poprawiony i złożony ponownie 1.10.2018 r., a 30.10.2018 r. Dyrektor wezwał 
władającego pz do uzupełnienia wniosku. Regionalny Dyrektor w przypadku terenu 
przeznaczonego do prowadzenia instalacji do produkcji nawozów granulowanych31 
wezwał 30.01.2017 r. użytkującego teren do zgłoszenia historycznego zpz oraz do 
złożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji. Po tym terminie nie 
podjął działań mających na celu potwierdzenie występowania historycznego zpz.  

(akta kontroli str. 91-143) 

                                                      
25 Dalej: Marszałek Województwa.  
26 Zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Nad Odrą.  
27 Zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Narzędziowej.  
28 Zlokalizowane w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa.  
29 W związku z wezwaniem przez RDOŚ w dniu 27.06.2016 r. 
30 Władający powierzchnią ziemi dokonał równocześnie zgłoszenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi.  
31 Wezwanie wysłane po 49 dniach od otrzymania informacji.  
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Regionalny Dyrektor dokonał wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi jednej z trzech spraw przekazanych przez Marszałka 
Województwa tj. w zakresie zanieczyszczeń terenów stanowiących składowisko 
odpadów w Łęczycy.   

(akta kontroli str. 148-149) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) Zgodnie z art. 101c ust. 3 ustawy Poś organ dokonuje 
wpisu do rejestru w trzech  przypadkach: po otrzymaniu wykazu starosty 
o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi (…); 
aktualizacji powyższego wykazu (…); zgłoszenia władającego zanieczyszczoną 
powierzchnią ziemi (…). Sprawa zanieczyszczenia (…) przy ul. Nad Odrą (…) 
w Szczecinie została przekazana do tutejszego organu przez Marszałka 
Województwa (…) w ramach procedury art. 217d ust. 1 ustawy Poś, która nie 
stanowi podstawy do dokonania przez tutejszy organ wpisu do rejestru. W sprawie 
sprawa zanieczyszczenia przy ul. Narzędziowej (...) w Szczecinie, władający (…) 
przedłożył do RDOŚ zgłoszenie (…) oraz wniosek wraz z projektem planu 
remediacji. Z uwagi na konieczność uzupełnienia stwierdzonych przez organ braków 
(…) został wezwany do ich uzupełnienia (…). Pozyskanie przez organ stosownych 
danych będzie skutkowało podjęciem postępowania w sprawie wydania decyzji 
o ustaleniu planu remediacji i decyzji o wpisie do rejestru. (…) W sprawie 
składowiska odpadów w Łęczycy (…) w dniu 27.11. 2018 r. RDOŚ ustalił plan 
remediacji (…). W dniu 30.11.2018 r. w drodze decyzji (…) RDOŚ dokonał wpisu do 
rejestru (…). 

(akta kontroli str. 147-149) 
W badanym okresie Regionalny Dyrektor dokonał 18 wpisów do rejestru 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w tym aktualizacji trzech wpisów w 
zakresie oceny efektu ekologicznego32. We wszystkich wpisach w rejestrze 
dokonywano, zgodnie z art. 101 ust. 6 Poś i § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
rejestru, oznaczenia statusu terenu, na którym występowało historyczne zpz, w tym 
w przypadku trzech wpisów nie dokonano jego aktualizacji. 

(akta kontroli str. 150-151) 
W badanym okresie do Regionalnego Dyrektora od władających pz wpłynęło 15 
zgłoszeń dotyczących historycznych zpz wraz z wnioskami o remediację33, dwa 
wnioski o remediację nieuwzględniające zgłoszenia zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi34. W dniu 17.09.2007 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
w Szczecinie35 poinformował RDOŚ o zanieczyszczeniu występującym na terenie 
będącym we władaniu Gminy Miasto Szczecin36, a 3.02.2014 r. RDOŚ została 
zobowiązana do przywrócenia środowiska do stanu właściwego37. Wszystkie 
zgłoszenia zostały wpisane do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi, z czego 10 wpisów ujęto 5.09.2016 r.38, pięciu dokonano w terminie do 
sześciu miesięcy od dnia zgłoszenia, a trzech z przekroczeniem tego terminu39. 
Wszystkie zgłoszenia zostały zweryfikowane na podstawie posiadanych przez 
RDOŚ dowodów opisujących stan faktyczny przedłożonych przez dokonujących 
zgłoszenia. W przedkładanej dokumentacji, w tym w sprawozdaniach, 
opracowaniach i ekspertyzach potwierdzających wystąpienie historycznego zpz40, 

                                                      
32 Dotyczy wpisów nr 175, 176, 180.  
33 W tym jedno w 2014 r., cztery w 2015 r, cztery w 2016 r., jedno w 2017 r., pięć w 2018 r.  
34 Po jednym w 2015 i 2017 r.  
35 Dalej: WIOŚ.  
36 W Szczecinie przy ul. Gdańskiej. 
37 Wyrokiem z dnia 3.02.2014 r. podjętym przez WSA sygn. akt. IV Sa/Wa 2549/13. 
38 Tj. w dniu uruchomienia rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  
39 W przypadku terenów przy ul. Gdańskiej w Szczecinie oraz terenów w powiecie koszalińskim w gminie 
Świeszyno.  
40 Sporządzanych przez uprawnione laboratoria i podmioty badawcze. 
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wskazywano m.in. nazwy substancji powodujących zanieczyszczenie, wyniki badań 
zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami.  

                                                                                            (akta kontroli str. 158-161) 
Dyrektor Regionalny po zgłoszeniu historycznego zpz nie nakładał na władającego 
powierzchnią, w drodze art. 101 f Poś, obowiązku przeprowadzenia badań 
zanieczyszczenia gleby i ziemi. 

(akta kontroli str. 162) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) W badanym okresie organ nie znalazł przesłanek do 
zastosowania tego artykułu. (…) Artykuł ten ma zastosowanie w szczególnym 
przypadku, (…) gdy (…) władający powierzchnią jest jednocześnie podmiotem 
korzystającym ze środowiska i na terenie, na którym włada (…) prowadził 
działalność mogącą z dużym prawdopodobieństwem  powodować historyczne 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Artykuł ten ponadto nie jest dla organu 
obligatoryjny. W październiku 2018 r. do RDOŚ zaczęły spływać wykazy starostów, 
o których mowa w art. 101d ust. 6 Poś, zatem informacje w nich zawarte będą 
dopiero na bieżąco analizowane i weryfikowane, co może wywołać zasadność 
zastosowania tego przepisu. 

(akta kontroli str. 163-165) 
W badanym okresie Regionalny Dyrektor nie przeprowadzał badań 
zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu potwierdzenia historycznego zpz. Nie 
dokonywano wykreśleń wpisów w rejestrze historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi.  

(akta kontroli str. 166-168) 
Na stronie internetowej RDOŚ udostępniono informacje dotyczące obowiązków 
właściciela nieruchomości za ewentualne historyczne zpz, co stanowiło dobrą 
praktykę. Regionalny Dyrektor na stronie internetowej opublikował związaną 
z historycznym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi na etapie prowadzenia 
postępowań z zakresu oceny oddziaływania na środowisko oraz artykuł dotyczący 
zmian w ustawie Poś i wprowadzenia pojęcia historycznego zpz. RDOŚ nie 
przekazywała w inny sposób, informacji o obowiązkach wynikających z przepisów 
dotyczących historycznych zpz oraz o zagrożeniach jakie mogą stanowić dla 
zdrowia ludzi i środowiska. 

 (akta kontroli str. 169-171) 
W badanym okresie RDOŚ nie prowadziła wyodrębnionego rejestru skarg 
i wniosków złożonych w sprawie historycznych zpz41. W regulaminie 
organizacyjnym42 nie powołano komórki właściwej do monitorowania sposobu 
załatwiania skarg i wniosków. W latach 2014 – 2018 do Regionalnego Dyrektora nie 
wpłynęły skargi w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
W jednym przypadku złożono wniosek43 o wydanie decyzji wobec władającego pz 
w przedmiocie obowiązku wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi44. 
RDOŚ udzieliła odpowiedzi w terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku, co było 
zgodne z art. 244 Kpa. RDOŚ odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie, 
a wnioskodawca złożył zażalenie45, które Regionalny Dyrektor wraz z aktami sprawy 

                                                      
41 Prowadzono ogólny rejestr skarg i wniosków.  
42 Przyjętym zarządzeniem nr 16/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.06.2011 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie 
zmienionym zarządzeniem nr 1/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31.01.2014 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. 
43 W dniu 16.07.2018 r.  
44 Wniosek dotyczył podmiotu niebędącego wnioskodawcą.  
45 Do zażalenia w dniu 29.08.2018 r. wpłynęło uzupełnienie, przekazane 5.09.2018 r. GDOŚ.  
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przekazał46 GDOŚ. Generalny Dyrektor utrzymał w mocy zaskarżone 
postanowienie.  

(akta kontroli str. 172-209) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Dokonanie wpisu trzech spraw do rejestru historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi w październiku 2018 r., tj. po upływie od 21 do 29 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku o ustalenie planu remediacji w przypadku dwóch spraw47 oraz 
po upływie 25 miesięcy od dnia uruchomienia rejestru w przypadku jednej sprawy48. 
Było to działanie nierzetelne.  

(akta kontroli str. 27-28) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) Są to sprawy, które były prowadzone jeszcze w ramach 
rekultywacji powierzchni ziemi na podstawie tzw. „starych przepisów ustawy Poś” 
w latach poprzedzających uruchomienie aktualnego rejestru. Istniały zatem 
wątpliwości co do umieszczenia tych terenów w wykazie. Należy przy tym wskazać, 
że do przedmiotowych spraw nie zostały przedłożone formalne zgłoszenia przez 
władającego powierzchnią ziemi, o których mowa w art. 101e ustawy Poś, 
jednocześnie organ posiadał wiedzę o niewątpliwym fakcie występowania 
potwierdzonego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zdaniem tutejszego organu 
ustawa nie określa czasu wpisu dla potwierdzonego historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Podstawą do dokonania wpisu do rejestru 
powyższych spraw był monit GDOŚ skierowany do regionalnych dyrekcji 
i konsultacje w sprawie tego co powinien zawierać rejestr. 

(akta kontroli str. 40-42) 
2. Badanie 10 wpisów dokonanych w rejestrze historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, wykazało, że Regionalny Dyrektor nie zawarł w rejestrze 
wszystkich informacji przewidzianych w art. 101c ust. 2 Poś, tj. w pięciu wpisach49 
nie zawarł informacji o prowadzonej działalności na terenach, na których wystąpiło 
potencjalne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w czterech wpisach50 nie określił 
przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z klasyfikacją PKD władającego 
powierzchnią ziemi oraz zobowiązanego do przeprowadzenia remediacji. Ponadto 
Dyrektor Regionalny w badanych wpisach nie zawarł wszystkich informacji 
przewidzianych w § 2 rozporządzenia w sprawie rejestru tj.: we wszystkich 
wpisach51 nie określił współrzędnych miejsca lub ciągu współrzędnych, 
określających granice obszaru wystąpienia zanieczyszczenia, w ośmiu wpisach52 
nie podano informacji na temat powierzchni zanieczyszczenia z wyszczególnieniem 
powierzchni zanieczyszczenia każdą substancją, w czterech wpisach53, nie 
określono przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z klasyfikacją PKD 
władającego powierzchnią ziemi oraz zobowiązanego do przeprowadzenia 
remediacji, w trzech wpisach54 nie wskazano opisu efektu ekologicznego.   

(akta kontroli str. 43) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) władający (…) nie przedłożył informacji o prowadzonej 
działalności na terenach, na których wystąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 
(…) nie określił przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z klasyfikacją PKD 

                                                      
46 W dniu 23.08.2018 r.  
47 Wpisanych do rejestru pod numerami 523 i 499.  
48 Od wydania wyroku zobowiązującego RDOŚ, na podstawie art. 101i pkt 2 Poś, do przeprowadzenia 
remediacji, do dnia wpisania zanieczyszczenia do rejestru pod nr 524, upłynęło 59 miesięcy.  
49 Wpisy nr 415, 175, 176, 180, 396.  
50 Wpisy nr. 415, 367, 268, 180.  
51 Wpisy nr 415, 392, 367, 268, 175, 176, 180, 499, 396, 523.  
52 Wpisy nr 415, 392, 268, 175, 176, 180, 396, 523.  
53 Wpisy nr. 415, 367, 268, 180.  
54 Wpisy nr 175, 176, 180.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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i nie określił przedmiotu działalności gospodarczej zobowiązanego do 
przeprowadzenia remediacji, (…) nie określił współrzędnych miejsca lub ciągu 
współrzędnych określających granice obszaru wystąpienia zanieczyszczenia, (…) 
nie podano informacji na temat powierzchni ziemi z wyszczególnieniem powierzchni 
zanieczyszczenia każdą substancją, (…) nie określił przedmiotu działalności 
gospodarczej zgodnie z klasyfikacją PKD. Ani art. 101e ust. 2 ani art. 101l ust. 3 
ustawy Poś nie zobowiązuje władającego do przedłożenia takiego zakresu danych. 
(…) W zakresie braku opisu efektu ekologicznego (…) pole to istotnie nie zostało 
wypełnione, ale osiągnięcie efektu wynika z wpisu w polu „sposób przeprowadzenia 
remediacji” i pola „opis sposobu przeprowadzenia remediacji”. 

(akta kontroli str. 87-90) 
W ocenie NIK, nieprzedłożenie przez władających pz wskazanych informacji nie 
zwalnia RDOŚ z konieczności podjęcia działań mających na celu ich uzyskanie 
i zawarcie w rejestrze.  

3. Niepodjęcie działań mających na celu potwierdzenie występowania historycznego 
zpz, a następnie jego usunięcie, w przypadku terenów przeznaczonych pod 
instalację do produkcji nawozów granulowanych położonych w Szczecinie przy 
ul. Nad Odrą. Dyrektor Regionalny w związku z otrzymaniem od Marszałka 
Województwa kopii raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi 
i wód gruntowych, po skierowaniu do użytkującego teren, w dniu 31.01.2017 r., 
wezwania do zgłoszenia historycznego zpz oraz do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji ustalającej plan remediacji, nie podjął dalszych działań. Było to działaniem 
nierzetelnym.  

(akta kontroli str. 91) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) Marszałek Województwa (…) przekazał kopię raportu 
początkowego (…). RDOŚ po zapoznaniu się z wynikami raportu uznał, że na 
przedmiotowym terenie występują punktowe (1 punkt) przekroczenia zawartości 
ołowiu w glebie (...) przy czym należy zaznaczyć, że mimo iż dopuszczalna wartość 
jest przekroczona (…) jest to przekroczenie stosunkowo nieduże, w szczególności, 
że mamy tu do czynienia z terenem od wielu lat silnie użytkowanym na cele 
przemysłowe (…). (…) RDOŚ uznał wyniki raportu za wyniki wstępne (…), pouczył 
podmiot o obowiązujących w zakresie ochrony powierzchni ziemi przepisach 
i zwrócił się z prośbą o wywiązanie się z ustawowych obowiązków w zakresie 
ochrony i remediacji powierzchni ziemi (organ formalnie nie wzywał do złożenia 
wniosku). Pomimo prawidłowego zawiadomienia podmiot nie zajął stanowiska 
w przedmiotowej sprawie (…). Zdaniem RDOŚ przekazanie raportu i jego wyników 
w analizowanym przypadku nie wywołuje skutku w postaci wszczęcia postępowania 
wobec podmiotu. Po pierwsze fakt, że organ otrzymuje kopie raportu nie wszczyna 
żadnej procedury, chyba że z raportu jednoznacznie wynikałoby, że ziemia jest 
zanieczyszczona w rozumieniu przepisów ustawy Poś w aktualnym brzmieniu, 
wtedy mógłby mieć zastosowanie art. 101m Poś. Analizowany raport zawiera 
informację o zanieczyszczeniu, ale wynik nie jest potwierdzony „aktualnymi” 
i szczegółowymi badaniami. Organ nie może jednoznacznie stwierdzić, że ziemia 
jest zanieczyszczona w stopniu wymagającym przeprowadzenie remediacj. Organ 
nie był zobligowany do działania na podstawie art. 101f ustawy Poś ani w trybie art. 
101g (oba artykuły są dla organu fakultatywne, poza tym art. 101g wiąże się 
z wydatkowaniem przez organ środków „własnych”, a z uwagi na niewielką skalę 
zanieczyszczenia – brak zagrożenia, organ stwierdził brak konieczności 
samodzielnego wykonywania badań). Organ wziął pod uwagę również fakt, iż na 
badanym obszarze w zakresie występowania ołowiu analizowano 5 punktów 
pomiarowych dla wód podziemnych i w trzech wody były w klasie I, w jednym 
w klasie III i w jednym w klasie V, co wskazuje na punktowy charakter 
zanieczyszczenia (ograniczony zasięg, brak znaczącego zagrożenia dla zdrowia 
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ludzi i stanu środowiska). Przekazanie raportu początkowego nie rozpoczyna 
również procedury, o której mowa w art. 101c ust. 3 Poś. 

(akta kontroli str. 144-146) 
4. Niedokonanie w trzech wpisach55 (na 18) aktualizacji poprzez oznaczenie 
aktualnego statusu terenu, co było niezgodne z art. 101c ust. 5 Poś, który stanowił, 
że rejestr powinien być aktualizowany w terminie sześciu miesięcy od dnia 
otrzymania, wykonania, ustalenia lub dokonania m.in. wyników badań, planu 
remediacji.  

(akta kontroli str. 150-151) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) niedokonanie aktualizacji w zakresie oznaczenia 
aktualnego statusu terenu należy uznać za niedopatrzenie, które zostanie 
niezwłocznie usunięte.  

(akta kontroli str. 152-153) 
Regionalny Dyrektor do dnia zakończenia czynności kontrolnych56 dokonał 
aktualizacji statusu terenu w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi.  

(akta kontroli str. 154-157) 

Regionalny Dyrektor przed uruchomieniem rejestru historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, pozyskiwał informacje o historycznych zpz występujących na 
terenie województwa zachodniopomorskiego z przekazanych przez Wojewodę akt 
spraw i rejestrów terenów zanieczyszczonych oraz ze zgłoszeń od władających pz. 
Regionalny Dyrektor, dokonywał wpisów w rejestrze historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. We wpisach do rejestru nie zawarto wszystkich informacji 
przewidzianych przepisami Poś i rozporządzenia w sprawie rejestru. Rejestr nie był 
prowadzony na bieżąco. Dyrektor nie wykorzystywał swoich uprawnień do 
zobowiązania władających pz do przeprowadzania badań zanieczyszczeń gleby 
i ziemi w celu ustalenia aktualnego statusu terenu i nie przeprowadzał badań w tym 
zakresie. Regionalny Dyrektor prowadził działania informacyjne dotyczące 
historycznych zpz.  

 

2. Wydawanie decyzji administracyjnych przez 
Regionalnego Dyrektora w sprawach dotyczących 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi  

W badanym okresie do RDOŚ wpłynęło 18 zgłoszeń57 i wniosków58 w zakresie 
historycznych zpz, które dotyczyły zanieczyszczeń m.in. na terenach po 
gazowniach, stacjach paliw, na lotniskach wojskowych. W związku z tymi 
zgłoszeniami Regionalny Dyrektor wydał 14 decyzji ustalających plan remediacji59, 
jedną decyzję orzekając i określająca zakres udostępnienia ziemi i ustalającą plan 
remediacji60, jedną decyzję o zwolnieniu z obowiązku remediacji61. W przypadku 
dwóch zgłoszeń historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi62, które nie 
zawierały wniosku o ustalenie planu remediacji, wydano decyzje o wpisie do rejestru 
historycznych zpz. Takie decyzje wydano również w trzech innych sprawach, 

                                                      
55 Dotyczy wpisów nr 397, 268, 180. 
56 Tj. do 11.12.2018 r.  
57 O historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi. 
58 O ustalenie planu remediacji.  
59 Na podstawie art. 101l ust. 4 Poś. 
60 Na podstawie art. 101o ust. 2 Poś. 
61 Na podstawie nart. 101p ust. 2. 
62 Wpisanych do rejestru pod nr 396 i 473. 
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w których decyzją ustalono plan remediacji. W badanym okresie Dyrektor nie 
wydawał decyzji o wykreśleniu z rejestru.        
                                                                                            (akta kontroli str. 210-211) 
W wyniku badania przeprowadzonego na próbie 10 decyzji63 wydanych przez RDOŚ 
ustalono, że decyzje wydawane były na podstawie posiadanych przez RDOŚ 
dowodów opisujących stan faktyczny64 przedłożonych przez dokonujących 
zgłoszenia65, a Regionalny Dyrektor w sprawach wpisanych do rejestru 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, przed wydaniem decyzji nie zlecał 
przeprowadzenia badań.  

(akta kontroli str. 210-254) 
W badanym okresie do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
wpisano 18 spraw, a Dyrektor wydał 5 decyzji o wpisie do rejestru historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  

(akta kontroli str. 210) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) Zachodzą wątpliwości interpretacyjne co do prawidłowości 
i celowości zapisu art. 101c ust. 3 pkt 3 ustawy Poś. (…) Uznano, że zapis ten jest 
niejednoznaczny, wymagający wykreślenia, zmiany lub doprecyzowania. (…) 
Stwierdzono, że rdosie nie będą wydawać decyzji o potencjalnym zanieczyszczeniu 
po otrzymaniu zgłoszenia o historycznym zanieczyszczeniu. Jednocześnie z pisma 
Ministerstwa Środowiska z (…) 10 czerwca 2015 r. znak (…) wynikało m.in., że wpis 
do rejestru potwierdzonego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi jest 
czynnością techniczną, do której obowiązany jest organ, a postępowanie to nie jest 
postępowaniem administracyjnym. Mając na uwadze powyższe RDOŚ, od momentu 
uruchomienia rejestru wpisywał do niego, zgodnie z zakresem rejestru wszystkie 
tereny gdzie stwierdzono historyczne zpz i ustalono plan remediacji (…). Nie 
kierowano do władających decyzji o wpisie o potencjalnym historycznym 
zanieczyszczeniu, ponieważ władający przedłożył do tutejszego organu dokumenty 
potwierdzające wystąpienie historycznego zanieczyszczenia (…) Tutejszy organ, 
mając na uwadze pismo i monit Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące 
obowiązku dokonania wpisu do rejestru o potencjalnym historycznym 
zanieczyszczeniu, po otrzymaniu dokumentacji potwierdzającej zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi, w drodze decyzji skierowanej do władającego, wydał 5 decyzji, o 
których mowa w art. 101c ust. 4 Poś. Podsumowując wyjaśniam, że 5 decyzji o 
wpisie, skierowanych przez władającego wynikało z monitu GDOŚ, natomiast 13 
pozostałych wpisów dokonano w związku z art. 101c ust. 2, ust. 5, ust. 6 i Poś 
pismem Ministerstwa Środowiska.” 

(akta kontroli str. 83-84, 258-261, 747-752, ) 
Wszystkie decyzje o wpisie do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi zostały wydane przed upływem 6 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia 
zanieczyszczenia oraz zawierały wskazanie miejsca, na którym występuje 
historyczne zpz. Wydane decyzje nie zawierały wszystkich informacji, które są 
wymagane w rejestrze i zostały wskazane w art. 101c ust. 2 Poś.   

(akta kontroli str. 255-257) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) art. 101c ust. 2 ustawy Poś (punkt 1-8) odnosi się do 
informacji jakie należy gromadzić w rejestrze (…), co nie jest zdaniem RDOŚ 
tożsame z informacjami, jakie powinna zawierać decyzja wydana na podstawie art. 
101c ust. 4 Poś.                                                                   (akta kontroli str.258-261) 

                                                      
63 W tym przebadano dwie decyzje o dokonaniu wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi oraz osiem decyzji ustalających plan remediacji.  
64 W tym sprawozdań, opracowań i ekspertyz sporządzanych przez stosowne laboratoria i podmioty badawcze, 
ocen i pozostałej dokumentacji potwierdzającej wystąpienie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
65 W przedkładanej dokumentacji wskazywano m.in. nazwy substancji powodujących zanieczyszczenie, wyniki 
badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami. 
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Badanie 10 z 15 wydanych decyzji o ustaleniu planu remediacji wykazało, że 
wszystkie zawierały elementy, o których mowa w art. 101l ust. 4 Poś w tym m.in. 
sposób przeprowadzenia remediacji, termin rozpoczęcia i zakończenia remediacji, 
sposób potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz termin przedłożenia 
dokumentacji z jej przeprowadzenia.  

(akta kontroli str. 262-271) 
Badanie 10 decyzji o ustaleniu planu remediacji wykazało, że osiem zostało 
wydanych po zasięgnięciu opinii, o których mowa w art. 101l ust. 5 Poś66. W dwóch 
sprawach Regionalny Dyrektor nie zasięgnął opinii państwowego wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego.  

(akta kontroli str. 262, 272-281) 
W badanym okresie Regionalny Dyrektor nie wydawał decyzji zobowiązujących do 
przeprowadzenia remediacji zgodnie z ustalonym przez niego, na podstawie art. 101 
m ust. 1 pkt 2 Poś, planem remediacji. Dyrektor nie nakładał w drodze decyzji na 
władającego pz obowiązku wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi 

i w związku z tym, nie wydawał decyzji na podstawie art. 101 f Poś. W przypadku 
dwóch nieruchomości na których stwierdzono historyczne zpz67, władający pz, po 
dokonaniu zgłoszenia o historycznym zanieczyszczenia, nie przedłożyli wniosków 
o ustalenie planu remediacji, a Dyrektor nie wezwał ich do przedłożenia tych 
wniosków.  

(akta kontroli str. 210, 284-311) 
W badanym okresie Regionalny Dyrektor wydał jedną decyzję68 zobowiązującą 
władającego pz, do udostępniania zanieczyszczonego terenu w celu 
przeprowadzenia remediacji przez RDOŚ. Regionalny Dyrektor zobowiązał Gminę 
Miasto Szczecin do udostępniania zanieczyszczonego terenu w Szczecinie przy 
ul. Gdańskiej. RDOŚ, w decyzji określiła, zgodne z art. 101o ust. 2 Poś, zakres 
udostępnienia powierzchni ziemi oraz ustalił plan remediacji. Teren poddany 
remediacji był użytkowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczenia Sp. z o.o., 
a wykonane rozpoznanie i badanie terenowe wykazało, że zanieczyszczenie ma 
charakter historyczny. RDOŚ zobowiązana była, na podstawie art. 101i pkt 2 Poś, 
do prowadzenia remediacji tego zanieczyszczenia do trwałego zaniku wolnego 
produktu naftowego na zwierciadle wód podziemnych. Prace te zostały ujęte przez 
Dyrektora w harmonogramie zadań w zakresie historycznych zpz pn. „Baza MPO 
Sp. z o.o., Szczecin – prace naprawcze prowadzone przez RDOŚ – sczerpywanie 
produktu ropopochodnego”. 

(akta kontroli str. 312-336) 
W badanym okresie nie wystąpiły przypadki, w których Regionalny Dyrektor odstąpił 
od przeprowadzenia remediacji, do której był zobowiązany ze względu na brak 
dostępu do nieruchomości. 

(akta kontroli str. 312) 

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

1. Niewezwanie dwóch władających pz69, którzy dokonali zgłoszenia historycznego 
zpz w dniach 08.02.2018 r. i 22.05.2018 r., do przedłożenia wniosku o ustalenie 
planu remeidacji, co było niezgodne z art. 101m ust. 1, który stanowi, że 
w przypadku gdy władający powierzchnią ziemi lub inny sprawca nie przeprowadza 

                                                      
66 W tym przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego i w jednym przypadku przez dyrektora regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej.  
67 Nieruchomość zlokalizowana w Barlinku przy ul. Ogrodowej i w Świnoujściu przy ul. Steyera.  
68 Decyzja z 02.06.2015 r. znak WONS-NS.513.1.2015.AS 
69 Do dnia 28.11.2018 r. od dnia zgłoszenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi upłynęło, w 
przypadku zanieczyszczenia zlokalizowanego w Barlinku przy ul. Ogrodowej ponad 6 m-cy, w przypadku 
zanieczyszczenia nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Steyera w Świnoujściu  ponad 9 m-cy..  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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remediacji, pomimo że jest do tego obowiązany, regionalny dyrektor ochrony 
środowiska wzywa go do przedłożenia wniosku, o którym mowa w art. 101l ust. 2, 
w wyznaczonym terminie.  
                                                                                    (akta kontroli str. 210, 286-311) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) Ustawa nie określa w jakim terminie władający ma 
przedłożyć do RDOŚ wniosek o ustalenie planu remediacji wraz projektem planu 
remediacji. (…) Organ powziął informację o zanieczyszczeniu, ale również jemu 
przepisy nie narzucają terminu na wezwanie władającego z art. 101m ust. 1 pkt 1 
(…).  (…) W przypadku (…) ul. Steyera w Śwonoujściu (…)Spółka dokonała 
zgłoszenia o historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi (…) jednocześnie 
poinformowała, że projekt planu remediacji zostanie złożony w terminie późniejszym 
(…). Z rozmowy telefonicznej wynikało, że opóźnienie związane jest koniecznością 
opracowania takiego planu, a to z kolei wiąże się z wyłonieniem w ramach 
postępowania przetargowego stosownego wykonawcy. W przypadku 
zanieczyszczenia w Barlinku (…) z informacji (…) wynika, że firma prowadzi 
procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy, który będzie miał wykonać 
remediację na przedmiotowej nieruchomości. 
                                                                                            (akta kontroli str. 284-285) 
2. Regionalny Dyrektor w dwóch sprawach70 nie zasięgnął opinii dotyczącej projektu 
planu remediacji, co było niezgodne z art. 101 l ust. 5, który stanowi, że regionalny 
dyrektor ochrony środowiska wydaje decyzję (…) po zasięgnięciu opinii dotyczącej 
projektu planu remediacji: 1) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego – 
w odniesieniu do oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi na 
danym terenie; (…).  

(akta kontroli str. 262) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) brak wystąpienia o opinię był wynikiem ówczesnej 
interpretacji przepisu art. 101 l ust. 5, który wskazuje, że RDOŚ zasięga opinii 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w odniesieniu do oceny 
występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi (…). Organ przyjął, że 
skoro ocena nie wykazuje znaczącego charakteru, to nie ma konieczności 
zasięgania opinii. 

(akta kontroli str. 282-283) 

Regionalny Dyrektor wydał 14 decyzji ustalających plan remediacji, jedną decyzję 
orzekającą i określającą zakres udostępnienia ziemi oraz ustalającą plan remediacji, 
jedną decyzję o zwolnieniu z obowiązku remediacji, a także 5 decyzji o wpisie do 
rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni. Nie wydawano decyzji 
zobowiązujących do przeprowadzenia remediacji zgodnie z ustalonym przez RDOŚ 
planem remediacji. Poddane badaniu decyzje o ustaleniu planu remediacji oraz 
wszystkie wydane decyzje o wpisie do rejestru historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni zawierały wszystkie informacje wymagane przepisami Poś. Regionalny 
Dyrektor przy ustalaniu planów remediacji dwóch historycznych zpz, nie zasięgnął 
opinii właściwych organów w sprawie projektu planu remediacji, co było niezgodne 
z przepisami Poś. W dwóch innych sprawach nie wezwał władających powierzchnią 
ziemi, którzy dokonali zgłoszenia historycznego zpz, do przedłożenia wniosku 
o ustalenie planu remeidacji.  

 

                                                      
70 Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi w miejscowościach Bród w gminie Chociwel i miejscowości 
Kretlewo w gminie Golczewo. 
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3. Skuteczność podejmowanych działań na rzecz 
usuwania historycznych zanieczyszczeń ziemi  

W badanym okresie Dyrektor Regionalny był zobowiązany od lutego 2014 r.71, na 
podstawie art. 101i pkt 2 Poś, do przeprowadzenia remediacji historycznego zpz 
zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Gdańskiej72. Regionalny Dyrektor 
przeprowadzał remediację od 1.10.2014 r. Decyzję orzekającą zakres udostępnienia 
powierzchni ziemi i ustalającą plan remediacji Dyrektor wydał 2.06.2015 r. Sposób 
przeprowadzenia remediacji określono jako systematyczne sczerpywanie produktu 
ropopochodnego do chwili trwałego zaniku wolnego produktu naftowego na 
zwierciadle wód podziemnych73. Do 30.06.2018 r. sczerpano łącznie 651,5 m3 
zaolejonych wód.  

(akta kontroli str. 337-363) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) Zostały sporządzone dwa opracowania na zlecenie Gminy 
Miasto Szczecin: „Raport o stanie czystości środowiska gruntowo-wodnego (…)” 
i „Dokumentacja geologiczna określająca stan środowiska gruntowo-wodnego (…)”. 
Na podstawie opracowań (…) i zaproponowanych tam prac naprawczych Prezydent 
Miasta Szczecin do końca września 2014 r. prowadził działania polegające m.in. na 
sczerpywaniu substancji ropopochodnych (…). Działania prowadzono przede 
wszystkim w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu wód rzeki Parnica. (…) RDOŚ po 
analizie ww. opracowań uznał je za wystarczające do kontynuowania dotychczas 
prowadzonych działań. (…) Wyrok WSA (…), który obligował RDOŚ do prowadzenia 
działań zapadł (…), kiedy obowiązywały jeszcze przepisy ustawy POŚ (…). 
Niezależnie od powyższego RDOŚ skupił się w przedmiotowej sprawie na 
pozyskaniu zabezpieczenia finansowego dla prowadzonych od 01.10.2014 r. (…) 
działań związanych ze sczerpywaniem substancji ropopochodnych. (…) Tutejszy 
organ po wnikliwej analizie przede wszystkim obowiązujących przepisów prawa 
i zapewnieniu sobie środków na kolejny rok (…) uznał, że należy do władającego 
zanieczyszczoną powierzchnią ziemi skierować decyzję określającą zakres 
udostępnienia powierzchni ziemi na podstawie „nowych przepisów” (…).         

(akta kontroli str. 364-368) 
W badanym okresie Regionalny Dyrektor, w związku z zanieczyszczeniem ujęcia 
wody podziemnej w miejscowości Borne Sulinowo związkami tri i tetrachloroetenu, 
zobowiązany był, na podstawie wyroku z dnia 21.11.2014 r.74, do wszczęcia i 
przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 15 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie75, w toku którego miał dokonać ustaleń, czy podmiot 
korzystający ze środowiska jest sprawcą szkody w środowisku. Sąd wskazał, że 
negatywny wynik tych ustaleń będzie uzasadniał umorzenie postępowania, co nie 
zwalniało organu od rozważenia, czy zachodzi konieczność podjęcia z urzędu 
działań zapobiegawczych lub naprawczych. 

(akta kontroli str. 765-775) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) Organ dopełnił obowiązków wynikających z orzeczenia 
NSA. Umorzono postępowanie wobec podmiotu, ale przeprowadzone postępowanie 
wskazało, że mamy do czynienia nie ze szkodą w środowisku (…) ale 
prawdopodobnie z historycznym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi (…), 

                                                      
71 W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3.02.2014 r. sygn. akt IV 
SA/Wa 2549/13.  
72 Na terenie działek o łącznej powierzchni 2,45 ha stanowiących teren przemysłowy, na którym znajdują się 
m.in. wytwórnia mas bitumicznych, place składowe, magazynowe, drogi dojazdowe a historycznie znajdowały 
się tereny przemysłowe; na terenie stwierdzono występowanie niezidentyfikowanych substancji ropopochodnych 
73 Działania podejmowano w celu niedopuszczenia do przedostania się zanieczyszczeń do wód rzeki Parnica. 
74 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21.11.2014 r., sygn. akt II OSK 1074/13. 
75 Dz. U. z 2018 r., poz. 954, dalej: ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku.  
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będącym pozostałością po stacjonujących w Bornym Sulinowie Wojskach Federacji 
Rosyjskiej. Organ mając na uwadze zmianę klasyfikacji postępowania w celu 
doprecyzowania i dobadania przypuszczeń, a przede wszystkim w celu ustalenia 
źródła zanieczyszczenia (jego odnalezienie w jednoznaczny sposób przyczyniło by 
się do określenia czasu powstania i sprawcy), przeprowadził kolejne badania 
mające na celu zlokalizowanie ogniska zanieczyszczenia. Organ pozyskał środki 
z NFOŚiGW w Warszawie na poszukiwanie źródła, projekt planu remediacji oraz 
remediację (…). Wykonane przez specjalistyczne podmioty liczne analizy 
uprawdopodobniły, że zanieczyszczenie ma charakter historyczny (…), 
jednocześnie wskazano, że odnalezienie źródła zanieczyszczenia będzie raczej 
niemożliwe. Istotną kwestią wymagającą podkreślenia jest fakt, że w wykonane 
badania gleby i ziemi nie potwierdziły przekroczeń dopuszczalnych norm zawartości 
dla tri i tetrachloroetenu w glebie i ziemi, a zanieczyszczenia są stwierdzane 
w wodach podziemnych. W związku z powyższym tutejszy organ na mocy 
przepisów dotyczących ochrony powierzchni ziemi, o których mowa w ustawie POŚ 
nie jest obowiązany do prowadzenia działań remediacyjnych, które odnoszą się 
wyłącznie do gleby i ziemi. Aktualnie RDOŚ jest na etapie końcowego rozliczania 
środków z NFOŚiGW (na poszukiwanie źródła zanieczyszczenia) i po uzyskaniu 
informacji o prawidłowym rozliczeniu wystosuje do zainteresowanych Stron 
stanowisko w sprawie. Zdaniem tutejszego organu w związku z niewykryciem źródła 
i zanieczyszczenia powierzchni ziemi, nie istnieją przesłanki do dalszego 
prowadzenia postępowania przez RDOŚ w Szczecinie. (…) Należy dodać, że 
w aktualnym stanie prawnym w zakresie ochrony wód podziemnych nie ma organu, 
który powinien podjąć działania formalnoprawne. Zadaniem służb dostarczających 
wodę pitną na wodociąg jest dostarczenie jej zgodnie z parametrami określonymi 
w stosownych przepisach prawa. 

(akta kontroli str. 364-368) 
W badanym okresie, Regionalny Dyrektor, w związku z zanieczyszczeniami 
występującymi w Bornym Sulinowie nie wykonywał, na podstawie art. 101g Poś, 
badania zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu potwierdzenia występowania 
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub w celu opracowania planu 
remediacji.  

(akta kontroli str. 552) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) Zdaniem tutejszego organu uprawnienia, o których mowa 
w art. 101g Poś mogą mieć zastosowanie (fakultatywnie) w przypadku, gdy chcemy 
potwierdzić wystąpienie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na 
danym konkretnym terenie (…). Oznacza to, że organ posiada już jakąś wiedzę na 
temat zanieczyszczenia (…) i chce udokumentować, potwierdzić jednoznacznie, że 
zanieczyszczenie ma charakter historyczny z jednoczesnym ustaleniem jego 
zakresu (…). Zapis art. 101g ma również zastosowanie do wykluczenia wystąpienia 
historycznego zanieczyszczenia na danym terenie. Odnosząc powyższe do sytuacji 
w Bornym Sulinowie należy stwierdzić, że organ posiadał poszlakowe dane 
dotyczące historycznego zanieczyszczenia (wnioski z badań mówiące, że 
zanieczyszczenie jest „stare” i pochodzi z czasów JAR), ale z uwagi na fakt, że 
formalnie i laboratoryjnie nie potwierdzono przekroczeń w gruncie, nie można było 
ustalić, ani terenu, ani władającego, na którym zanieczyszczenie występuje tj. gdzie 
nastąpiło pierwotne zanieczyszczenie gruntu i kto jest władający terenem. 
Dodatkowo, z uwagi na rozproszony charakter zanieczyszczenia wód, organ nie był 
w stanie określić terenu, który miałby zostać poddany badaniu, w celu potwierdzenia 
historycznego zanieczyszczenia. Dlatego m.in. skupiono się na poszukiwaniu 
ogniska poprzez sondowanie w górę prądu napływających do ujęcia wód 
podziemnych z jednoczesnym pobieraniem i badaniem prób gleby. (…) Należy 
stwierdzić, że realizacja zadania, o którym mowa w art. 101g ustawy Poś wymaga 
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pozyskania środków w ramach zamówienia publicznego, a organ nie znalazł 
w ofercie Funduszy narzędzia, które umożliwiłoby jego wykonanie, tym bardziej, że 
niemożliwe było oszacowanie wartości zamówienia w sytuacji, gdy nie wiadomo było 
gdzie szukać przedmiotowego zanieczyszczenia. 

(akta kontroli str. 775-779 
Regionalny Dyrektor, w terminie określonym w art. 101j ust. 1 Poś76, opracował 
harmonogram wszystkich zadań w zakresie historycznych zpz. W badanym okresie 
nie dokonywano aktualizacji harmonogramu. W harmonogramie ujęto następujące 
zadania, tj.: 
- „Zanieczyszczenie ujęcia wody podziemnej w Bornym Sulinowie związkami tri- 

i tetrachloroetenu – poszukiwanie źródła zanieczyszczenia”, 
- „Baza MPO Sp. z o.o., Szczecin – prace naprawcze prowadzone przez RDOŚ – 

sczerpywanie produktu ropopochodnego”. 
(akta kontroli str. 373, 560-562) 

Dyrektor wyjaśnił, że (…) Organ ustalając pierwszy harmonogram swoich zadań (…) 
kierował się (…) zapisem art. 101j ust. 3 Poś, który wskazuje, że ustalając 
i aktualizując harmonogram uwzględnia się potrzebę przeprowadzenia w pierwszej 
kolejności remediacji terenów, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub stanu środowiska. Napływ zanieczyszczonych wód do studni ujęcia w 
Bornym Sulinowie (…) niewątpliwie stanowił duże zagrożenia dla zdrowia ludzi 
korzystających z przedmiotowego ujęcia. W przypadku (…) działań dotyczących ul. 
Gdańskiej w Szczecinie należy stwierdzić, że ograniczenie działań lub ich 
wstrzymanie niewątpliwie spowodowałoby zanieczyszczenie kanału portowego 
połączonego bezpośrednio z wodami rzeki Parnica, co skutkowałoby wtórnym 
zanieczyszczeniem wód płynących oraz stanowiłoby zagrożenie dla fauny i flory (…) 
występujących w rejonie rzeki. (…) 

(akta kontroli str. 374-377) 
W badanym okresie Regionalny Dyrektor ustalił, w drodze decyzji wydanej dla 
władającego pz, 15 planów remediacji77, w tym jeden dotyczący remediacji 
historycznego zpz zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Gdańskiej. Plany ustalono 
dla terenów o łącznej powierzchni 34,97 h, na których była prowadzona działalność 
m.in. składowania i obrotu paliw, w tym samolotowych, przetwarzania smoły 
pogazowej, produkcji asfaltów i masy bitumicznej. Na gruntach poddawanych 
remediacji władający pz planowali m.in. parking dla maszyn rolniczych, działalność 
związaną z obrotem i dystrybucją paliw, usługi gazownictwa.   

(akta kontroli str. 388-421) 
Z 15 planów remediacji ustalonych przez Regionalnego Dyrektora, zrealizowane 
zostały trzy78. Regionalny Dyrektor dokonał, zgodnie z art. 101n Poś, oceny 
przeprowadzonych remediacji i stwierdził zgodność przeprowadzonych prac 
z planem ustalonym w decyzji. Regionalny Dyrektor oceniał zgodność 
przeprowadzonej remediacji z planem, na podstawie dokumentacji przedłożonej 
przez władającego pz. Oceny przeprowadzenia remediacji były udokumentowane 
w formie notatek służbowych. W ramach wykonywanej oceny weryfikowano m.in. 
fakt przekazania przez wykonującego remediację zanieczyszczonej ziemi 
uprawnionym podmiotom79. Regionalny Dyrektor ocenił również sposób wykonania 
postanowień decyzji m.in. zakresie zgodności z ustalonym planem remediacji 
i terminem jej wykonania.                                                    (akta kontroli str. 438-492) 

                                                      
76 Tj. w dniu 22.01.2015 r. 
77 W tym cztery w 2015 r., sześć w 2016 r., dwie w 2017 r., trzy w 2018 r.  
78 W latach 2015 – 2017 zrealizowano remediację ,ujętych w rejestrze historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi pod numerami 175, 176, 180. 
79 Regionalny dyrektor weryfikował czy odpad przejęły uprawnione podmioty posiadające decyzje na 
gospodarowanie odpadami i czy odpad został unieszkodliwiony zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. 
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W badanym okresie RDOŚ wydała 15 decyzji o ustaleniu planu remediacji, na 
podstawie których 14 władających powierzchnią80 rozpoczęło remediację w terminie 
przewidzianym decyzjami. W jednym przypadku, nieruchomości przy ul. Duńskiej 
w Szczecinie, gdzie rozpoczęcie prac remediacyjnych ustalono81 na 01.06.2017 r. 
a zakończenie na 31.12.2017 r., władający pz82 nie podjął prac.  

(akta kontroli str. 422-434) 

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

Niepodjęcie przez Regionalnego Dyrektora działań przewidzianych przepisami 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wobec władającego pz – Gminy 
Miasto Szczecin, w przypadku historycznego zpz zlokalizowanego przy ul. Duńskiej 
w Szczecinie. Dla zanieczyszczenia, decyzją o ustaleniu planu remediacji83, 
określono termin rozpoczęcie remediacji na 29.05.2017 r., jej zakończenie na 
31.12.2017 r., a do dnia zakończenia kontroli84 władający nie podjął remediacji. 
Zgodnie z art. 101n ust. 2 Poś, w przypadku gdy stwierdzono niezgodność 
przeprowadzonej remediacji z ustalonym planem remediacji, stosuje się przepisy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

(akta kontroli str. 422-434) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) Już na etapie postępowania administracyjnego w sprawie 
planu, organ posiadł wiedzę (…), że nabyciem przedmiotowego terenu 
zainteresowany jest Marszałek Województwa, w celu wybudowania stacji pogotowia 
ratunkowego (…). (…) W dniu 31.01.2018 r. minął termin na złożenie dokumentacji 
powykonawczej, a w maju 2018 r. RDOŚ wezwał Gminę do złożenia przedmiotowej 
dokumentacji. (…) Gmina wyjaśniła, że nie dysponuje dokumentacją 
powykonawczą. Jako powód wskazano, iż nieruchomość była przygotowana do 
zbycia (…) celem wybudowania siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego. (…) 21.10.2017 r. Urząd Marszałkowski poinformował Gminę 
o rezygnacji z nabycia przedmiotowej nieruchomości. Gmina uznała, że w związku 
z tym przeprowadzenie remediacji (…), która oszacowana została na 11 000 000 – 
15 000 000 zł jest nieuzasadnione.  (…) W dniu 15.05.2018 r. (…) odbyło się 
spotkanie, z którego wynikało, że Pogotowie jest w dalszym ciągu zainteresowane 
przejęciem działki (…). RDOŚ poinformował potencjalnego nabywcę o przepisach 
w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (…). W dniu 21.11.2018 
r. (…) odbyło się spotkanie z Dyrektorem Pogotowia Ratunkowego, który 
potwierdził, że działka przeszła we władanie Marszałka i rozpoczęły się prace 
związane z wystąpieniem do RDOŚ z wnioskiem o ustalenie planu remediacji 
powierzchni ziemi przez nowego władającego zanieczyszczoną powierzchnią ziemi. 

(akta kontroli str. 435-437) 

Regionalny Dyrektor opracował w terminie przewidzianym przepisami Poś 
harmonogram zadań w zakresie historycznych zpz. W harmonogramie tym zostały 
ujęte wszystkie zadania RDOŚ stanowiące największe zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi lub stanu środowiska tj. zadanie poszukiwania źródła zanieczyszczenia 
ujęcia wody podziemnej w Bornym Sulinowie i zadanie sczerpywania produktu 
ropopochodnego w Szczecinie przy ul. Gdańskiej. Władający pz zakończyli trzy 
remediacje przeprowadzone na podstawie decyzji o ustaleniu planu remediacji, 
zostały one ocenione przez RDOŚ zgodnie z przepisami Poś. W przypadku jednego 

                                                      
80 W tym RDOŚ jako zobowiązana do przeprowadzenia remediacji na terenie, na którym występuje historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi będącym we władaniu Gminy Miasto Szczecin.  
81 Decyzją RDOŚ z 15.05.2017 r.  
82 Gmina Miasto Szczecin.  
83 Z dnia 15.05.2017 r. 
84 Tj. do 11.12.2018 r. 
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historycznego zpz, RDOŚ nie podjęła działań przewidzianych przepisami, wobec 
władającego pz, który nie rozpoczął remediacji w terminie przewidzianym decyzją 
o ustaleniu planu remediacji. 

 

4. Zapewnienie niezbędnych środków finansowych dla 
realizacji zadań w zakresie identyfikacji, prowadzenia 
badań i usuwania historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi  

W latach 2014 – 2018 (III kwartały 2018 r.) RDOŚ wydatkowała łącznie 309 810 zł85 
na realizację swoich zadań w zakresie historycznych zpz, w tym 108 324 zł na 
remediację terenów zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Gdańskiej i 201 486 zł na 
opracowanie dokumentacji związanej z poszukiwaniem źródeł zanieczyszczenia 
wody podziemnej w Bornym Sulinowie. Wydatki były w całości finansowane ze 
środków budżetu państwa, w tym 267 582 zł z rezerwy celowej tworzonej ze 
środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, pozostałe w ramach 
przyznanych RDOŚ limitów w ustawie budżetowej.  

(akta kontroli str. 493, 511-551) 

Wydatki planowane do poniesienia w latach 2016 – 2018 na remediację terenów 
zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Gdańskiej oraz na opracowanie dokumentacji 
związanej z poszukiwaniem źródeł zanieczyszczenia wody podziemnej w Bornym 
Sulinowie z rezerwy celowej zostały ujęte w planie finansowym RDOŚ na każdy 
rok86 w podziale na rodzaje wydatków. Środki na remediację terenów przy 
ul. Gdańskiej wydatkowane w latach 2014 – 201587 nie były ujęte w planie 
finansowym jednostki.  

(akta kontroli str. 493-551) 
Główny Księgowy RDOŚ wyjaśnił, że (…) W związku z otrzymaniem wyroku (…) 
obligującego do przywrócenia środowiska do stanu właściwego zaistniała 
konieczność zabezpieczenia środków w budżecie RDOŚ. W okresie 2014 – 2015 
wygospodarowano środki w ramach przyznanych limitów w ustawie budżetowej. Od 
2016 r. do chwili obecnej zadania z zakresu historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi pokrywane są ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW w ramach 
rezerwy celowej pozycja 59.  

(akta kontroli str. 510) 
W badanym okresie Regionalny Dyrektor ustalił, zgodnie z art. 101j ust. 4 Poś, 
harmonogram zadań w zakresie historycznych zpz. W trakcie opracowywania 
harmonogramu, Dyrektor zasięgał opinii NFOŚiGW88 oraz WFOŚiGW 
w Szczecinie89 w zakresie możliwości wspomagania ze środków funduszy zadań 
objętych harmonogramem tj.: poszukiwania i usunięcia źródeł zanieczyszczeń ujęcia 
wody w Bornym Sulinowie i sczerpywania produktu ropopochodnego w Szczecinie 
przy ul. Gdańskiej.  

(akta kontroli str. 552, 560-564) 
Regionalny Dyrektor pozyskał środki na realizację zadań wskazanych 
w harmonogramie w ramach rezerwy celowej budżetu państwa z NFOŚIGW 

                                                      
85 W tym 5 508 zł w 2014 r., 36 720 zł w 2015 r., 101 367 zł w 2016 r., 144 183 zł w 2017 r., 22 032 zł w 2018 r.  
86 Tj. w roku 2016 zaplanowano 101 367zł, w 2017 r. – 144 183 zł, w 2018 r. – 22 032 zł.  
87 Tj. 5 508 zł w 2014 r., 36 720 zł w 2015 r.  
88 NFOŚiGW pozytywnie zaopiniował zadanie poszukiwanie ujęcia źródła zanieczyszczenia wody podziemnej 
w Bornym Sulinowie. Negatywnie zaopiniowano zadanie dotyczące sczerpywania produktu ropopochodnego ze 
względu na brak kompleksowych danych dotyczących zakresu przedsięwzięcia, kosztów, terminu realizacji. 
89 WFOŚiGW pozytywnie zaopiniował zadania poszukiwania źródła zanieczyszczenia wody podziemnej 
w Bornym Sulinowie i sczerpywania produktu ropopochodnego w Szczecinie.  

Opis stanu 
faktycznego 
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w kwocie 201 486 zł na realizację zadania „Poszukiwanie i usunięcie (remediacja 
gruntów) źródła zanieczyszczenia ujęcia podziemnej wody pitnej dla miejscowości 
Borne Sulinowo związkami tri i tetrachloroetenu” i z  WFOŚiGW w kwocie 66 096 zł 
na realizację zadania „Baza MPO Sp. z o.o., Szczecin – prace naprawcze 
prowadzone przez RDOŚ – sczerpywanie produktu ropopochodnego” 

(akta kontroli str. 552, 560-564) 
RDOŚ 30.01.2015 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Poszukiwanie 
i usunięcie (remediacja gruntów) źródła zanieczyszczenia ujęcia podziemnej wody 
pitnej dla miejscowości Borne Sulinowo związkami tri i tetrachloroetenu” w ramach 
programu priorytetowego nr 2.2.3 „Ochrona powierzchni ziemi Część 3) Remediacja 
powierzchni ziemi objętej szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem 
historycznym”. 

(akta kontroli str. 573-583) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) RDOŚ po wejściu w życie znowelizowanych przepisów 
Poś (wrzesień 2014 r.) przeanalizował całokształt informacji zebranych w trakcie 
badania sprawy Bornego Sulinowa i odnosząc zebrany materiał dowodowy do nowej 
regulacji uznał, że realizacja zadania możliwa jest tylko przy pozyskaniu środków 
zewnętrznych. Jedynym programem, w który wpisywało się Borne Sulinowo był 
Priorytet 2.2.3 „Ochrona powierzchni ziemi Część 3) Remediacja powierzchni ziemi 
objętej szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym”. Z uwagi na to, 
że przeprowadzone przez RDOŚ w Szczecinie postępowanie wykluczyło szkodę w 
środowisku, o której mowa w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku, 
stwierdzone zanieczyszczenie wód podziemnych należało uznać za 
zanieczyszczenie pochodzące z pierwotnego historycznego zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi (definicja powierzchni ziemi – art. 3 pkt 25 ustawy Poś). Złożenie 
wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie przekazania środków 
poprzedzone było (…) analizą zgromadzonych materiałów oraz przepisów prawa. 
(…) Zanieczyszczenie wód podziemnych jest zanieczyszczeniem wtórnym, 
pierwotne zanieczyszczenie z pewnością znajdowało się w gruncie, poczyniono 
założenie, że uda się jednoznacznie wskazać miejsce/ognisko/źródło pierwotnego 
historycznego zanieczyszczenia ziemi. Jedynym dostępnym programem do 
wykorzystania przez RDOŚ był Priorytet 2.2.3 Ochrona powierzchni ziemi, nie było 
innych programów na przeprowadzenie tylko badań. W zakresie przedmiotowego 
Programu była remediacjia powierzchni ziemi objętej historycznym 
zanieczyszczeniem i zdaniem organu Borne wpisywało się w ten projekt. Regionalny 
Dyrektor wnioskując o środki, z uwagi na historię i specyfikę obszaru oraz charakter 
samego zanieczyszczenia nie był w stanie jednoznacznie potwierdzić laboratoryjnie 
historyczne zpz, ale poczynił założenie, że przeprowadzone badania nie tylko 
potwierdzą historyczne zpz, ale również umożliwią zlokalizowanie pierwotnego 
zanieczyszczenia i podjęcie kolejnych kroków zmierzających do oczyszczenia 
terenu. 

(akta kontroli str. 775-779) 
Regionalny Dyrektor 13.11.2015 r. podpisał umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie 
poszukiwania i usunięcia źródła zanieczyszczenia ujęcia podziemnej wody pitnej 
w miejscowości Borne Sulinowo90. Wysokość dofinansowania w umowie określono 
na kwotę 3 000 000 zł91, całkowity koszt realizacji zadania na 3 047 724 zł92. 
W umowie określono wskaźnik rzeczowy zadania „powierzchnia terenu poddanego 
remediacji 1 ha”, „dokumentacja – plan remediacji 1 szt.”, wskaźnik ekologiczny 

                                                      
90 Nazwa dofinansowanego zadania „.Poszukiwanie i usunięcie (remediacja gruntów) źródła zanieczyszczenia 
ujęcia podziemnej wody pitnej dla miejscowości Borne Sulinowo związkami tri i tetrachloroetenu”.  
91 W tym na poszukiwanie źródła zanieczyszczeń 200 000 zł, opracowanie projektu planu remediacji 
i przeprowadzenie remediacji – 2 800 000 zł.  
92 W tym koszty kwalifikowane 3 000 000 zł, niekwalifikowane – 47 724 zł.  
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zadania „powierzchnia terenu poddanego remediacji 1 ha”. Do umowy zawarto trzy 
aneksy93, w tym aneks nr 3/469 z 19.09.2018 r., w którym zmieniono kwotę 
dofinansowania na 201 486 zł, całkowity koszt realizacji zadania na 249 210 zł94, 
ustalono termin zakończenia zadania na 30.08.2018 r. oraz wskazano tożsamy efekt 
ekologiczny i rzeczowy tj. „dokumentacje z badania zanieczyszczonej powierzchni 
ziemi w celu ustalenia lokalizacji źródła zanieczyszczenia 1 szt”.  

(akta kontroli str. 552, 573-620) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) RDOŚ, w celu pozyskania środków na ponowne 
rozpatrzenie i zbadanie sprawy zanieczyszczenia ujęcia wody (…) wystąpił (…) do 
NFOŚiGW z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia. Racjonalnym 
założeniem przedsięwzięcia było znalezienie źródła zanieczyszczenia wód 
podziemnych w glebie (badania), opracowanie planu remediacji a następnie 
przeprowadzenie remediacji, co wiązałoby się z osiągnięciem efektu ekologicznego. 
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i podpisano (…) umowę (…). W ramach tej 
umowy organ z należytą starannością podejmował próby zlokalizowania 
zanieczyszczenia ujęcia wody (…), niemniej jednak nie udało się zrealizować tego 
etapu. Wnioski z wykonanych licznych sondowań wskazują, że zanieczyszczenie 
jest „stare”, pochodzące z czasu stacjonowania na terenie miasta Wojsk Federacji 
Rosyjskiej, ale nie znaleziono (nie wskazano) ogniska zanieczyszczenia w gruncie. 
Nie potwierdzono również zanieczyszczenia związkami tri i tetrachloroetanem gleby 
i ziemi w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy, jednocześnie wskazano 
(…), że znalezienie źródła (lub źródeł) w glebie jest raczej niemożliwe. Fakt ten 
uniemożliwił przejście do dalszego etapu realizowania zadania, na które RDOŚ 
pozyskał środki z Funduszu (projekt planu remediacji, remediacja). W dniu 
28.11.2017 r. RDOŚ wystąpił do Ministerstwa Środowiska (…) z prośbą o wskazanie 
właściwego trybu postępowania administracyjnego w rozpatrywanym przypadku 
(…). Z opinii MŚ (…) wynika m.in., że remadiacja powierzchni ziemi, w trybie 
przepisów POŚ dotyczy tylko i wyłącznie oczyszczania powierzchni ziemi i gleby 
i nie ma zastosowania do remediacji wód podziemnych. RDOŚ, mając na uwadze 
zapisy i warunki umowy z NFOŚiGW oraz mając na uwadze brak możliwości 
przejścia do wykonania dalszych podzadań określonych w umowie, w dniu 
29.01.2018 r., zwrócił się do Prezesa Funduszu (…) z prośbą o rozważenie 
możliwości skorzystania z zapisów §12 ust. 6 Umowy (…), zgodnie z którym, 
w przypadku realizacji zadania, które nie kończy się w pierwszym roku 
kalendarzowym, w którym państwowa jednostka budżetowa uzyskała 
dofinansowanie, niezłożenie przez państwową jednostkę budżetową wniosku 
o przekazanie środków w terminie wskazanym w warunkach szczególnych lub brak 
zadania na uzgodnionej liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania 
w kolejnych latach, Strony poczytują za rezygnację przez państwową jednostkę 
budżetową z wykonania pozostałej części umowy. W takim przypadku NFOŚiGW 
może skwitować dotychczasowe wykonanie umowy i uznać ją za wykonaną 
w niepełnym zakresie efektu rzeczowego i efektu ekologicznego. W uzasadnieniu 
prośby wskazano, że z uwagi na okoliczność, iż podjęte działania (…) w ramach 
pierwszej części zadania tj. poszukiwania źródła zanieczyszczenia ujęcia 
podziemnej wody pitnej (…) nie przyniosły skutku w postaci ustalenia źródła, to 
niemożliwym staje się podjęcie kolejnych działań, mających na celu opracowanie 
planu remediacji powierzchni ziemi i usunięcie zanieczyszczenia (realizacja drugiej 
części zadania w postaci usunięcia źródła zanieczyszczenia). Zdaniem RDOŚ 
istniały wszelkie podstawy dla skwitowania dotychczasowego wykonania umowy 
i uznania jej za wykonaną w niepełnym zakresie efektów ekologicznego 

                                                      
93 Aneks nr 1/347 z dnia 23.05.2016 r., aneks nr 2/135 z dnia 21.03.2017 r. oraz aneks nr 3/469 z 19.09.2018 r.  
94 W tym koszty kwalifikowane 201486 zł, niekwalifikowane 47 724 zł. 



 

24 

i rzeczowego (…). Na podstawie uzyskanych wyników badań źródła 
zanieczyszczenia (…), w ocenie RDOŚ, która dochowała wszelkiej staranności, brak 
jest uzasadnionych przesłanek dla dalszego kontynuowania realizacji umowy 
i wskazane jest z punktu widzenia finansów publicznych uznanie jej za wykonaną w 
niepełnym zakresie. (…) Z analizy dokumentacji zgromadzonej przez RDOŚ wynika, 
że (…) 07.06.2018 r. Fundusz przesłał do RDOŚ drogą elektroniczną informację 
o planowanych zmianach w umowie dotyczących efektów, kwot dofinansowania, 
a następnie zamknięciu umowy. (…) Do pisma dołączono projekt uchwały 
zmieniającej (…). (…) 14.09.2018 r. do organu wpłynęło pismo dotyczące zmian 
warunków szczególnych umowy (…), do którego załączono 2 egzemplarze Aneksu 
nr 3/469 (…). (…) Intencją RDOŚ, z uwagi na ustalone okoliczności w sprawie 
zanieczyszczenia ujęcia wody w Bornym Sulinowie, nie była wprost zmiana miernika 
efektu ekologicznego i rzeczowego, ale odstąpienie od realizacji umowy na 
podstawie § 12 ust. 6 umowy (…), ponieważ realizacja ta stała się niemożliwa 
i nierealna z uwagi na to, że nie ustalono źródła/ogniska zanieczyszczenia wód 
podziemnych. Dalsze prowadzenie działań było również nieuzasadnione z punku 
widzenia finansów publicznych. Z przyczyn niezależnych od organu efekt 
ekologiczny nie mógł zostać osiągnięty, zatem należało zmienić warunki umowy. 
Zmiana mierników była konieczna do „zamknięcia” Umowy, jednocześnie była 
zaproponowana przez Fundusz i przez Fundusz zaakceptowana. Należy również 
podkreślić, że z zakresu ogólnego „Programu priorytetowego - Ochrona powierzchni 
ziemi” wynika, iż wskaźnikiem osiągnięcia celu (stopniem realizacji celu programu) 
jest nie tylko powierzchnia terenu poddanego remediacji, ale również liczba 
wykonanych opracowań (dokumentacje, projekty, itp.). 

(akta kontroli str. 621-656) 
W latach 2015-2018 RDOŚ zawarła z WFOŚiGW cztery umowy95 na łączną kwotę 
96 096 zł na prace sczerpywania produktów ropopochodnych z nieruchomości przy 
ul. Gdańskiej96. Z zawartych umów, jedna pozostaje w trakcie realizacji97, jedna 
zostanie rozpoczęta w 2019 r., pozostałe zostały, w wyniku rozliczenia końcowego, 
zakończone. Na podstawie zawartych umów RDOŚ otrzymała dofinansowanie 
w formie dotacji w łącznej wysokości 66 096 zł. Przed uzyskaniem dofinansowania 
ze środków WFOŚiGW na remediację przy ul. Gdańskiej w Szczecinie, RDOŚ 
wydatkowała łącznie 42 228 zł na realizację tego zadania ze środków budżetu 
państwa.  

(akta kontroli str. 493-559) 
W badanym okresie Regionalny Dyrektor nie przeprowadzał zastępczo remediacji 
i nie opracowywał projektu planu remediacji w zastępstwie władającego 
powierzchnią ziemi.  

(akta kontroli str. 657) 
RDOŚ pozyskała informację o możliwości otrzymania środków finansowych na 
identyfikację i usuwanie historycznych zpz z NFOŚiGW i WFOŚiGW. Pismem 
z 12.01.2015 r. NFOŚiGW poinformował m.in., że będzie finansował wyłącznie 
zadania wskazane w harmonogramie, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
NFOŚiGW i będą zgodne z wymogami określonymi w programie priorytetowym nr 
2.2 Ochrona powierzchni ziemi część 3). Dodatkowo poinformował, że program nie 
przewiduje dofinansowania zadań polegających jedynie na przeprowadzeniu badań 
czy też na opracowaniu projektu planu remediacji bez przeprowadzenia samej 

                                                      
95 Umowa z 29.12.2015 r. na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., umowa z 17.10.2016 r. na okres od 
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., umowa z 6.12.2017 r. na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., umowa 
z 6.11.2018 r. na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  
96 W badanym okresie RDOŚ złożyła cztery wnioski o dofinansowanie prac sczerpywania produktów 
ropopochodnych na kwotę 96 096 zł., w tym wniosek z dnia 27.03.2018 r. 
97 Umowa z zawarta na sczerpywanie produktu ropopochodnego w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
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remediacji czy też wykonania działań naprawczych. Pismem z 23.01.2015 r. 
WFOŚiGW, w odpowiedzi na przesłane harmonogramy, poinformował RDOŚ, że 
może udzielić dofinansowania na wymienione zadania, w postaci dotacji 
przekazując informację o możliwości złożenia wniosków.  

(akta kontroli str. 560-564, 658-659) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) RDOŚ informacje o programach, które dotyczą 
finansowania zadań mających na celu likwidację historycznych zpz pozyskuje m.in. 
ze stron internetowych NFOŚiGW lub WFOŚiGW. Informacja o programach 
i możliwościach finansowania przekazywana jest również w bezpośrednich 
kontaktach (…) z przedstawicielami Funduszy, pracownikami GDOŚ, pozostałych 
RDOŚ czy też jednostkami samorządu terytorialnego (…). 

(akta kontroli str. 660-662) 
Regionalny Dyrektor nie przekazywał informacji o możliwych źródłach finansowania 
historycznych zpz w miejscach publicznie dostępnych. 

(akta kontroli str. 660-662) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) organ nie został zobligowany do informowania 
społeczeństwa o możliwościach finansowania historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. Ustawa Poś wskazuje, że odpowiedzialność za zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi (…) spoczywa na władającym powierzchnią ziemi. Niemniej 
jednak zdarzało się, że władający zwracali się do organu z pytaniem o możliwość 
pozyskania środków na realizację zadnia (…). Organ udzielał informacji w miarę 
posiadanej wiedzy i danych oraz kierował zainteresowanego do pozyskania 
informacji w Funduszach. 

(akta kontroli str. 660-662) 
Regionalny Dyrektor przypisał zadania z zakresu historycznych zpz głównemu 
specjaliście w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko i Naprawy Szkód 
w Środowisku. Zakres obowiązków pracownika obejmował m.in. zadania: 
- prowadzenie postępowań zmierzających do podejmowania, przeprowadzania 

rekultywacji zanieczyszczonej powierzchni w przypadkach ustalonych przepisami 
Poś, 

- uzgadniania, w drodze decyzji, warunków rekultywacji zanieczyszczonej 
powierzchni ziemi, 

- prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których 
stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi. 

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku m.in. dokonywał wpisu do rejestru 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prowadził postępowania 
administracyjne w tym zakresie, przyjmował zgłoszenia, wydawał decyzje, 
odpowiadał na wnioski i dokonywał oceny przeprowadzonej remediacji.  

(akta kontroli str. 663-699) 
W latach 2015 – 2018, w zakresie historycznych zpz, w planie działań wyznaczono 
cele oraz zaplanowano zadania służące ich realizacji. Jako cel działań przyjęto 
zwiększenie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń i poważnych awarii, 
realizowane poprzez m.in. zadanie prowadzenia postępowań dotyczących 
remediacji historycznych pz.  

(akta kontroli str. 700-743) 
Dyrektor wyjaśnił, że (..) Obowiązek sporządzania planu działalności jednostki 
wprowadzono zarządzeniem (…) nr 50/2013 r. z 19.12.2013 r.. Termin sporządzania 
planu wyznaczono corocznie na dzień 30 listopada roku poprzedzającego plan. 
Zgodnie z zapisami ww. zarządzenia oraz w związku z datą jego wejścia w życie, 
pierwszy plan działalności sporządzono w roku następnym tj. 2015.  

(akta kontroli str. 744-746) 
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Regionalny Dyrektor określił procedury do oceny osiąganych postępów98 oraz 
mierniki realizacji wyznaczonych celów99. W badanym okresie nie osiągnięto 
zaplanowanej wartości mierników określających stopień realizacji celu w zadaniach 
z zakresu historycznych zpz100. 

(akta kontroli str. 700-743) 
Dyrektor wyjaśnił, że (…) nie osiągnięto zaplanowanej wielkości miernika, gdyż ze 
względu na złożony charakter spraw oraz długi termin prowadzenia postępowań, 
część spraw była nadal w trakcie procedowania. Zostało to zidentyfikowane jako 
ryzyko dotyczące tej części działalności. 

(akta kontroli str. 744-746) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Regionalny Dyrektor właściwe zaplanował środki finansowe na realizacje zadań 
z zakresu historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym zasięgał opinii 
NFOŚiGW i WFOŚiGW w zakresie możliwości wspomagania ze środków tych 
funduszy zadań RDOŚ. Dyrektor pozyskał środki na dofinansowanie realizacji zadań 
historycznych zpz w ramach rezerwy celowej budżetu państwa, z WFOŚIGW na 
zadanie sczerpywania produktu ropopochodnego przy ul. Gdańskiej w Szczecinie, 
z NFOŚiGW na zadanie poszukiwania i usunięcia źródła zanieczyszczenia ujęcia 
podziemnej wody pitnej dla miejscowości Borne Sulinowo. Z czterech umów 
zawartych na prace sczerpywania produktu ropopochodnego z WFOŚiGW rozliczył 
i zakończył trzy, umowa zawarta z NFOŚiGW na poszukiwanie źródła 
zanieczyszczenia w Bornym Sulinowie jest rozliczana. Regionalny Dyrektor nie 
przekazywał informacji o możliwych źródłach finansowania historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  
 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 
1. Dokonywanie wpisów do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi na bieżąco, z uwzględnieniem wszystkich informacji wymaganych przepisami 
prawa oraz aktualizacja istniejących wpisów.  
2. Podjęcie działań mających na celu potwierdzenie występowania historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi w związku z otrzymaną kopią raportu 
początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych przy ul. Nad 
Odrą w Szczecinie oraz działań mających na celu usunięcie historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi przy ul. Duńskiej w Szczecinie.  
3. Wezwanie władających powierzchnią ziemi przy ul. Steyera w Świnoujściu 
i Ogrodowej w Barlinku do złożenia wniosków o ustalenie planu remediacji.  
 

                                                      
98 Zarządzeniem nr 50/2013 regionalnego dyrektora z dnia 19.12.2013 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz 
zarządzania ryzykiem w RDOŚ oraz zarządzeniem nr 31/2015 regionalnego dyrektora z dnia 3.08.2015 r. 
w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w RDOŚ zmienionym 
zarządzeniem nr 57/2015 regionalnego dyrektora z 30.11.2015 r.  
99 W 2015 r. jako miernik celu przyjęto liczbę załatwionych spraw w stosunku do liczby spraw wniesionych 
w danym roku, w 2016 r. i 2017 r. – procent załatwionych spraw w odniesieniu do spraw wszczętych.  
100 W 2015 r. przyjęto liczbę załatwionych spraw w stosunku do liczby spraw wniesionych w danym roku 
i zaplanowano wartość do osiągnięcia 1850/1900 a osiągnięto 1597/1765), na rok 2016 określono procentowy 
wskaźnik załatwionych spraw na poziomie 94% a osiągnięto 82%, na rok 2017 określono procentowy wskaźnik 
załatwionych spraw na zaplanowano 97% a osiągnięto 78%.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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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 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
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. 

 

Szczecin,        17   grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Ewelina Czerepska 

starszy inspektor kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Szczecinie 
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