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Wyk az stosowanych sk rótów i  pojęć

GIOŚ – Główny Inspektor Ochrony Środowiska

GIS – Główny Inspektor Sanitarny

j.s.t. – jednostki samorządu terytorialnego

KPGO 2010 – Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

KPGO 2014 – Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 

Mg – Megagram (1.000.000 gramów) tona 

NFOŚiGW – Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny

ppgo – powiatowe plany gospodarki odpadami

Prawo ochrony 
środowiska

– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm)

PŚ – przeterminowane środki ochrony roślin

PWIS – Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni

pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm)

SIDoM – System Integracji Danych o Mogilnikach

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ustawa o NIK – ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 82)

ustawa o odpadach – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 
poz. 1243 ze zm) 

ustawa o zapobieganiu 
szkodom w środowisku 
i ich naprawie

– ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w śro-
dowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 ze zm)

WFOŚiGW – Wojewódzkie fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ – Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska

wpgo – wojewódzkie plany gospodarki odpadami

Wytyczne Ministra 
Środowiska

– „Wytyczne określające sposób prowadzenia działań polegających 
na likwidacji mogilników i rekultywacji terenów zdegradowa-
nych składowaniem przeterminowanych środków ochrony roślin 
(wg stanu prawnego na 30 kwietnia 2009 r.)”
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 1.1  Numer i temat kontroli

P/11/121 Realizacja „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” w zakresie likwidacji mogilników.

 1.2  Uzasadnienie podjęcia kontroli

Mogilnik to konstrukcja, w której przechowuje się nieprzydatne substancje toksyczne (np. prze-
terminowane środki ochrony roślin)1. W przypadku przeterminowanych środków ochrony roślin naj-
częściej spotykanymi formami mogilników były: doły ziemne, zbiorniki betonowe z kręgów betono-
wych, zbiorniki z bloczków betonowych lub cegieł, stare obiekty militarne.

Problem z przechowywaniem niewykorzystanych i przeterminowanych środków ochrony roślin 
zawierających nierozkładalne odpady organiczne zaczął w Polsce narastać w latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, zarówno u dystrybutorów (głównie gminnych spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”), jak też użytkowników (głównie państwowych gospodarstw rolnych, spół-
dzielni rolniczych i rolników). Nie było wówczas uregulowań na temat postępowania z tego rodzaju 
odpadami, w tym dotyczących ich gromadzenia i przechowywania. Również niska świadomość na 
temat możliwości zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego składowania tych środków skutko-
wała niewłaściwym postępowaniem z odpadami:

 − gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” na terenie południowej Polski zakopywały środki 
wraz z opakowaniami bezpośrednio do gruntu,

 − w 1971 roku Centralny Związek Spółdzielczości Rolników opracował instrukcję nr 1/71 „w sprawie 
zasad i sposobów likwidacji niepełnowartościowych chemicznych środków ochrony roślin wycofanych 
z obrotu handlowego”, w której zalecono budowę studni z kręgów betonowych o średnicy od 1 
do 2 metrów i głębokości od 3 do 4 metrów (najczęściej po kilkanaście takich studni na jednym 
obiekcie) zwanych mogilnikami. Instrukcja przewidywała składowanie „trucizn” w studniach z krę-
gów betonowych, zaś preparatów „mniej toksycznych” w dołach ziemnych wyłożonych papą,

 − nie ma informacji jak postępowali w tym czasie z niewykorzystanymi środkami ochrony roślin ich 
użytkownicy (państwowe gospodarstwa rolne, spółdzielnie rolnicze i rolnicy).

Miejsca składowania przeterminowanych środków ochrony roślin lokowano – bez rozpoznania hy-
drogeologicznego – na nieużytkach (gruntach piaszczystych o wysokim współczynniku przepusz-
czalności), w starych wyrobiskach po eksploatacji kruszyw naturalnych, bądź też wykorzystywano 
militarne fortyfikacje. Późniejsze badania tych obiektów, czy też ich likwidacja wykazały, że część 
z nich była nieszczelna i na przestrzeni lat zanieczyszczenia z mogilników przenikały do gruntu 
i wód gruntowych.

Budowy mogilników zaprzestano z początkiem lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, co wią-
zało się z ograniczeniami, jakie wprowadziła ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształ-
towaniu środowiska2. Natomiast środki ochrony roślin składano do tych obiektów jeszcze w latach 
osiemdziesiątych. 

Zainteresowanie mogilnikami jako obiektami niebezpiecznymi dla środowiska naturalnego za-
częło się na początku lat dziewięćdziesiątych. Okazało się, że obiekty te uległy zapomnieniu, a za-
miany administracyjne z lat siedemdziesiątych spowodowały rozproszenie dokumentacji dotyczą-
cej mogilników i gromadzonych w nich odpadów. Stąd też podjęto prace inwentaryzacyjne, które 
od 1993 roku prowadziła Inspekcja Ochrony Środowiska. W wyniku tych badań opracowany został 
raport „Stan mogilników na 31 grudnia 1998 r.”, wg. którego na terenie kraju były 253 mogilniki do li-

1  Internetowa Encyklopedia PWN (http://www.encyklopedia.pwn.pl).

2  Dz. U. Nr 3 poz. 6, ze zm.
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kwidacji (w latach 1993–1998 zlikwidowano osiem obiektów) o szacowanej zawartości ok. 10.000 Mg 
przeterminowanych środków ochrony roślin. Dokonano również podziału mogilników na wymaga-
jące likwidacji w pierwszej (105 obiektów) i w drugiej kolejności (148 obiektów). 
Od 1994 do 2003 roku inwentaryzacje mogilników prowadził Państwowy Instytut Geologiczny (po-
czątkowo wspólnie z Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu), w ramach „Oceny wpływu składowisk 
przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilników) na środowisko geologiczne” (obejmującej 
inwentaryzację miejsc składowania i magazynowania środków oraz ocenę wpływu poszczególnych 
składowisk na środowisko naturalne). Wg danych tego Instytutu z maja 2003 roku, na terenie kraju 
znajdowały się 284 mogilniki (w tym 102 zlikwidowane i 182 pozostające do likwidacji). W ocenie 
Instytutu liczba ta nie była ostateczna, lecz „bliska rzeczywistości”. Podano, że największe mogilniki 
znajdowały się w rejonach, gdzie dominowały państwowe gospodarstwa rolne (dla których środki 
ochrony roślin były dostępne po bardzo niskich cenach i nie prowadzono ich racjonalnej gospodar-
ki). Wskazano, że z uwagi na niepełne i niewiarygodne dane o ilości deponowanych środków, trud-
ne jest precyzyjne określenie, jakie ich ilości są w mogilnikach. W opracowaniach (z poszczególnych 
etapów inwentaryzacji) Instytut wskazywał obiekty, które powinny być likwidowane w pierwszej 
kolejności z uwagi na występującą emisję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. 
W kolejnych latach Państwowy Instytut Geologiczny aktualizował informacje o mogilnikach, w tym:

 − we wrześniu 2006 roku podał, że na terenie kraju znajdowały 262 mogilniki, z których 133 zlikwi-
dowano (z 11.014,6 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin), a 129 pozostawało do likwi-
dacji (z 4.173,6 Mg odpadów); dane Instytutu zostały uwzględnione w „Krajowym planie gospo-
darki odpadami 2010”3, przy czym nie były w pełni aktualne4 oraz uwzględniały obiekty o „wąt-
pliwej lokalizacji”5,

 − wykonał w IV kwartale 2010 roku multimedialną bazę informacji o mogilnikach nazwaną „Syste-
mem Integracji Danych o Mogilnikach”.

Ilustracja nr 1
Rozmieszczenie mogilników na terenie Polski z uwzględnieniem wielkości obiektów

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: System Integracji Danych o Mogilnikach 

3  Załącznik do uchwały Nr 233 Rady Ministrów z 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” 
(M.P. Nr 90, poz. 946).

4  Z danych Ministerstwa Środowiska i ustaleń kontroli wynika, że Instytut jako niezlikwidowane wymienił obiekty, których 
utylizacja nastąpiła w latach 2005–2006. Na przykład w województwie podlaskim wymieniono siedem obiektów pozosta-
jących do likwidacji, w tym dwa zlikwidowane w 2005 roku.

5  W grupie pozostającej do likwidacji Instytut wymienił obiekty o wątpliwej lokalizacji z powodu braku danych. 
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Na większą skalę prace likwidacyjne rozpoczęto w końcu lat dziewięćdziesiątych. W początkowej 
fazie Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zaproponował przełożenie przeterminowanych środków 
ochrony roślin do nowych mogilników, które spełniały wymogi ochrony środowiska dotyczące skła-
dowania tego rodzaju odpadów. Metoda ta prowadziła jedynie do powstania nowych, lepiej zabez-
pieczonych mogilników i została zarzucona. W tym czasie w kraju nie było instalacji umożliwiającej 
spalanie odpadów niebezpiecznych (w tym przeterminowanych środków ochrony roślin), a próby 
ich spalania (jako paliwa w cementowniach) podejmowane przez Instytut Ochrony Roślin w Pozna-
niu, zostały również zarzucone, gdyż część pestycydów znalazła się na liście odpadów ONZ, których 
nie należy spalać w cementowniach. W latach 1999–2003 wydobyte z mogilników przeterminowa-
ne środki ochrony roślin były wywożone - za zgodą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – za 
granicę, głównie do spalarni w Niemczech i Holandii, ponieważ:

 − nie powiodło się od 2000 roku uruchomienie półmobilnej spalarni odpadów (m.in. z powodu bra-
ku zgody społeczności lokalnych)6,

 − pierwszą spalarnię odpadów niebezpiecznych, umożliwiającą utylizację przeterminowanych środ-
ków ochrony rośli uruchomiono w kraju w 2003 roku, w Dąbrowie Górniczej.

Pierwszą masową likwidację mogilników (oraz magazynów) rozpoczęto w 1999 roku w wojewódz-
twie lubelskim, w oparciu o metodykę zaproponowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny. 
Metoda polegała na:

 − wydobyciu i przepakowaniu przeterminowanych środków ochrony roślin do odpowiednich po-
jemników, ich wywozie i termicznej utylizacji,

 − całkowitej likwidacji trwałej infrastruktury mogilników i zdeponowaniu jej – w zależności od za-
nieczyszczenia – na składowiskach odpadów komunalnych lub składowiskach odpadów niebez-
piecznych, zaś w przypadku fortyfikacji wojskowych, na wyczyszczeniu ścian komór,

 − badaniu stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, wydobyciu najsilniej zanie-
czyszczonego gruntu i jego unieszkodliwieniu na składowiskach odpadów niebezpiecznych,

 − rekultywacji terenu zlikwidowanego mogilnika i założeniu przy poszczególnych obiektach sieci 
monitoringu lokalnego wód podziemnych. 

Problem likwidacji mogilników został ujęty w pierwszym „Krajowym planie gospodarki odpada-
mi” z 2002 roku7, w którym to założono (zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa) likwidację do roku 
2010 mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin oraz:

 − dokończenie inwentaryzacji miejsc magazynowania i składowania tych środków,
 − opracowanie przez Państwową Służbę Geologiczną listy obiektów najbardziej niebezpiecznych 

dla środowiska naturalnego,
 − umożliwienie kontynuacji prowadzonych dotychczas prac likwidacyjnych, z termicznym uniesz-

kodliwianiem w instalacjach znajdujących się na terenie kraju lub z eksportem odpadów do ter-
micznego unieszkodliwienia poza granicami, w ilości 3.000 Mg rocznie,

 − prowadzenie monitoringu na zlikwidowanych obiektach.
Na 200 mln zł oszacowano koszty likwidacji mogilników i ich sfinansowanie z funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w latach 2003–2010, na lata 2003–2014 przewidziano monitoring 

6  Niewykorzystanie tej spalarni było przedmiotem kontroli doraźnej NIK w 2010 roku – Informacja o wynikach kontroli 
zagospodarowania spalarni odpadów niebezpiecznych zakupionej w ramach Projektu PHARE PL 9608.02.01, Nr ewid. 
143/2011/J10005/KSR.

7  Załącznik do uchwały Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpa-
dami” (M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159).
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środowiska w rejonie mogilników szacując jego koszty na 10 mln zł, z tego na 4 mln zł w latach 
2011–2014. 
W „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010” podtrzymano likwidację mogilników do końca 
2010 r., jednak nie określono w nim kosztów i źródeł finansowania tego procesu, czy też ram czaso-
wych na monitoring miejsc po likwidacji. W Planie tym zostało natomiast ujęte zadanie dotyczące 
prowadzenia, metodami bezinwazyjnymi, prac poszukiwawczych dotychczas niezinwentaryzowa-
nych mogilników.
W kolejnym „Krajowym planie gospodarki odpadami 2014”8 nie odniesiono się do zagadnień do-
tyczących zakończenia likwidacji mogilników i prowadzenia monitoringu miejsc po ich likwidacji 
oraz prac poszukiwawczych takich obiektów. Jedynym zadaniem dotyczącym mogilników jest pro-
wadzenie w latach 2011–2022 przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli likwidacji mogilników 
w celu oceny realizacji zadania ujętego w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010”.

 1.3  Podstawowe dane o kontroli

Kontrola planowa koordynowana podjęta z inicjatywy NIK. Temat kontroli mieści się w Priory-
tetowych kierunkach kontroli NIK na lata 2009–2011 – Państwo sprawne i przyjazne obywatelowi 
i w głównych obszarach badań kontrolnych – Ochrona i kształtowanie środowiska oraz racjonalne 
wykorzystanie jego zasobów.

Celem kontroli była ocena działań podejmowanych w ramach „Krajowego planu gospodarki od-
padami 2010” przez organy administracji publicznej w celu likwidacji mogilników na terenie kraju 
oraz ocena prawidłowości dotychczasowych likwidacji. W szczególności ocenie poddano:

 − czy likwidację mogilników przeprowadzono prawidłowo i terminowo,
 − czy zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano środki otrzymane na likwidację mogilników,
 − czy zapewniono monitoring miejsc po likwidacji mogilników,
 − czy podjęte działania prawne, organizacyjne i finansowe oraz nadzór nad realizacją „Krajowego 

planu gospodarki odpadami 2010” były wystarczające do zapewnienia likwidacji mogilników do 
końca 2010 r.,

 − czy w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2014” zapewniono kontynuację działań dotyczą-
cych likwidacji mogilników i monitorowania skutków ich oddziaływania na środowisko. 

Kontrola została przeprowadzona:

 − w Ministerstwie Środowiska i w sześciu wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska – na pod-
stawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli9, wg kryteriów okre-
ślonych w art. 5 ust. 1 tej ustawy, pod względem legalności, celowości, gospodarności i rzetelności,

 − w sześciu urzędach marszałkowskich – na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, wg kryteriów okre-
ślonych w art. 5 ust. 2 tej ustawy, pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.

Wykaz skontrolowanych jednostek oraz jednostek NIK, które przeprowadziły kontrolę przedstawia 
załącznik nr 2.

8  Załącznik do uchwały Nr 217 Rady Ministrów z 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” 
(M.P. Nr 101, poz. 1183).

9  Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 
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Badania kontrolne dotyczyły lat 2009–2010 i I połowy 2011 roku z uwzględnieniem efektów likwi-
dacji mogilników w latach wcześniejszych. Kontrolę przeprowadzono od 18 kwietnia do 2 września 
2011 r. Wystąpiono o informacje do: wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska nieobjętych kon-
trolą, wszystkich wojewódzkich inspektorów sanitarnych, marszałków województw dolnośląskiego 
i opolskiego oraz do prezesów obu spółek zarządzających spalarniami odpadów niebezpiecznych, 
w których utylizowano przeterminowane środki ochrony roślin. 
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 2.1  Ocena kontrolowanej działalności 

W terminie przyjętym w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010” zapewniono likwi-
dację 94% przeterminowanych środków ochrony roślin w rozpoznanych miejscach ich skła-
dowania, a likwidację 4,5% prowadzono w 2011 roku. Do 30 czerwca 2011 r. nie został rozpo-
częty proces utylizacji 1,5% przeterminowanych środków ochrony roślin. 

Pozyskane przez samorządy województw środki na likwidację mogilników z funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wydatkowane legalnie i gospodarnie.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia stan realizacji monitoringu miejsc po likwida-
cji mogilników i prac poszukiwawczych dotychczas niezinwentaryzowanych miejsc groma-
dzenia przeterminowanych środków ochrony roślin. Brak pełnej realizacji tych zadań:

 − uniemożliwia dokonanie wiarygodnej oceny wyeliminowania zagrożeń na terenach po zli-
kwidowanych dotychczas mogilnikach,

 − może skutkować pozostawieniem na terenie kraju miejsc potęgujących, wraz z upływem 
czasu, możliwość skażenia środowiska naturalnego pestycydami.

 2.2  Synteza wyników kontroli

2.2.1. Do końca I połowy 2011 r. zlikwidowano na terenie kraju 18.516,110 Mg przeterminowanych 
środków ochrony roślin (w 211 z 242 mogilników i w 98 magazynach), w trakcie likwidacji było oko-
ło 890 Mg środków, zaś nie rozpoczęto likwidacji około 305 Mg środków. Opóźnienia w odniesieniu 
do terminu ustalonego w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010” (koniec 2010 r.) wynikały 
z (opis str. 15–17 i 30–33):

 − braku jednoznacznego wskazania w tym Planie, jak i w przepisach, organów odpowiedzialnych 
na terenie województw za realizację zadań związanych z likwidacją mogilników, 

 − trudności z nadzorem i egzekwowaniem realizacji tych zadań, jakie powstały w rok po wejściu 
w życie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”, w związku z wdrażaniem zmian dotyczą-
cych organów i ich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, 

 − rozpoczęcia działań związanych z likwidacją mogilników w ostatnich dwóch latach obowiązywa-
nia „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” (w latach 2009–2010),

 − usytuowania mogilników na nieruchomościach podmiotów, które nie zakładały tych obiektów 
i nie gromadziły w nich przeterminowanych środków ochrony roślin, 

 − opóźnień w wyłanianiu wykonawców likwidacji mogilników,
 − ograniczeń w możliwości uzyskania przez podmioty prywatne dofinansowania na likwidacje mo-

gilników ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

2.2.2. W czterech województwach, które likwidowały mogilniki w latach 2009–2011, z sześciu ob-
jętych kontrolą, likwidacja została przeprowadzona prawidłowo, w sposób zapewniający jak naj-
mniejsze oddziaływanie obiektów na środowisko. Były przeprowadzane badania zanieczyszczenia 
gruntu na terenie likwidowanych mogilników (opis str. 17–22). 

2.2.3. Samorządy czterech z sześciu objętych kontrolą województw pozyskały na likwidację mo-
gilników 40.926,2 tys. zł z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

10  Inspekcja Ochrony Środowiska na koniec 1998 r. na 10.000 Mg oszacowała ilość przeterminowanych środków ochrony 
roślin, a Państwowy Instytut Geologicznych na 15.188,2 Mg we wrześniu 2006 roku.
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z Wojewódzkich funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 30 czerwca 2011 r. wydat-
kowano 27.513 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (opis str. 22–24).

2.2.4. Niedostatecznie był realizowany monitoring miejsc po likwidacji mogilników, z powodu bra-
ku wskazania w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010”, jak i w pozostałych regulacjach 
dotyczących ochrony środowiska, podmiotów za to zadanie odpowiedzialnych. Tylko samorządy 
dwóch z ośmiu województw, w których nie zakończono likwidacji mogilników, porozumiały się ze 
starostami w sprawie monitoringu zagrożeń środowiska w takich miejscach, a jeden z samorządów 
dysponował bieżącymi informacjami z monitoringu prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Śro-
dowiska. W 11 województwach Inspekcja Ochrony Środowiska nie monitorowała miejsc po zlikwi-
dowanych mogilnikach (opis str. 25–26, 29–30 i 34–35).

2.2.5. W niewielkim zakresie były wykonywane prace poszukiwawcze dotychczas niezinwentary-
zowanych miejsc składowania przeterminowanych środków ochrony roślin, również z powodu nie 
ujmowania tego zadania w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Samorządy wszystkich 
sześciu objętych kontrolą województw nie zadbały też o ujęcie tego zadania w powiatowych pla-
nach gospodarki odpadami, a z 86 powiatów w tych województwach, prace poszukiwawcze pro-
wadzono tylko w dziewięciu (opis str. 26 i 28–29).

2.2.6. W „Krajowym planie gospodarki odpadami 2014”, mimo niezakończenia procesu likwidacji 
mogilników, nie wprowadzono postanowień o kontynuacji tych działań, jak również o konieczności 
monitoringu umożliwiającego ostateczną ocenę skuteczności działań likwidacyjnych (opis str. 27).

 2.3  Uwagi końcowe i wnioski

W ocenie NIK niepokojący jest brak kontynuacji w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2014” 
działań związanych z zakończeniem procesu likwidacji mogilników, w sytuacji, gdy nie zostały zre-
alizowane zadania dotyczące poszukiwania dotychczas niezinwentaryzowanych mogilników i mo-
nitoringu miejsc po likwidacji obiektów. W związku z tym Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje: 

1)  do ministra właściwego do spraw środowiska o:
 − podjęcie skutecznych działań (w sferze prawnej, organizacyjnej i finansowej) zapewniających bez-

zwłoczne zakończenie likwidacji już odkrytych miejsc składowania przeterminowanych środków 
ochrony roślin, jak i prowadzenie prac poszukiwawczych takich miejsc, 

 − zobowiązanie Inspekcji Ochrony Środowiska do monitoringu miejsc po likwidacji mogilników, 
w tym dokonywania oceny efektywności wyeliminowania w tych miejscach zagrożeń dla środo-
wiska naturalnego,

 − wprowadzenie niezależnych od statusu własnościowego ubiegających się o środki, zasad dofi-
nansowywania realizacji zadań związanych z likwidacją mogilników z funduszy ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej; 

2)  do marszałków województw o:
 − zakończenie likwidacji mogilników, zapewnienie prowadzenia prac poszukiwawczych dotychczas 

nierozpoznanych miejsc składowania przeterminowanych środków ochrony roślin oraz zorgani-
zowanie monitoringu miejsc po likwidacji mogilników umożliwiającego ocenę wyeliminowania 
zagrożeń dla środowiska naturalnego;

3)  do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska o:
 − prowadzenie monitoringu miejsc po likwidacji mogilników w celu oceny wyeliminowania zagro-

żeń środowiska naturalnego.
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 3.1  Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych

3.1.1  Charakterystyka stanu prawnego

Odpady składowane w mogilnikach zwierają m.in. substancje wymienione w załącznikach A, 
B lub C Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej 
w Sztokholmie 22 maja 2001 r.11 oraz w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącym trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającym 
dyrektywę 79/117/EWG12. W świetle tych przepisów, w celu eliminacji zmagazynowanych zapasów 
i odpadów, kraj powinien opracować plan likwidacji. W Polsce obowiązek opracowania programów 
gospodarki odpadami wynika wprost z ustawy o odpadach. Pierwszy krajowy plan gospodarki od-
padami opracowano w 2002 roku, a następny, obejmujący lata 2007–2010, w 2006 roku. W „Krajo-
wym planie gospodarki odpadami 2010” (KPGO 2010) znalazły się następujące postanowienia do-
tyczące likwidacji odpadów:

 − określono liczbę pozostających do likwidacji mogilników oraz szacunkową ich zawartość (wg sta-
nu na 30 września 2006 r.) oraz zidentyfikowano problemy w procesie likwidacji, takie jak: właści-
we sformułowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy zlecaniu likwidacji mogil-
ników, niedobór środków finansowych na likwidację, jak i na prowadzenie monitoringu terenów 
skażonych pestycydami (pkt 2.2.9 KPGO 2010 „Przeterminowane pestycydy”),

 − założono likwidację wszystkich istniejących mogilników do 31 grudnia 2010 r. oraz rozpoczęcie 
likwidacji zagrożeń powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych odpadów pestycydo-
wych niespełniających wymogów ochrony środowiska (pkt 3.2.8 i 4.2.8 KPGO 2010 „Przetermino-
wane pestycydy"),

 − założono rozpoczęcie od 2011 roku likwidacji pestycydowych skażeń terenu spowodowanych 
przez mogilniki, zagrażających bezpieczeństwu użytkowych wód podziemnych (pkt 4.2.8 KPGO 
2010 „Przeterminowane pestycydy”),

 − założono: sukcesywną likwidację istniejących mogilników, rekultywację i monitoring terenów 
skażonych pestycydami, termiczne unieszkodliwianie przeterminowanych pestycydów ze zlikwi-
dowanych mogilników w specjalistycznych spalarniach w kraju lub za granicą, prowadzenie na 
terenie kraju – metodami bezinwazyjnymi – prac poszukiwawczych ewentualnych, jeszcze niezi-
dentyfikowanych mogilników, stworzenie i utrzymanie trwałych warunków organizacyjnych, na-
ukowo-technicznych i prawnych zapewniających możliwie wysoki stopień realizacji postanowień 
Konwencji Sztokholmskiej i odpowiednią kontrolę poziomu uwolnień trwałych zanieczyszczeń 
organicznych do środowiska (pkt 5.2.8 KPGO 2010 „Przeterminowane pestycydy”).

W KPGO 2010 zostały wskazane dwa podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z li-
kwidacją mogilników:

 − samorządy województw, które w 2007 roku miały w wojewódzkich planach gospodarki odpada-
mi ująć likwidację mogilników do końca 2010 roku,

 − powiaty, które w latach 2007–2008 miały prowadzić – metodami nieinwazyjnymi – prace poszu-
kiwawcze ewentualnie niezinwentaryzowanych mogilników.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wo-

jewództwa13, do obowiązków samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych 

11  Dz. U. z 2009 r. Nr 14, poz. 76.

12  Dz. U. UE. L. 158 z 30 kwietnia 2004 r., str. 7–49.

13  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.
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o charakterze wojewódzkim określonych m.in. ustawami z zakresu ochrony środowiska. Zadania 
samorządu województwa w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami określają 
przede wszystkim, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska14 (Prawo ochrony 
środowiska) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach15 (ustawa o odpadach). Na podstawie 
przepisów art. 14–15 ustawy o odpadach oraz art. 17–18 Prawa ochrony środowiska, zarząd woje-
wództwa jest zobowiązany do sporządzenia projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
i przedstawienia go do uchwalenia sejmikowi województwa. Plan ten, zgodnie z § 2 rozporządze-
nia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpa-
dami16 oraz postanowieniami KPGO 2010, powinien zawierać identyfikację problemów w zakresie 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, plan unieszkodliwiania substancji stanowiących szczegól-
ne zagrożenie dla środowiska, w tym mogilników. Projekty planów wojewódzkich podlegają zaopi-
niowaniu przez Ministra Środowiska (art. 14 ust. 7 pkt 2 ustawy o odpadach), a sposób monitoringu 
i ocena wdrażania KPGO 2010 miała odbywać się na podstawie sprawozdań z realizacji wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami oraz innych informacji sprawozdaw-
czych określonych w rozdziale 8 KPGO 2010 („Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu”).

Od 1 stycznia 2008 r., na podstawie art. 19 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej17, or-
ganami ochrony środowiska na terenie województw zostały sejmik województwa oraz marszałek 
województwa. Zadania i kompetencje tych organów związane z gospodarką odpadami na terenie 
województwa, określa ustawa o odpadach. W świetle przepisów tej ustawy:

 − posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z opadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpa-
dami (art. 7 ust. 1),

 − posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli 
z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicz-
nych lub ekonomicznych, to odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z wymogami ochro-
ny środowiska oraz planami gospodarki odpadami (art. 7 ust. 2),

 − odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane na miejscu ich powstania, 
powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, przekazywane do najbli-
żej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione (art. 9 ust. 2).

Sprawy odpadów stwarzających zagrożenie dla środowiska naturalnego reguluje również usta-
wa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie18 (ustawa o za-
pobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie). Jej przepisów nie stosuje się, jeżeli od emisji lub 
zdarzenia, które spowodowały bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środo-
wisku, upłynęło więcej niż 30 lat (art. 4 pkt 1 tej ustawy).

Minister Środowiska w maju 2009 roku zamieścił na swojej stronie internetowej „Wytyczne okre-
ślające sposób prowadzenia działań polegających na likwidacji mogilników i rekultywacji terenów zdegra-

14  Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.

15  Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.

16  Dz. U. Nr 66, poz. 620 ze zm.

17  Dz. U. Nr 175, poz. 1462 ze zm.

18  Dz. U. Nr 75, poz. 493 ze zm.
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dowanych składowaniem przeterminowanych środków ochrony roślin (wg stanu prawnego na 30 kwiet-
nia 2009 r.)”19, zwane dalej „Wytycznymi Ministra Środowiska”. W Wytycznych:

 − wskazano, że w świetle obowiązujących przepisów ochrony środowiska, koordynacja zadań pro-
cesu likwidacji przeterminowanych środków ochrony roślin (PŚ) zdeponowanych w mogilnikach 
oraz rekultywacja terenu po tych obiektach należy do kompetencji marszałków województw,

 − omówiono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w procesie likwidacji mogilni-
ków oraz zakres prac jaki powinien być w niej ujęty. Wskazano m.in., że przed przystąpieniem do 
uruchomienia procedury przetargowej zamawiający powinien (na podstawie danych inwenta-
ryzacyjnych) oszacować ilość odpadów znajdujących się w mogilniku, ilość odpadów, które po-
wstaną z elementów betonowych i odpadów zanieczyszczonej ziemi oraz oszacować wartość za-
mówienia (przewidując wartość ewentualnych zamówień uzupełniających) i określić zakres prac 
rekultywacyjnych, 

 − podano zalecany sposób likwidacji mogilnika, wskazując m.in. na zabezpieczenie terenu wokół 
mogilnika i izolowanie podłoża w celu uniknięcia wtórnych zanieczyszczeń,

 − wskazano na potrzebę komplementarności zlecanego zadania, czyli udzielanie łącznego zamó-
wienia na likwidację odpadów i infrastruktury obiektu oraz na rekultywację terenu po likwido-
wanym obiekcie.

Ani Prawo ochrony środowiska, ani ustawa o odpadach nie zawierają przepisów wskazujących 
kto i jak ma prowadzić monitoring miejsc po likwidacji mogilników. W celu realizacji tego procesu, 
Minister Środowiska wystąpił w 2009 roku do Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) o rozszerze-
nie rutynowych badań dotyczących wód podziemnych w okolicy istniejących lub zlikwidowanych 
miejsc deponowania PŚ20, a GIS zalecił Państwowym Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym (PWIS) 
objęcie nadzorem ujęć wody usytuowanych w okolicy istniejących lub zlikwidowanych mogilników 
(„…w aspekcie migracji pestycydów i mogących wynikać z tego tytułu zagrożeń zdrowotnych dla ludzi”)21.

3.1.2  Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne

Organem nadzorującym wdrażanie KPGO 2010 i odpowiedzialnym za jego realizację był Minister 
Środowiska. Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz ustawa o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie wskazują, że odpowiedzialnym za usunięcie odpadów jest ich posia-
dacz, utożsamiany z właścicielem nieruchomości. Przepisy te powstały dużo później niż same mo-
gilniki i odpady w nich gromadzone, a obecni ich właściciele na ogół nie zakładali tych obiektów 
i nie składowali w nich PŚ. Mogilniki były tworzone w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia, a zachodzące po tym czasie zmiany administracyjne i własnościowe spowodo-
wały, że znalazły się na terenach będących własnością Skarbu Państwa, samorządów terytorialnych 
(głównie gmin) oraz na terenach prywatnych.

Koszty likwidacji mogilników w sposób minimalizujący ich oddziaływanie na środowisko, są na 
tyle wysokie, że często uniemożliwiają obecnym ich właścicielom przeprowadzenie likwidacji. Stąd 
też stworzono możliwość uzyskania środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
w tym głównie z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NfOŚiGW), który 

19  http://www.mos.gov.pl/artykul/2641_przeterminowane_srodki_ochrony_roslin/9362_wytyczne_okreslajace_sposob_
prowadzenia_dzialan_polegajacych_na_likwidacji_mogilnikow_i_rekultywacji_terenow_zdegradowanych_skladowa-
niem_przeterminowanych_srodkow_ochrony_roslin_wedlug_stanu_prawnego_na_dzien_30_kwietnia_2009_r.html

20  Pismo z 25 czerwca 2009 r. znak DGO.tp-0405-30/5/1223/09/iag.

21  Pismo z 6 lipca 2009 r. znak GIS-HŚ-4323-38/Kł-BW/09.
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likwidację mogilników uznawał za jedno z priorytetowych działań i w latach 2009–2010 wyodrębnił 
na ten cel dwa programy. Programy te umożliwiały otrzymanie dotacji – do 90% w 2009 roku i do 
80% w 2010 roku kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – jednostkom samorządu terytorialne-
go i ich związkom, innym podmiotom wykonującym zadania własne jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz podmiotom działającym w imieniu Skarbu Państwa.

 Nie wszyscy marszałkowie województw poczuwali się do pełnienia funkcji organu ochrony 
środowiska na terenie województwa w zakresie likwidacji mogilników, mimo przepisów dotyczą-
cych:

 − odpowiedzialności samorządu województwa za ochronę środowiska na terenie województwa,
 − sporządzania wojewódzkich planów gospodarki odpadami i sprawozdań z ich realizacji,
 − wskazania od 1 stycznia 2008 r. sejmiku województwa i marszałka jako organów ochrony środo-

wiska w zakresie gospodarki odpadami na terenie województw. 
Marszałkowie byli zdania22, że z przepisów tych oraz postanowień KPGO 2010 wynika dla nich tylko 
obowiązek ujęcia likwidacji mogilników w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. 

NIK podziela w tej sprawie stanowisko Ministra Środowiska wskazujące, że to marszałek jest pod-
miotem odpowiedzialnym za realizację procesów likwidacji mogilników na terenie województwa. 
W ocenie NIK, dotychczasowe przepisy pozwalają samorządowi województwa podjąć decyzję, czy 
dany problem z zakresu ochrony środowiska, jak chociażby likwidacja mogilników, występuje w skali 
wojewódzkiej i czy jego rozwiązanie wymaga dofinansowania z budżetu województwa.

 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1  Stan likwidacji mogilników

Wg stanu na 30 czerwca 2011 r. na terenie kraju23 zlikwidowano 211 mogilników (17.970,6 Mg PŚ) 
z ogółem 242 zinwentaryzowanych do tego dnia i zawierających około 19.164,6 Mg PŚ. W latach 
2007–2010 i w I połowie 2011 roku, tj. po wejściu w życie KPGO 2010, zlikwidowano 65 obiektów za-
wierających 3.968,8 Mg PŚ, z tego od początku 2009 roku do połowy 2011 roku 52 obiekty zawiera-
jące 3.395,3 Mg PŚ. Zlikwidowano również wszystkie 545,5 Mg PŚ w rozpoznanych 98 magazynach. 
Większość z tych magazynów (90) została zlikwidowana do końca 2006 r., sześć w latach 2007–2008 
(łącznie 360,7 Mg PŚ), a dwa (8,3 Mg PŚ) w latach 2009–2010. 

Z niezlikwidowanych na 30 czerwca 2011 r. 31 mogilników zawierających około 1.195 Mg PŚ:

 − w trakcie procesu likwidacji znajdowało się 20 obiektów (zawierających około 890 Mg PŚ), w tym 
12 w województwie zachodniopomorskim, siedem w województwie łódzkim oraz jeden w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim,

 − nie rozpoczęto likwidacji 11 obiektów (zawierających około 305 Mg PŚ), w tym pięciu w woje-
wództwie podlaskim, dwóch w zachodniopomorskim, dwóch w dolnośląskim i po jednym w wo-
jewództwie mazowieckim i opolskim.

22  Na przykład w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podano, że „..likwidacja mogilników nie jest zada-
niem ustawowym Marszałka Województwa czy Zarządu Województwa. Jest nim natomiast wynikający z art. 14 ust. 12b ustawy 
(…) o odpadach (…), obowiązek sporządzania „Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Mazowsza (…)”, bądź wynikający z art. 14 ust. 14 powołanej ustawy obowiązek aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami (…)”, a w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, że „…z żadnych przepisów prawnych nie wynika 
obowiązek likwidacji mogilników przez samorząd województwa…”.

23  Na podstawie danych Ministerstwa Środowiska oraz ustaleń kontroli w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, 
mazowieckim, podlaskim, śląskim i zachodniopomorskim.
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Wykres nr 1
Ilość przeterminowanych środków ochrony roślin zlikwidowanych ogółem i w poszczególnych okresach 
w odniesieniu do ilości zinwentaryzowanych na 30 czerwca 2011 r. (w Mg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: wyniki kontroli NIK

Na 30 czerwca 2011 r. zlikwidowano na terenie kraju 76.504,6 Mg odpadów (PŚ, skażonego gruzu 
oraz gruntu), w tym 31.651,6 Mg od wejścia w życie KPGO 2010, z tego 26.194,7 Mg odpadów w la-
tach 2009–2010 i w I połowie 2011 roku. 

Główne przyczyny niezakończenia likwidacji mogilników do 31 grudnia 2010 r. to: zmiany od stycz-
nia 2008 roku i luki w przepisach, opóźnienia w realizacji planu, lokalizacja mogilników na terenach 
nienależących do podmiotów, które wytwarzały odpady, ograniczenia w pozyskiwaniu środków na 
utylizację przeterminowanych środków ochrony roślin oraz nieprawidłowości przy wyłanianiu wy-
konawców likwidacji mogilników. 

W KPGO 2010, jak i w przepisach, nie były wskazane organy odpowiedzialne na terenie województw 
za realizację zadań związanych z likwidacją mogilników. We wszystkich objętych kontrolą urzędach 
marszałkowskich uważano, że likwidacja takich obiektów nie jest zadaniem własnym samorządu 
województwa, niezależnie od skali problemu na ich terenie.
W rok po wejściu w życie KPGO 2010, wystąpiły trudności z nadzorem i egzekwowaniem realizacji 
tego planu, w związku z wdrażaniem zmian dotyczących organów odpowiedzialnych za gospodar-
kę odpadami i ochronę środowiska. Od 1 stycznia 2008 r. samorządy województw przejęły kompe-
tencje wojewody w zakresie gospodarki odpadami oraz powstała Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
która przejęła zadania wojewody w zakresie ochrony środowiska, w tym określone w ustawie o za-
pobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Likwidację mogilników rozpoczęto praktycznie w ostatnich dwóch latach obowiązywania KPGO 
2010 (w latach 2009–2010). W latach 2007–2008 w objętych kontrolą sześciu województwach zli-
kwidowano tylko cztery (łącznie 67,9 Mg PŚ) z 71 obiektów. 
Mogilniki często były usytuowane na nieruchomościach będących aktualnie własnością podmiotów 
prywatnych, które nie poczuwały się do likwidacji obiektów, gdyż ich nie zakładały i nie deponowa-
ły w nich PŚ (co wynikało ze zmian własnościowych i gospodarczych). W świetle obecnie obwiązu-
jących przepisów art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach, czy też art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o zapobieganiu 
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szkodom w środowisku i ich naprawie, właściciele nieruchomości, na których znajdują się mogilni-
ki, są odpowiedzialni za ich likwidację.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stwierdził, że dofinansowanie likwidacji mogil-
ników z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej może być pomocą publiczną w rozumie-
niu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską24. W przypadku województwa łódz-
kiego przyczyniło się to do opóźnienia likwidacji siedmiu mogilników (ze względu na prowadzenie 
likwidacji w dwóch etapach: z podziałem na obiekty w przypadku których nie wystąpi i w przypad-
ku których może wystąpić pomoc publiczna), a w przypadku województwa dolnośląskiego skutko-
wało to nieobjęciem likwidacją dwóch mogilników położonych na prywatnych nieruchomościach.
Zasady dofinansowania z NfOŚiGW, preferowały – w trybie konkursowym – likwidację jak najwięk-
szej masy PŚ oraz praktycznie wykluczały dofinansowanie osób i podmiotów prywatnych.
Niezakończono likwidacji 14 mogilników w województwie zachodniopomorskim, z powodu naru-
szeń przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych25 (pzp), skutkujących 
opóźnieniami w wyłanianiu wykonawców tych likwidacji.

3.2.2  Prawidłowość likwidacji mogilników

W trakcie kontroli zbadano prawidłowość likwidacji 37 z 43 mogilników poddanych temu proceso-
wi w latach 2009–2010 i w I połowie 2011 roku26 w czterech z sześciu objętych kontrolą województw27. 

Wykres nr 2
Ilość zlikwidowanych przeterminowanych środków ochrony roślin w objętych kontrolą sześciu województwach 
do 30 czerwca 2011 r. ogółem i w poszczególnych okresach (w Mg)

 

Źródło: wyniki kontroli NIK

24  Dz. Urz. UE C 321 z 29.12.2006 r.

25  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

26  Likwidację 37 z 43 mogilników zleciły samorządy województw, pięciu jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (czte-
rech w województwie zachodniopomorskim i jednego w województwie mazowieckim), a jeden obiekt w województwie 
zachodniopomorskim zlikwidował urząd gminy.

27  W latach 2009–2010 i w I połowie 2011 roku likwidacja mogilników nie była prowadzona w województwach podlaskim 
i śląskim.
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Likwidacja 37 mogilników (zawierających łącznie 2.642,4 Mg PŚ) w województwach: mazowiec-
kim (siedem mogilników – 370 Mg PŚ), łódzkim (siedem mogilników – 204 Mg PŚ), kujawsko-pomor-
skim (17 mogilników – 1.654,4 Mg PŚ), zachodniopomorskim (sześć mogilników – 414 Mg PŚ) oraz 
magazynu w województwie mazowieckim zawierającego 7,5 Mg PŚ, przeprowadzona została pra-
widłowo, w tym według Wytycznych Ministra Środowiska. 
Wyłonieni w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy likwidacji mogil-
ników: posiadali zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych lub umowy z odpowiednimi podmiotami, mieli doświadczenie w prowadzeniu 
prac związanych z likwidacją mogilników i zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych lub 
umowy z podmiotami posiadającymi takie uprawnienia.
Wykonawcy likwidacji mogilników zostali zobowiązani do uzyskania wszelkich niezbędnych po-
zwoleń i posiadali decyzje:

 − właściwych – ze względu na lokalizację obiektów – starostów, zatwierdzające program gospodar-
ki odpadami niebezpiecznymi powstającymi przy likwidacji obiektów składowania PŚ i ich opa-
kowań lub decyzje – właściwych ze względu na siedzibę wykonawcy – marszałków województw, 
zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym obejmujące kategorie 
odpadów mogących powstać w wyniku likwidacji mogilników,

 − właściwych starostów, zatwierdzające projekty prac geologicznych na wykonanie piezometrów 
do monitoringu wód podziemnych dla obszaru po zlikwidowanym mogilniku (w odniesieniu do 
obiektów gdzie monitoring był zakładany),

 − właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, uzgadniające rekultywację środowi-
ska gruntowego w odniesieniu do obiektów, które podlegały rozbiórce i wokół których występo-
wało skażenie ziemi i gruntu. Nie dokonywano rekultywacji gruntu, gdy PŚ były przechowywane 
w obiektach militarnych (bunkrach głównie z okresu II wojny światowej) i gdy przeprowadzone 
badania gruntu wskazywały na szczelność tych obiektów28. Decyzje regionalnych dyrektorów 
ochrony środowiska na rekultywację terenu nie były wymagane również w przypadku udoku-
mentowania okresu funkcjonowania obiektu jako mogilnika. W świetle art. 4 pkt 1 ustawy o za-
pobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli upły-
nęło więcej niż 30 lat od emisji lub zdarzenia, które spowodowały bezpośrednie zagrożenie szko-
dą w środowisku lub szkodę. 

Zgodnie w Wytycznymi Ministra Środowiska wykonawcy likwidacji mogilników przygotowali za-
plecze logistyczne, w tym miejsca tymczasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych (PŚ, za-
nieczyszczonego gruzu i ziemi). 
We wszystkich przypadkach (poza mogilnikami zlokalizowanymi głównie w obiektach militarnych 
gdzie nie stwierdzono skażenia gruntu), po usunięciu PŚ, skażonego gruzu i ziemi, przeprowadzo-
no rekultywację terenu29.

28  Dotyczyło to obiektów: Garlino-Krzywnoś, Kamion I i Kamion II w województwie mazowieckim, Otłoczyn w województwie 
kujawsko- pomorskim (będących bunkrami) i Sulmierzyce w województwie łódzkim. 

29  fotografie nr 1, 2, 3 i 4. Miejsca po zlikwidowanych mogilnikach w województwie zachodniopomorskim.
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Wydobyte z mogilników przeterminowane środki ochrony roślin pakowano do certyfikowanych 
beczek plastikowych. Beczki z PŚ wraz z opakowaniami formowano na paletach do transportu, 
dokonując oznaczeń zgodnych z przepisami ADR30 i kierowano je do dwóch spalarni w kraju31 po-
siadających zezwolenia na utylizację odpadów niebezpiecznych, w tym PŚ. Wykonawcy likwidacji 
mogilników przedłożyli dowody poświadczające termiczną utylizację wszystkich PŚ (o łącznej ma-
sie 2.649,9 Mg) wydobytych z tych obiektów, a spalarnie odpadów potwierdziły utylizację tych ilo-
ści (1.654,4 Mg PŚ z 17 mogilników z województwa kujawsko- pomorskiego, 414 Mg PŚ z sześciu 
mogilników z województwa zachodniopomorskiego, 377,5 Mg PŚ z siedmiu mogilników i magazy-
nu z województwa mazowieckiego, 204 Mg PŚ z siedmiu mogilników z województwa łódzkiego32.

30  Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) podpisana 
w Genewie 30 września 1957 r. opublikowana w załączniku do oświadczenia Rządu z dnia 16 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 27, 
poz. 162 ze zm).

31  Spalarnie prowadzone przez: SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej i Port Service Spółka z o.o. w Gdań-
sku.

32  fotografie nr 5, 6, 7 i 8. Wydobywanie i załadunek PŚ do beczek w jednym z mogilników z województwa łódzkiego.
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Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzone w dwóch wymienionych spalarniach nie wy-
kazywały nieprawidłowości w utylizowaniu odpadów niebezpiecznych, w tym PŚ.
Na terenie likwidowanych obiektów (w otoczeniu studni lub dołów i pod ich dnem), wykonano ba-
dania zanieczyszczenia), co pozwoliło ustalić ilość i obszar gruntu do utylizacji. Zanieczyszczona zie-
mia była wydobywana i transportowana do utylizacji na składowiska odpadów niebezpiecznych, 
co wykonawcy likwidacji mogilników potwierdzili stosowną dokumentacją. łącznie z otoczenia 32 
obiektów wydobyto i zutylizowano 13.451,7 Mg ziemi (z otoczenia czterech z siedmiu mogilników 
w województwie mazowieckim 2.799,7 Mg ziemi, z otoczenia sześciu mogilników w wojewódz-
twie zachodniopomorskim 3.354,8 Mg ziemi, z otoczenia 16 z 17 mogilników w województwie ku-
jawsko-pomorskim 6.500,8 Mg ziemi, a z otoczenia sześciu z siedmiu mogilników w województwie 
łódzkim 796,4 Mg ziemi).
Pozostałe pięć mogilników było zlokalizowanych w obiektach militarnych lub w szczelnych studniach, 
przy których nie zostały przez wykonawców likwidacji mogilników stwierdzone skażenia gruntu33. 

33  fotografie nr 9 i 10. Pobór próbek gruntu oraz załadunek skażonej ziemi na jednym z mogilników w województwie łódzkim.



W A ż N I E J S Z E  W y N I K I  K O N T R O L I

21

Wykonano (poza województwem łódzkim34) badania konstrukcji mogilników (głównie betonowej) 
w celu oceny stopnia ich zanieczyszczenia i przeznaczenia do utylizacji. Gruz z infrastruktury mogil-
ników został wydobyty i przetransportowany do utylizacji na składowiska odpadów niebezpiecz-
nych, na co wykonawcy posiadali dokumentację potwierdzającą. łącznie z 30 obiektów wydobyto 
i zutylizowano 3.617,4 Mg gruzu. Z pięciu (z ogółem siedmiu zlikwidowanych) mogilników w wo-
jewództwie mazowieckim zutylizowano 209,5 Mg gruzu, z sześciu mogilników w województwie 
zachodniopomorskim 1.863,3 Mg gruzu, z 16 (z ogółem 17) mogilników w województwie kujaw-
sko-pomorskim zutylizowano 1.504,1 Mg gruzu, z czterech (z ogółem siedmiu) mogilników w wo-
jewództwie łódzkim usunięto 40,5 Mg gruzu.
Pozostałe sześć mogilników, gdzie nie wystąpiły odpady gruzu, znajdowało się w dołach ziemnych 
lub bunkrach, zaś konstrukcja obiektu w Sulmierzycach w województwie łódzkim, została pozosta-
wiona na prośbę właściciela. W bunkrach oraz obiekcie w Sulmierzycach wnętrza mogilników zo-
stały umyte odpowiednimi środkami, a wejścia do nich zabezpieczone (zamurowane). 
Transport odpadów niebezpiecznych był wykonywany przez podmioty posiadające zezwolenia 
w tym zakresie35.

34   W wyjaśnieniach podano, że cała infrastruktura betonowa mogilników, z uwagi na stopień ich zanieczyszczenia, nadawała 
się do utylizacji i w związku z tym badania takie były zbędne.

35   fotografie nr 11, 12, 13 i 14. Załadunek zapakowanych PŚ na środki transportu z likwidowanych mogilników w wojewódz-
twie łódzkim i zachodniopomorskim. 
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W przypadku obiektów gdzie nastąpiło usunięcie ziemi, teren został zrekultywowany (łącznie 
3,7151 ha), w tym w województwie mazowieckim 0,1176 ha, w województwie zachodniopomorskim 
0,6375 ha, w województwie kujawsko-pomorskim 2,3460 ha, a w województwie łódzkim 0,6140 ha.
Dla każdego ze zlikwidowanych obiektów była sporządzona dokumentacja powykonawcza obej-
mująca m.in.: opis zlikwidowanego obiektu z naniesieniem poszczególnych komór lub dołów ziem-
nych, sposób likwidacji mogilnika i szczegółowe opisy sposobu rekultywacji terenu (z dokumentacją 
topograficzną), miejsca utylizacji poszczególnych grup odpadów, ich ilości i transportu, kopie kart 
ewidencji i kart przekazania odpadów, dokumentację fotograficzną z poszczególnych etapów prac. 

Likwidacja mogilników była oceniana również przez Inspekcję Ochrony Środowiska. W sześciu 
objętych kontrolą województwach (podlaskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, ślą-
skim i zachodniopomorskim) wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska likwidację mogilników 
uznali za prawidłową (w tym również prowadzoną w latach wcześniejszych), przy czym metodyki 
tych ocen były różne (pkt. 3.2.6.).
Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska z pozostałych 10 województw wskazali36, że w sied-
miu z nich likwidacja wszystkich mogilników była prawidłowa. W dwóch województwach Inspekcja 
Ochrony Środowiska oceniała likwidację pojedynczych obiektów i stwierdziła, że w województwie 
lubuskim prawidłowo został zlikwidowany w latach 1999–2002 jeden z sześciu mogilników, a w 
województwie warmińsko- mazurskim w latach 2005–2007 jeden z 17 zlikwidowanych obiektów.
W województwie podkarpackim Inspekcja Ochrony Środowiska nie oceniała likwidacji żadnego 
z obiektów poddanych temu procesowi w latach 1987–2003, natomiast uczestniczyła w likwidacji 
dwóch magazynów zawierających PŚ, które zostały wykryte w 2003 i 2007 roku.

3.2.3 Koszty likwidacji mogilników i źródła ich finansowania

Bezpośrednie koszty zakończonych na terenie kraju do 30 czerwca 2011 r. likwidacji 211 mogil-
ników (zawierających 17.970,4 Mg PŚ) wyniosły co najmniej 174.802,2 tys. zł, a usunięcie z 98 maga-
zynów 545,5 Mg PŚ kosztowało co najmniej 647,2 tys. zł37. 

 y W województwach objętych kontrolą38 bezpośrednie koszty likwidacji 84 mogilników (zawierających 
5.549,3 Mg PŚ) wyniosły co najmniej 55.163,8 tys. zł, a na usunięcie z 16 magazynów 389,7 Mg PŚ wydatko-
wano co najmniej 268,1 tys. zł.

36  W trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

37  Według danych z Ministerstwa Środowiska oraz ustaleń niniejszej kontroli.

38  Podlaskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, śląskim i zachodniopomorskim.
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 y W latach 2009–2010 i w I połowie 2011 roku w czterech z sześciu objętych kontrolą województw koszty za-
kończonych likwidacji 43 mogilników (zawierających 2.950 Mg PŚ) wyniosły 29.030,8 tys. zł, w tym kontro-
lowane cztery urzędy marszałkowskie39 na likwidację 37 mogilników i jednego magazynu (zawierających 
2.650 Mg PŚ) wydatkowały 27.513 tys. zł.

Wykres nr 3
Koszty likwidacji przeterminowanych środków ochrony roślin do 30 czerwca 2011 r. ogółem i w sześciu objętych 
kontrolą województwach, w tym w poszczególnych okresach (w tys. zł)
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Przeprowadzone w latach 2009–2010 i w I połowie 2011 roku likwidacje mogilników były finanso-
wane z NfOŚiGW i Wojewódzkich funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WfOŚiGW), 
w tym w całości w czterech z sześciu objętych kontrolą samorządów województw. W latach 2008–2010 
likwidacja mogilników i magazynów zawierających PŚ była na listach priorytetowych NfOŚiGW.

W 2009 roku był to „Program do przedsięwzięć w zakresie likwidacji mogilników zawierających przeter-
minowane środki ochrony roślin”, przewidujący dofinansowanie – w formie dotacji – do 90% kosz-
tów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Beneficjantami tego programu mogły być jednostki samo-
rządu terytorialnego (j.s.t.), związki tych jednostek, podmioty wykonujące zadania własne j.s.t. oraz 
podmioty działające w imieniu Skarbu Państwa. Program zakładał wybór przedsięwzięć w trybie 
konkursowym, gdzie kryterium merytorycznym (poza osiągnięciem efektu ekologicznego) była li-
kwidacja wszystkich mogilników na terenie województwa lub jej etap zapewniający kompleksową 
likwidację obiektów do końca 2010 r. Preferowano masę wydobytych z mogilników i zutylizowa-
nych odpadów niebezpiecznych (od jednego do pięciu punktów im większa masa) i udział NfO-
ŚiGW w koszcie przedsięwzięcia (od jednego do czterech punktów im mniejsze zaangażowanie 
funduszu) przyjmując, że przedsięwzięcie może być dofinansowane z tego źródła, jeżeli uzyska co 
najmniej cztery punkty.
W 2010 roku był to program „Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie 
negatywnego oddziaływania na środowisko, część 2: Likwidacja mogilników i magazynów zawiera-

39  W województwach podlaskim i śląskim w latach 2009–2010 i w I połowie 2011 roku mogilniki nie były likwidowane.
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jących przeterminowane środki ochrony roślin”. Wymogi tego programu były takie jak w 2009 roku, 
przy zmniejszonym do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, poziomie dofinansowania.

 Samorządy czterech objętych kontrolą województw (kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazo-
wieckiego i zachodniopomorskiego)40 pozyskały na likwidację mogilników 32.833,6 tys. zł z NfOŚiGW 
oraz 8.092,6 zł z WfOŚiGW jako uzupełnienie wkładu własnego, tj. łącznie 40.926,2 tys. zł, z których 
do 30 czerwca 2011 r. wydatkowano 27.513 tys. zł.

 y Zarząd Województwa Mazowieckiego (wniosek z 27 października 2009 r.) pozyskał na likwidację siedmiu 
mogilników 4.032,4 tys. zł z NfOŚiGW (90% kosztów przedsięwzięcia) i 448,1 tys. zł z WfOŚiGW (10%) oraz 
72,5 tys. zł z WfOŚiGW (100%) na likwidację PŚ z jednego magazynu, tj. łącznie 4.553,0 tys. zł. Środki zostały 
w całości wydatkowane na likwidację mogilników i magazynu. Średni koszt utylizacji w przeliczeniu na 1 Mg 
PŚ wyniósł 12,1 tys. zł, a w przeliczeniu na 1 Mg całości zutylizowanych odpadów 1,3 tys. zł.

 y Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wniosek z 30 października 2008 r.) pozyskał na likwidacje 
17 mogilników 10.730,7 tys. zł z NfOŚiGW (70% kosztów przedsięwzięcia) i 4.598,9 tys. zł z WfOŚiGW (30%), 
tj. łącznie 15.329,6 tys. zł. Środki zostały w całości wydatkowane na likwidację mogilników. Średni koszt uty-
lizacji w przeliczeniu na 1 Mg PŚ wyniósł 9,3 tys. zł, a w przeliczeniu na 1 Mg całości zutylizowanych odpa-
dów 1,6 tys. zł.

 y Zarząd Województwa łódzkiego (wniosek z 28 kwietnia 2009 r.) pozyskał na likwidację siedmiu mogilników 
(I etap) 1.850,5 tys. zł z NfOŚiGW (70% kosztów przedsięwzięcia) i 793,1 tys. zł z WfOŚiGW (30%), tj. łącznie 
2.643,6 tys. zł. Środki te zostały w całości wydatkowane na likwidację mogilników. Średni koszt utylizacji 
w przeliczeniu na 1 Mg PŚ wyniósł 12,9 tys. zł, a w przeliczeniu na 1 Mg całości zutylizowanych odpadów 
2,5 tys. zł. Na finansowanie likwidacji pozostałych siedmiu mogilników (II etap z terminem wykonania do 
końca sierpnia 2011 r.) zawarto umowy na 2.720 tys. zł z NfOŚiGW (80% kosztów przedsięwzięcia) i 680 tys. 
zł z WfOŚiGW (20%), tj. na łącznie 3.400 tys. zł.

 y Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (wniosek z 5 marca 2009 r.) pozyskał na likwidację 20 mo-
gilników 13.500 tys. zł z NfOŚiGW (90% kosztów przedsięwzięcia) i 1.500 tys. zł z WfOŚiGW (10%), tj. łącznie 
15.000 tys. zł. Do 30 czerwca 2011 r. wydatkowano 4.489 tys. zł ze środków NfOŚiGW i 498,8 tys. zł z WfOŚiGW 
(łącznie 4.987,8 tys. zł) na likwidację sześciu obiektów. Średni koszt likwidacji sześciu mogilników w przeli-
czeniu na 1 Mg PŚ wyniósł 12 tys. zł, a w przeliczeniu na 1 Mg całości zutylizowanych odpadów 0,9 tys. zł. 

3.2.4  Sprawowanie nadzoru nad procesem likwidacji mogilników przez Ministra Środowiska

KPGO 2010 zakładał likwidację wszystkich mogilników na terenie kraju do końca 2010 r., m.in. 
poprzez utylizację znajdujących się w nich PŚ i monitoring miejsc po likwidacji obiektów oraz pro-
wadzenie prac poszukiwawczych dotychczas niezinwentaryzowanych mogilników. W KPGO 2010 
nie były wskazane podmioty bądź organy, które te zadania miały realizować, poza stwierdzeniem, 
że zarządy województw, w wojewódzkich planach gospodarki odpadami powinny ująć zadanie li-
kwidacji mogilników do końca 2010 r. oraz że starostowie powinni prowadzić w latach 2007–2008 
prace poszukiwawcze dotychczas niezinwentaryzowanych mogilników. 
Zdaniem Ministra Środowiska41, za likwidację mogilników i działań z tym związanych odpowiada-
ją samorządy województw, szczególnie po przejęciu przez nie od 1 stycznia 2008 r. zadań w zakre-
sie gospodarki odpadami. Stanowiska tego nie podzielali marszałkowie województw podkreślając, 
że nie ma w tym zakresie jednoznacznych uregulowań prawnych. Minister Środowiska wskazywał 
w Wytycznych, że procesy likwidacji PŚ zgromadzonych (zdeponowanych) w mogilnikach oraz re-
kultywacja terenów po tych obiektach muszą być koordynowane przez marszałków województw.

40  Poza województwem podlaskim i śląskim, w których w okresie objętym kontrolą likwidacja mogilników nie była prowa-
dzona.

41  Odpowiedź Ministra Środowiska na zapytanie nr 2408 posłanki VI kadencji Sejmu RP Moniki Wielichowskiej. 
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Minister Środowiska współpracował z NfOŚiGW, który z kolei opracował programy dofinansowa-
nia preferujące likwidacje mogilników w skali wojewódzkiej. Przyczyniło się to do likwidacji w latach 
2009–2011 mogilników w czterech województwach (kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim 
i zachodniopomorskim), w całości sfinansowanej ze środków funduszy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej.

Działania Ministra Środowiska, w tym rozwiązania przyjęte w KPGO 2010, nie zapewniły objęcia 
likwidacją wszystkich rozpoznanych mogilników, bowiem na 30 czerwca 2011 r. pozostało na tere-
nie kraju 11 obiektów (o szacunkowej zawartości 305 Mg PŚ, tj. 1,5% ogółu oszacowanych PŚ w mo-
gilnikach), których likwidacji nie rozpoczęto (w województwach: dolnośląskim dwóch obiektów, 
opolskim jednego obiektu, mazowieckim jednego obiekt, podlaskim pięciu obiektów i zachodnio-
pomorskim dwóch obiektów).

Minister Środowiska w ramach monitorowania likwidacji mogilników gromadził od 2008 roku, 
z samorządów województw, informacje o postępach tego procesu, w tym od I połowy 2009 roku co 
pół roku. Przy niepełnych danych lub ich braku (szczególnie miejsc składowania PŚ lub stanu mogil-
ników), Minister występował o ich uzupełnienie i wówczas zdarzało się, że marszałkowie występo-
wali o wykreślenie niektórych obiektów. W wyniku tych weryfikacji, 27 mogilników zostało w latach 
2009–2010 wykreślonych z listy przeznaczonych do likwidacji, w tym 25 na wniosek marszałków 
i dwa na wniosek wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (głównie z powodu braku po-
twierdzenia lokalizacji obiektów w terenie). Dane gromadzone w Ministerstwie Środowiska nie były 
kompletne w zakresie ilości odpadów usuniętych ze zlikwidowanych mogilników oraz kosztów ich 
likwidacji. Masa usuniętych PŚ była znana z 97,7% zlikwidowanych obiektów, masa pozostałych usu-
niętych odpadów (gruzu i ziemi) z 79,4%, zaś koszty likwidacji 85,8% obiektów.
Minister Środowiska współpracował – w ramach monitoringu – również z Państwowym Instytutem 
Geologicznym (PIG), który od lat dziewięćdziesiątych do 2003 roku prowadził na terenie kraju inwen-
taryzację mogilników, we wrześniu 2006 roku wykonał jej aktualizację (dane z inwentaryzacji zostały 
ujęte w KPGO 2010) oraz – na zlecenie Ministerstwa – „System Integracji Danych o Mogilnikach” (SIDoM) 
dostępny online, będący multimedialną bazą informacji o mogilnikach wraz z aktywną mapą roz-
mieszczenia i danymi geofizycznymi obiektów, którą Ministerstwo odebrało w grudniu 2010 roku.
W ocenie NIK, Ministerstwo Środowiska nie było przygotowane do przyjęcia systemu SIDoM, gdyż 
nie zapewniło ciągłości jego funkcjonowania. SIDoM miał funkcjonować na serwerze Ministerstwa 
Środowiska lub Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ), jednak do zakończenia kontroli, 
mimo podjętych prób, nie został na tych serwerach uruchomiony42.

Niewystarczające były działania Ministra Środowiska mające na celu prowadzenie monitoringu 
miejsc po likwidacji mogilników. Od urzędów marszałkowskich wymagano informacji o monitorin-
gu terenu w rejonie zlikwidowanych mogilników i działań podejmowanych w celu eliminowania ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko, jednak dane na ten temat były dalece niekompletne. 
Tylko dla 32 (14,8%) z 216 obiektów ujętych jako zlikwidowane, posiadano informacje o braku nega-
tywnego ich oddziaływania na środowisko. Dla 37 obiektów (17,1%) nie posiadano informacji o wy-
nikach prowadzonych badań monitoringowych i stopniu oddziaływania obiektów na środowisko. 
W przypadku 147 obiektów (68,1%) nie prowadzono badań w istniejących punktach monitoringo-
wych, nie założono takich punktów lub brakowało informacji na ten temat.

42  W okresie od 15 grudnia 2010 r. do 5 kwietnia 2011 r. SIDoM funkcjonował na serwerze PIG.
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Prowadzenie monitoringu miejsc po likwidacji mogilników nie było ujmowane w wojewódzkich 
planach gospodarki odpadami (wpgo) i monitoringu takich miejsc nie wykonywały wojewódzkie 
inspektoraty ochrony środowiska, o czym szerzej w pkt. 3.2.5.3. i 3.2.6.

W celu zapewnienia monitoringu zagrożeń powodowanych przez mogilniki (zarówno istnieją-
ce, jak i zlikwidowane) Minister Środowiska wystąpił w czerwcu 2009 roku do GIS o rozszerzenie ru-
tynowych badań dotyczących wód podziemnych w okolicy istniejących lub zlikwidowanych miejsc 
deponowania PŚ, a GIS zwrócił się w tej sprawie do PWIS, zalecając objęcie nadzorem ujęć wody 
„…w aspekcie migracji pestycydów i mogących wynikać z tego tytuły zagrożeń zdrowotnych dla ludzi” 
(Minister nie występował o informacje zwrotne na ten temat). Badania Inspekcji Sanitarnej były ukie-
runkowane na wykrywanie zagrożeń skażenia pestycydami w zbiorowych systemach zaopatrzenia 
ludności w wodę. Nie służyły natomiast ocenie zagrożeń środowiska naturalnego powodowanego 
przez mogilniki, jak też nie mogły potwierdzać prawidłowości likwidacji tych obiektów.

 y Badania Inspekcji Sanitarnej były wykonywane przede wszystkim na próbkach wody pobranej z sieci wo-
dociągowej, po jej oczyszczeniu i uzdatnieniu do spożycia.

 y Ujęcia wody były zlokalizowane w znacznych odległościach od mogilników lub miejsc po ich likwidacji. Tyl-
ko 15 z 236 mogilników wskazanych Inspekcji przez Ministra Środowiska było zlokalizowane w odległości 
mniejszej niż 1 km od ujęć wody, 25 od 1 km do 2 km , a pozostałe ponad 2 km (do maksymalnie 30 km). Na 
przykład w województwie dolnośląskim wszystkie (12) mogilniki lub miejsca po ich likwidacji znajdowały się 
w odległości bezpiecznej od ujęć wody (jeden w odległości ok. 1 km , zaś pozostałe od 2 do 5 km).

Badanie wody na zwartość pestycydów było prowadzone w sieciach wodociągowych, których ujęcia 
znajdowały się w otoczeniu 174 z 236 obiektów. We wszystkich badanych próbkach wody nie wy-
stąpiły przekroczenia norm zawartości pestycydów dla wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.

Minister Środowiska nie podejmował działań mających spowodować prowadzenie – metodami 
nieinwazyjnymi – prac poszukiwawczych dotychczas niezinwentaryzowanych mogilników (zada-
nia ujętego w KPGO 2010 do realizacji przez starostów w latach 2007–2008), mimo dysponowania 
sprawozdaniami marszałków województw, wskazującymi, że tylko w pięciu województwach zada-
nie to było realizowane (marszałkowie pozostałych województw podali, że zadanie to nie było re-
alizowane lub nie zamieścili informacji na ten temat). W sprawozdaniu z realizacji KPGO 2010 za lata 
2007–2008 również Ministerstwo Środowiska wskazało, że „…nadal nie ma całkowitej pewności co do 
liczby mogilników oraz ilości przeterminowanych środków ochrony roślin pozostałych do zlikwidowania”.

Minister Środowiska przygotował i zamieścił na stronie internetowej Wytyczne, o których była 
mowa w rozdziale 3.1.1 Informacji, zawierające m.in. wymagania i zalecenia dotyczące SIWZ dla za-
mówień publicznych związanych z likwidacją mogilników, zalecaną metodologię likwidacji tych 
obiektów i rekultywacji terenu, w tym zasady wykonywania badań gruntu w trakcie ich likwidacji. 
Przygotowanie Wytycznych Ministra Środowiska było istotne z uwagi na rodzaj odpadów gromadzo-
nych w mogilnikach (odpady niebezpieczne), natomiast ich udostępnienie po prawie trzech latach 
(w maju 2009 roku) od otrzymania przez Ministerstwo Ekspertyzy PIG43 na ten temat (z września 2006 
roku), spowolniło proces likwidacji mogilników w pierwszych dwóch latach obowiązywania KPGO 
2010. Pilna potrzeba opublikowania Wytycznych wynikała z doświadczeń autorów Ekspertyzy PIG, 
wskazujących na nieprawidłowości w przygotowywaniu zamówień publicznych na likwidację mo-
gilników. W czterech objętych kontrolą województwach, w których w latach 2009–2011 (I półrocze) 

43  Aktualizacja danych dotyczących inwentaryzacji ilości PŚ w Polsce. Opracowanie procedur określających sposób prowa-
dzenia działań polegających na likwidacji mogilników i rekultywacji terenów zdegradowanych składowaniem PŚ.
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mogilniki były likwidowane44, zamówienia publiczne dotyczące tego procesu zostały oprotestowa-
ne lub oferenci złożyli odwołania, w tym w dwóch przypadkach skutecznie. 
W Wytycznych Ministra Środowiska nie poruszono, zawartych w Ekspertyzie PIG, zagadnień do-
tyczących obserwacji terenu po likwidacji mogilników poprzez monitorowanie jakości wód pod-
ziemnych. Badania takie są istotne dla uzyskania ocen skuteczności procesu likwidacji obiektów. 
Ustalenia kontroli wskazują, że monitoring miejsc po likwidacji mogilników realizowany był w nie-
wystarczającym zakresie.

Minister Środowiska nie zadbał o ujęcie zagadnień związanych z dokończeniem procesu likwida-
cji mogilników na terenie kraju w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2014” (KPGO 2014). Jedy-
nym zadaniem zawartym w KPGO 2014 dotyczącym mogilników było Prowadzenie kontroli likwidacji 
mogilników w celu oceny realizacji zadania ujętego w KPGO 2010 „Likwidacja magazynów i mogilników 
środków chemicznych ochrony roślin przewidywanego do wykonania w 2010 r.”, które powierzono do 
realizacji na lata 2011–2022 Inspekcji Ochrony Środowiska. Ustalenia kontroli wskazują, że Inspekcja 
Ochrony Środowiska prawidłowość likwidacji mogilników oceniała na bieżąco w 13 z 16 województw. 
Niezakończenie likwidacji mogilników do 31 grudnia 2010 r., jak też ilość likwidowanych obiektów 
w latach 2009–2011 oraz brak lub niepełna realizacja takich zadań jak monitoring miejsc po likwi-
dacji mogilników, prowadzenie prac poszukiwawczych dotychczas niezlikwodowanych mogilników 
i likwidacja skażeń terenu spowodowanych przez mogilniki zagrażające bezpieczeństwu użytkow-
ników wód podziemnych (zapisanych w KPGO 2010 do realizacji od 2011 roku), wskazują na po-
trzebę ujęcia tych zagadnień również w (KPGO 2014).

3.2.5 Realizacja KPGO 2010 w zakresie likwidacji mogilników przez samorządy województw

3.2.5.1 Ujęcie likwidacji mogilników w wojewódzkich planach gospodarki odpadami

Samorządy objętych kontrolą województw (kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckie-
go, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego dolnośląskiego i opolskiego – realizując zada-
nie z KPGO 2010 – ujęły w wpgo likwidację mogilników do końca 2010 r. Jednak w województwach 
podlaskim i zachodniopomorskim w wpgo nie podano sposobu realizacji tego zdania, podmiotów 
odpowiedzialnych, harmonogramu realizacji i źródeł finansowania (tj. treści wymaganych art. 14 
ust. 2 ustawy o odpadach), a zapisy pozostałych wpgo wskazują, że samorządy województw mia-
ły problemy z określeniem podmiotów odpowiedzialnych za likwidację mogilników. W wpgo jako 
podmioty odpowiedzialne wskazano w: województwie mazowieckim – powiaty i Lasy Państwowe, 
województwie kujawsko-pomorskim – gminy, Wojewodę, Samorząd Województwa oraz władają-
cych ziemią, województwie łódzkim – właścicieli terenu, na którym znajduje się mogilnik, woje-
wództwie śląskim – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, województwie dolnośląskim – wła-
ścicieli gruntu, na których zlokalizowane były mogilniki, a województwie opolskim – „administrację 
i posiadaczy odpadów”.
Samorządy województw (sześciu z ośmiu, poza województwem podlaskim i zachodniopomorskim) 
podały w wpgo szacunkowe koszty likwidacji mogilników (od 500 tys. zł w województwie śląskim do 
16.000 tys. zł w województwie kujawsko-pomorskim), natomiast różniły się co do źródeł finansowania 
tego zadania, co może świadczyć o braku ich rozpoznania. W wpgo: województwa mazowieckiego 
wskazane zostały budżety powiatów, budżet województwa, budżet państwa oraz fundusze ekolo-
giczne, województwa kujawsko-pomorskiego regionalny program operacyjny i fundusze ekologicz-

44  Kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie i zachodniopomorskie.
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ne, województwa łódzkiego środki własne, WfOŚiGW, środki inwestorów oraz środki pomocowe UE, 
województwa śląskiego budżety jednostek samorządowych, województwa dolnośląskiego środki 
właścicieli mogilników, budżety powiatów i gmin, NfOŚiGW oraz WfOŚiGW, a województwa opol-
skiego środki własne jednostek odpowiedzialnych, WfOŚiGW oraz regionalny program operacyjny.

W wpgo dwóch województw wskazano na istotne znaczenie likwidacji mogilników w skali wo-
jewództwa: w wpgo województwa kujawsko-pomorskiego likwidację mogilników wskazano jako 
przedsięwzięcie priorytetowe, a w wpgo województwa łódzkiego podano, że likwidacja mogilników 
jest jednym z podstawowych kierunków polityki w zakresie gospodarki odpadami.

Wpgo do zakończenia kontroli NIK nie były zmieniane, mimo że w województwach dolnośląskim, 
łódzkim, mazowieckim, podlaskim, opolskim i zachodniopomorskim, likwidacja mogilników nie zo-
stała zakończona, w tym likwidacji 11 obiektów nie rozpoczęto do 30 czerwca 2011 r. (pięciu w wo-
jewództwie podlaskim, dwóch w województwie dolnośląskim, jednego w województwie opolskim, 
jednego w województwie mazowieckim oraz dwóch w województwie zachodniopomorskim). Może 
to mieć wpływ na dofinansowanie likwidacji tych obiektów z funduszy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej, bowiem w świetle postanowień art. 16 ustawy o odpadach, przedsięwzięcia związane 
z unieszkodliwianiem odpadów mogą być realizowane z udziałem środków funduszy ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej, o ile zostały ujęte w planie gospodarki odpadami.

3.2.5.2 Prowadzenie prac poszukiwawczych dotychczas niezinwentaryzowanych mogilników

Cztery z ośmiu45 samorządów województw (dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i za-
chodniopomorskiego) nie ujęła w wpgo prowadzenia prac poszukiwawczych dotychczas niezin-
wentaryzowanych mogilników, tj. jednego z zadań wymienionych i przypisanych w KPGO 2010 do 
realizacji w latach 2007–2008 starostom.

 y W województwie mazowieckim tłumaczono to obowiązkiem prowadzenia przez starostów, na podstawie 
art. 109 prawa ochrony środowiska, badań jakości gleby i ziemi.

 y W województwie zachodniopomorskim uznano, że wiarygodne są dane Inspekcji Ochrony Środowiska o ist-
nieniu na terenie województwa 39 mogilników.

 y W województwie dolnośląskim uznano za wystarczające, że inwentaryzację mogilników przeprowadził 
w 2005 roku Wojewoda posiłkując się danymi z Inspekcji Ochrony Środowiska. 

W pozostałych województwach, prowadzenie prac poszukiwawczych dotychczas niezinwentary-
zowanych mogilników było ujęte w wpgo, ale co do podmiotów, czy okresów realizacji, inaczej niż 
w KPGO 2010. 

 y W wpgo województwa łódzkiego realizację tego zadania przyjęto na lata 2007–2015 (KPGO 2010 zakładał 
okres 2007–2008), tłumacząc potrzebą dania starostom czasu na pozyskanie środków i wykonanie zadania.

 y W wpgo województwa śląskiego jako jednostki odpowiedzialne wskazano wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów miast (KPGO 2010 wskazywał starostów) i realizację zadania w latach 2009–2018, tłumacząc to lepszą 
znajomością terenu przez jednostki szczebla gminnego.

 y W wpgo województwa podlaskiego z 2008 roku nie wskazano podmiotów i okresu realizacji tego zadania, 
zaś w wpgo z 2009 roku przypisano zadanie do realizacji w 2010 roku starostom, uznając ten termin za realny.

 y W wpgo województwa kujawsko-pomorskiego nie wskazano podmiotów, jak i okresu realizacji dla zadania 
prowadzenie prac poszukiwawczych dotychczas niezinwentaryzowanych mogilników. 

45  W tym dotyczyło to dwóch z sześciu województw objętych kontrolą.
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Samorządy objętych kontrolą sześciu województw nie zadbały o ujęcie tego zadania w powia-
towych planach gospodarki odpadami (ppgo), tj. planach podmiotów zobowiązanych przez KPGO 
2010 do jego realizacji.

 y W województwie mazowieckim w żadnym z 31 zaopiniowanych przez Zarząd Województwa ppgo nie 
uwzględniono prowadzenia prac poszukiwawczych.

 y W województwie zachodniopomorskim 11 ppgo nie uwzględniało prowadzenia prac poszukiwawczych, 
a w województwie kujawsko-pomorskim 19 ppg., 

 y W województwie śląskim tylko w trzech z 36 ppgo powiatów i miast na prawach powiatu były zapisy o pro-
wadzeniu prac poszukiwawczych dotychczas niezinwentaryzowanych miejsc składowania PŚ.

 y W województwie podlaskim dwa z 14 ppgo (powiatów ziemskich) uwzględniały prowadzenie takich prac. 

Brak ujęcia tego zadania w powiatowych i wojewódzkich planach gospodarki odpadami 
lub wskazanie innych terminów realizacji tego zadania niż w KPGO 2010, skutkował nieznaczną re-
alizacją tego zdania.

 y W województwie mazowieckim prace poszukiwawcze prowadziły cztery z 42 powiatów i miast na prawach 
powiatu, w województwie zachodniopomorskim dwa z 11 powiatów ziemskich, w województwie kujaw-
sko-pomorskim dwa z 19 powiatów ziemskich, a województwie podlaskim jeden z 14 powiatów ziemskich 
i dotychczas udało się objąć nimi około 30% powierzchni tego powiatu.

W ocenie NIK, nieprowadzenie prac poszukiwawczych może skutkować pozostawieniem na te-
renie kraju dotychczas nieznanych miejsc składowania PŚ i emisją zanieczyszczeń do środowiska, 
na co wskazują stwierdzone również podczas kontroli przypadki.

 y W 2010 roku jedno z nadleśnictw województwa mazowieckiego zlikwidowało mogilnik w Marculach, o któ-
rym nie miał informacji Urząd Marszałkowski tego województwa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska, jak i Ministerstwo Środowiska.

 y W województwie kujawsko-pomorskim w trakcie likwidacji zinwentaryzowanych obiektów natrafiono 
na dotychczas nieznany mogilnik w miejscowości Płocicz, z którego wydobyto 20,7 Mg PŚ.

 y W takcie prac poszukiwawczo-inwentaryzacyjnych prowadzonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Śro-
dowiska w Białymstoku, ustalono lokalizację mogilnika w miejscowości Majdan, który nie był wcześniej zin-
wentaryzowany (szacowana zawartość PŚ – 1,3 Mg).

3.2.5.3 Monitoring miejsc po likwidacji mogilników

Cztery z ośmiu46 samorządów województw (łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i zachodnio-
pomorskiego) nie ujęła w wpgo zadania dotyczącego prowadzenia monitoringu miejsc po likwida-
cji mogilników, argumentując:

 y brakiem przepisów w tym zakresie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) lub prowadze-
niem takich działań przez Inspekcję Ochrony Środowiska (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnio-
pomorskiego),

 y w przypadku Urzędu Marszałkowski Województwa łódzkiego, brakiem zapisów w KPGO 2010 dotyczących 
konieczności realizacji tego zadania. W wpgo tego województwa wskazano na brak środków na prowadze-
nie monitoringu terenów skażonych pestycydami,

 y brakiem zapisów w KPGO 2010 w zakresie organu odpowiedzialnego za monitoring, sposobu, zakresu i cza-
su prowadzenia monitoringu oraz źródeł jego finansowania, jak też nieujęciem tego zadania w harmono-
gramie programu (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

Pozostałe samorządy województw (dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i podlaskie-
go) uwzględniły w wpgo prowadzenie monitoringu miejsc po likwidacji mogilników, nie wskazując 

46  W tym dotyczyło to czterech z sześciu województw objętych kontrolą.



 

30

W A ż N I E J S Z E  W y N I K I  K O N T R O L I

jednak podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania, sposobu i źródeł finansowania, a dwa 
(kujawsko-pomorskiego i podlaskiego) również okresu realizacji. 

 y W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyjaśniano, że prowadzenie badań mo-
nitoringowych terenów po zlikwidowanych mogilnikach nie należy do kompetencji i obowiązków Marszał-
ka oraz że „…domniemywa się, iż za przeprowadzenie badań monitoringowych na terenach po zlikwidowanych 
mogilnikach winni odpowiadać właściciele terenów, na których zlikwidowano mogilniki”. W województwie tym 
zlikwidowano ponad 2.100 Mg PŚ, co stawia je pod tym względem na trzecim miejscu w kraju. Dokumen-
tacja powykonawcza z likwidacji 16 obiektów przeprowadzonej w latach 2009–2010 wskazuje na potrze-
bę prowadzenia monitoringu wód z piezometrów przez okres co najmniej dwóch lat dwukrotnie w roku, 
a w przypadku obiektu Lisie Kąty (gdzie wydobyto 356,6 Mg PŚ) przez co najmniej pięć lat raz do roku. Ko-
nieczność prowadzenia takich badań jest również związana z okresem gwarancyjnym udzielonym przez 
wykonawcę na 60 miesięcy. 

Brak w wpgo zapisów o konieczności prowadzenia monitoringu miejsc po likwidacji mogilni-
ków przekładał się na realizację tego zadania. W trzech z ośmiu samorządów województw podjęto 
działania związane z monitoringiem prawidłowości likwidacji zagrożeń w miejscach po zlikwidowa-
nych mogilnikach. 

 y W województwie mazowieckim i dolnośląskim Zarządy Województw w zawartych ze starostami porozu-
mieniach w sprawie realizacji wspólnych działań zmierzających do likwidacji mogilników, zobowiązały sta-
rostów m.in. do prowadzenia monitoringu powykonawczego miejsc po likwidacji obiektów w oparciu o sieć 
piezometrów, w ramach własnych środków finansowych. Przy czym, w województwie dolnośląskim ograni-
czono się do czterech z ośmiu obiektów, tj. do tych, których likwidację zlecił samorząd tego województwa. 

 y W województwie podlaskim Urząd Marszałkowski dysponował informacjami Inspekcji Ochrony Środowiska 
z monitoringu dotychczas zlikwidowanych obiektów, zaś w województwie łódzkim wskazano, że badania 
monitoringowe będą prowadzone przez Urząd Marszałkowski przy udziale środków pozyskanych z WfOŚiGW. 

W pozostałych czterech województwach (kujawsko-pomorskim, opolskim, śląskim i zachodniopo-
morskim) Urzędy Marszałkowskie nie zadbały o prowadzenie monitoringu miejsc po likwidacji mo-
gilników oraz o pozyskanie informacji czy monitoring był prowadzony. W Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Zachodniopomorskiego wskazano, że monitoring w tym zakresie powinien być pro-
wadzony przez Inspekcję Ochrony Środowiska, ale informacji na ten temat nie posiadano. 

3.2.5.4 Likwidacja mogilników

W pięciu z ośmiu województw do 30 czerwca 2011 r. nie została zakończona likwidacja łącznie 
30 mogilników47, w tym 11 nie została rozpoczęta. Bezpośrednie przyczyny tego stanu, to usytu-
owanie mogilników na nieruchomościach będących własnością osób prywatnych, nieprawidłowo-
ści w wyborze wykonawców likwidacji oraz niewystarczające zaangażowanie samorządów woje-
wództw w proces likwidacji.

 y W województwie zachodniopomorskim nie zakończono likwidacji 14 mogilników o szacowanej ilości 
846,2 Mg PŚ (29,2% PŚ oszacowanych na terenie województwa), w tym likwidacji dwóch obiektów nie roz-
poczęto, gdyż wykonawca w lipcu 2011 roku poinformował Urząd Marszałkowski tego Województwa o wy-
czerpaniu środków na likwidację 12 z 14 obiektów objętych umową. Rozpoczęcie likwidacji tych obiektów 
dopiero w 2011 roku, wynikało z opóźnień na etapie wyłaniania wykonawców.

 y W województwie łódzkim nie zakończono likwidacji siedmiu mogilników (szacowane 210,4 Mg PŚ), która 
miała zostać zrealizowana do 21 października 2011 r. Opóźnienie wynikało z podziału realizacji przedsięwzię-
cia na dwa etapy, ze względu na stanowisko UOKiK, wskazujące na możliwość wystąpienia pomocy publicz-
nej w przypadku mogilników znajdujących się na nieruchomościach podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą. I etap zakończony w 2010 roku obejmował więc likwidację siedmiu obiektów w odniesieniu 

47  Ponadto w województwie warmińsko-mazurskim nie zlikwidowano jednego mogilnika wykrytego w 2007 roku. 
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do których wykluczono możliwość zaistnienia pomocy publicznej, zaś w II, niezakończonym do 30 czerwca 
2011 r. etapie, znalazły się obiekty na terenach podmiotów, wobec których może wystąpić pomoc publicz-
na. Z ogółem 14 likwidowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego mogilników: siedem 
znajdowało się na terenach prywatnych (pięć – osób fizycznych, jeden – kółka rolniczego, jeden – gminy 
żydowskiej), kolejne trzy na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe, a dwa na terenach zarządzanych 
przez spółki komunalne.

 y W województwie podlaskim do 30 czerwca 2011 r. nie zlikwidowano pięciu mogilników o szacowanej ilości 
18,9 Mg PŚ. Przyczyny to: brak środków na likwidację mogilników u ich właścicieli, nieuzyskanie przez Re-
gionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku dofinansowania z NfOŚiGW na likwidację obiektów 
oraz brak inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w celu zapewnienia kompleksowej likwidacji wszystkich 
mogilników i pozyskania na ten cel środków ze źródeł zewnętrznych. Urząd był przekonany, że do likwidacji 
pozostały w mogilnikach niewielkie ilości odpadów oraz że likwidacja mogilników to sprawa wyłącznie ich 
właścicieli. Obecni właściciele gruntów, na których były mogilniki (Gmina łapy oraz podmioty prywatne lub 
osoby fizyczne) nie założyli tych mogilników48.

 y W województwie dolnośląskim nie zlikwidowano dwóch mogilników o szacowanej ilości 21 Mg PŚ, z powo-
du usytuowania tych obiektów na gruntach prywatnych i możliwości wystąpienia – w świetle stanowiska 
UOKiK – pomocy publicznej, w przypadku likwidacji obiektów przez Urząd Marszałkowski tego Wojewódz-
twa. Dlatego też Samorząd Województwa Dolnośląskiego ograniczył się do likwidacji czterech obiektów 
zlokalizowanych na nieruchomościach należących do j.s.t.

 y W województwie mazowieckim nie zakończono likwidacji jednego mogilnika o szacowanej ilości 60 Mg PŚ, 
na wniosek wykonawcy tego procesu.

 y W województwie opolskim nie zakończono likwidacji jednego mogilnika o szacowanej ilości 5 Mg PŚ, zlo-
kalizowanego na nieruchomości należącej do podmiotu prywatnego. Wydane w tej sprawie dwie decyzje 
Burmistrza Brzegu nakazujące w trybie art. 34 ustawy o odpadach usunięcie PŚ, zostały uchylone przez Sa-
morządowe Kolegium Odwoławcze, gdyż właściciel nieruchomości nie zakładał tego obiektu mogilnika.

Z 11 mogilników, których do 30 czerwca 2011 r. likwidacja nie została rozpoczęta, na dwa obiek-
ty z województwa zachodniopomorskiego samorząd tego województwa miał zapewnione środki 
na ich likwidację z NfOŚiGW i WfOŚiGW. W przypadku mogilnika w województwie mazowieckim, 
jeszcze w trakcie kontroli NIK Starosta Kozienicki podjął się dokonania inwentaryzacji obiektu, re-
zerwując na ten cel środki w budżecie powiatu. W przypadku ośmiu mogilników (w tym siedmiu 
znajdujących się na terenach prywatnych) nie wypracowano dotychczas sposobów ich likwidacji.

 y W województwie opolskim, w związku z uchylaniem decyzji Burmistrza Brzegu przez SKO (wydanych na pod-
stawie art. 34 o odpadach i nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych 
do ich składowania lub magazynowania), Marszałek Województwa Opolskiego wystąpił do Ministerstwa 
Środowiska o wskazanie dalszego trybu postępowania w przypadku mogilnika w Brzegu. 

 y W województwie dolnośląskim, po kontrolach dotychczas niezlikwidowanych dwóch mogilników, Inspekcja 
Ochrony Środowiska zobowiązała właścicieli obiektów do ich likwidacji, co nie zostało zrealizowane, oraz 
wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która z kolei zwróciła się do General-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska, o wskazanie trybu postępowania w przypadku tych obiektów (mo-
gilników w Starym Julianowie i w Wołowie). 

 y W województwie podlaskim Urząd Marszałkowski postanowił zaangażować gminy do sfinansowania likwi-
dacji trzech z pięciu mogilników, w tym obiektów na terenach prywatnych.

Właściciele prywatni nieruchomości, na których znajdowały się mogilniki, wskazywali głównie na 
brak środków na ich likwidację, niedostateczną informację na ten temat i niewystarczające zainte-
resowanie ze strony organów administracji. Podkreślali też, że nie zakładali mogilników i nie depo-
nowali w nich PŚ.

48  W przypadku mogilników w Baciutach, folwarkach Tylwickich był to obiekty po byłym PGR w Ignatkach, w łapach po 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w łapach, w Rybołach po Gospodarstwie Agro Drób Sp z o.o. w Rybołach, 
a w Majdanie Lasy Państwowe złożyły PŚ na prywatnej działce.
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Objęte kontrolą urzędy marszałkowskie, które prowadziły likwidację mogilników (na terenie wo-
jewództw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego) zaangażo-
wały do współpracy lokalne samorządy.

 y W województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i zachodniopomorskim ilości PŚ w poszczególnych 
obiektach i ich zawartości oszacowano na podstawie informacji z gmin oraz podpisano z samorządami po-
rozumienia ustalające zasady ich uczestnictwa w likwidacji mogilników. W tym, samorządy będące właści-
cielami mogilników w województwie zachodniopomorskim zleciły inwentaryzację mogilników.

 y Na przykład w województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim przedstawiciele jednostek samorzą-
dowych uczestniczyli w próbnych ważeniach wydobytych PŚ oraz w odbiorach prac likwidacyjnych.

Urzędy marszałkowskie współpracowały, w województwach mazowieckim i łódzkim, z Inspekcją 
Ochrony Środowiska, którą zaangażowano do udziału w poszczególnych etapach prac likwidacyj-
nych, w tym do odbiorów częściowych i końcowych.
Cztery objęte kontrolą urzędy marszałkowskie sprawowały nadzór na realizacją przebiegu likwida-
cji mogilników. W przypadku wydobycia z obiektów większych ilości PŚ niż szacowno oraz większej 
ilości gruzy i gruntu do utylizacji, weryfikowały zasadność tych różnic, sporządzając na tę okolicz-
ność dokumenty. W województwach mazowieckim, łódzkim i zachodniopomorskim ilość wydo-
bytych z 20 mogilników PŚ była większa niż ilości oszacowane – odpowiednio – o 46,6%, o 36,0% 
i o 55,1%, natomiast z 17 obiektów w województwie kujawsko-pomorskim, była mniejsza niż ilości 
oszacowane o 13,8%.

Urzędy marszałkowskie przeprowadzające likwidacje mogilników, nie uniknęły błędów przy 
udzielaniu zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców tych likwidacji.

 y W województwie mazowieckim w trakcie wszczętego 28 stycznia 2010 r. postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego na wyłonienie wykonawcy likwidacji ośmiu mogilników i jednego magazynu, wpłynęły 
trzy protesty: jeden dotyczących wymogów w SIWZ oraz dwa dotyczące nieodrzucenia oferty wykonawcy 
wybranego przez Urząd. Krajowa Izba Odwoławcza uznała za zasadny zarzut dotyczący nieodrzucenia jednej 
z ofert (z powodu nieprzedłużenia przez oferenta „wykazu wykonanych usług” wymaganych w SIWZ) i na-
kazała ponowne badanie i ocenę ofert. W trakcie realizacji tego zamówienia doszło natomiast do istotnych 
zmian umowy (niezgodnie z art. 144 ust. 1 pzp), polegających na wyłączeniu z umowy likwidacji mogilnika 
w Zajezierzu, mimo że zmiana taka nie została przewidziana w ogłoszeniu ani w SIWZ (wartość zmienionej 
umowy wyniosła 1.074,5 tys. zł). Wykonawcy zezwolono na wycofanie się z realizacji części zamówienia, 
mimo że już na podstawie SWIZ miał świadomość, że w mogilniku występują odpady o nieznanym składzie 
i właściwościach.

 y W województwie łódzkim w zamówieniach dotyczących obu etapów likwidacji mogilników przewidziano 
udzielenie zamówień uzupełniających (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp), jednak nie uwzględniono tego 
przy ustalaniu wartości zamówień, co było niezgodne z art. 32 ust. 3 pzp. Ponadto w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia na II etap likwidacji mogilników popełniono błąd, skutkujący utratą wadium (30 tys. zł) 
wniesionego przez oferenta, który po wygraniu przetargu zrezygnował z podpisania umowy.

 y W województwie zachodniopomorskim pierwsze postępowanie na likwidację sześciu mogilników zostało 
wszczęte 22 września 2009 r. i w wyniku protestu unieważnione z powodu błędnej kwalifikacji rodzaju za-
mówienia jako roboty budowlane. Wykonawcę wyłoniono dopiero w drugim postępowaniu, skutkiem czego 
od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy (2 marca 2010 r.) upłynęło ponad pięć miesięcy. W postępo-
waniu na likwidację kolejnych 14 mogilników Urząd Marszałkowski tego województwa dwukrotnie wybrał 
wykonawcę, który nie spełniał warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie udokumentował wykonywania 
prac podobnych do przedmiotu zamówienia. W wyniku odwołań sprawa ta była dwukrotnie rozpatrywana 
przez Krajową Izbę Odwoławczą, która nie uznała zasadności stanowiska Urzędu, który poniósł też koszty 
postępowań, w łącznej wysokości 36 tys. zł. Wydłużyło to proces likwidacji mogilników, gdyż od otwarcia 
ofert (16 czerwca 2010 r.) do uwzględnienia przez Urząd drugiego wyroku Izby (7 grudnia 2010 r.) upłynęło 
ponad pięć i pół miesiąca. Ponadto, zawarcie umowy uległo przesunięciu ze względu na potrzebę dodat-
kowych uzgodnień z wybranym wykonawcą zagranicznym w zakresie podatku VAT i zabezpieczenia wy-
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konania umowy (w sumie od ogłoszenia 1 maja 2010 r. postępowania do zawarcia 1 marca 2011 r. umowy 
upłynęło 10 miesięcy). Niezadowalający był również nadzór Urzędu nad realizacją zawartych umów, gdyż 
wykonawcy sami zdecydowali, że najpierw zlikwidują mogilniki i usuną wszystkie odpady, w tym w ilościach 
większych niż w umowie, a następnie zainstalują system monitoringu, co w przypadku likwidacji 14 mogil-
ników skutkowało niewykonaniem pełnego zakresu umowy (wykonawca usunął odpady i zrekultywował 
teren w 12 z 14 obiektów i nie wykonał przy nich sieci monitoringowej).

3.2.6 Działania Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie likwidacji mogilników

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska49 dokonali oceny prawidłowości dotychczasowych 
likwidacji mogilników w 13 województwach (we wszystkich sześciu, w których NIK przeprowadziła 
kontrolę oraz w siedmiu z 10, z których uzyskała informacje w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK). 
Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska stwierdzili, że likwidacja mogilników została przepro-
wadzona prawidłowo w siedmiu województwach. 

 y W województwie dolnośląskim, gdzie w latach 2001–2010 zlikwidowano 10 mogilników zawierających 
514,9 Mg PŚ, w województwie opolskim, w którym w latach 2002–2009 zlikwidowano cztery mogilni-
ki (198,3 Mg PŚ), w województwie lubelskim, gdzie w latach 2000–2001 zlikwidowano 16 mogilników 
(1.409,6 Mg PŚ), w województwie małopolskim, gdzie w latach 2003–2004 zlikwidowano sześć mogilników 
(260,5 Mg PŚ), w województwie pomorskim, w którym w latach 2002–2009 zlikwidowano osiem mogilni-
ków zawierających 987,3 Mg PŚ, w województwie świętokrzyskim, gdzie w latach 2000–2004 zlikwidowano 
22 mogilniki zawierające 1.331,1 Mg PŚ i w województwie wielkopolskim, gdzie w latach 2000–2008 likwi-
dacja dotyczyła 27 mogilników z zawartością 5.879,2 Mg PŚ.

W pozostałych trzech województwach Inspekcja Ochrony Środowiska oceniała prawidłowość likwi-
dacji pojedynczych obiektów. 

 y W województwie lubuskim skontrolowano i uznano za prawidłową likwidację (w latach 1999–2002) jednego 
z sześciu mogilników zawierających 153,4 Mg PŚ, w województwie warmińsko-mazurskim likwidację (w latach 
2005–2007) jednego z 17 mogilników zawierających 1.527,3 Mg PŚ. W województwie podkarpackim nie oce-
niano likwidacji żadnego ze zlikwidowanych w latach 1987–2003 mogilników zawierających 153,7 Mg PŚ, 
natomiast uczestniczono w likwidacji dwóch magazynów zawierających PŚ, które zostały wykryte na tere-
nie województwa w latach 2003 i 2007.

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ) w różny sposób sprawdzały prawidło-
wość likwidacji mogilników.

 y W województwach dolnośląskim, lubelskim łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim 
i wielkopolskim Inspekcja uczestniczyła bezpośrednio w odbiorach prac likwidacyjnych. Ponadto Mazowiecki 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wystąpił do Inspektorów w województwach pomorskim i śląskim 
(na terenie których mieściły się spalarnie odpadów) oraz w wielkopolskim (gdzie zutylizowano pozostałe 
wydobyte odpady niebezpieczne – gruz i grunt) o potwierdzenie prawidłowości likwidacji tych odpadów.

 y W województwach kujawsko-pomorskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim, WIOŚ 
oceniając prawidłowości likwidacji obiektów, oparły się na analizie dokumentacji powykonawczej przedło-
żonej przez wykonawców i na kontrolach miejsc likwidacji. Tylko w województwie zachodniopomorskim 
Inspekcja wykonała badania własne wód podziemnych pobranych z piezometrów w miejscach po likwida-
cji mogilników. 

Oględziny lub zlecone Inspekcji Ochrony Środowiska przez NIK kontrole dotychczas niezlikwido-
wanych mogilników w województwach mazowieckim, podlaskim i zachodniopomorskim, wykazały 
niezadowalające zabezpieczenie tych obiektów (w województwach mazowieckim i zachodniopo-
morskim) przed dostępem osób trzecich.

49  Dotyczy wszystkich (16) Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska w kraju, w tym w sześciu WIOŚ, w których prze-
prowadzono kontrolę NIK i 10 WIOŚ, z których pozyskano informacje w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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 y Jedyny pozostający do likwidacji w województwie mazowieckim mogilnik w Zajezierzu, nie został zabez-
pieczony przed dostępem osób niepowołanych, a na jego terenie znajdowało się „dzikie wysypisko śmieci” 
ze śladami podpaleń. W obiekcie były zdeponowane różne materiały niebezpieczne50.

 y Dwa mogilniki w województwie zachodniopomorskim (Wołczyn i Niemierzyno) nie były oznakowane i ogro-
dzone, a w mogilniku Wołczyn część betonowych studni była uszkodzona lub bez pokryw51.

Świadczy to o braku wystarczającego zainteresowania WIOŚ obiektami jeszcze niezlikwidowany-
mi. Z objętych kontrolą NIK sześciu województw tylko w trzech (łódzkim, śląskim i podlaskim) był 
przez Inspekcję wykonywany monitoring wszystkich takich obiektów, natomiast w województwach 
mazowieckim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim, monitoring ograniczono do pojedyn-
czych obiektów (na przykład dwóch z 27 w województwie zachodniopomorskim), mimo przesłanek 
wskazujących na zanieczyszczenie środowiska.

 y W województwie mazowieckim stan mogilników nie był stale monitorowany, chociaż w przeprowadzonych 
w latach 2003–2007 kontrolach stwierdzano zanieczyszczenia pestycydowe gruntu i wody w obiektach 
Oróńsko, Zajezierze, Osiny, Kamion I i II.

 Tylko dwa z sześciu WIOŚ objętych kontrolą NIK z własnej inicjatywy prowadziły monitoring 
miejsc po likwidacji mogilników.

50  fotografie nr 15 i 16. Stan mogilnika w Zajezierzu. Widoczne miejsca wypalania śmieci.

51  fotografie nr 17 i 18. Stan mogilnika w Woczynie. Widoczne miejsca po ogrodzeniu oraz otwarte studnie.
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 y W województwie zachodniopomorskim wykonano badania wody pobranej z piezometrów założonych 
w miejscach po mogilnikach zlikwidowanych w 2010 roku52.

 y W województwie podlaskim systematycznie prowadzono badania wody z piezometrów zlokalizowanych 
w otoczeniu mogilników zlikwidowanych w latach 2001–2005.

W województwie mazowieckim badania monitoringowe z własnej inicjatywy prowadzono w miej-
scach po dwóch z 10 zlikwidowanych obiektów (Duży Las zlikwidowany w 2006 roku i Garlino-
Krzywnoś zlikwidowany w 2010 roku) oraz już na zlecenie Gminy Grójec (odpłatnie), na miejscu po 
zlikwidowanym w 2008 obiekcie w Grójcu. 

WIOŚ nie prowadziły w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i śląskim monitoringu te-
renu po zlikwidowanych mogilnikach.

 y W województwie kujawsko-pomorskim uznano za wystarczające, że badania bezpośrednio po likwidacji 
wszystkich 16 mogilników (w latach 2009–2010) przeprowadził wykonawca, mimo że w świetle dokumenta-
cji powykonawczej, monitoring miejsc po 15 obiektach powinien być prowadzony dwukrotnie w roku przez 
co najmniej dwa lata, a po jednym obiekcie raz w roku przez co najmniej pięć lat. Z badań wykonawcy likwi-
dacji wynikało, że na trzech obiektach zawartość pestycydów w wodzie kwalifikują ją do IV klasy czystości.

 y W województwie łódzkim wskazano, że brak badań monitoringowych wynikał z nieujęcia ich w planach 
działalności kontrolnej Inspektoratu, gdyż nie było to zalecane w wytycznych GIOŚ do planowania działal-
ności kontrolnej na poszczególne lata.

 y W województwie śląskim badania w odniesieniu do mogilników zlikwidowanych w latach 2005–2006 pro-
wadził Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Oddział w Sośnicowicach.

Z informacji uzyskanych przez NIK53 z pozostałych 10 inspektoratów wynika, że w ośmiu wojewódz-
twach nie prowadzono monitoringu miejsc po likwidacji mogilników (dolnośląskie, opolskie, lubu-
skie, małopolskie, pomorskie, podkarpackie, świętokrzyskie i wielkopolskie) z powodu braku jed-
noznacznego określenia kto ma takie badania prowadzić, braku zaleceń w dokumentacji powyko-
nawczej z likwidacji, prawidłowości tych procesów i wykonania na tym etapie wszystkich niezbęd-
nych badań.
W województwie warmińsko-mazurskim WIOŚ wykonał jednorazowo (w 2008 roku) na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego tego województwa badania wody w 13 z 17 miejsc po likwidacji mogil-
ników, tam gdzie były założone piezometry.

52  fotografie nr 19 i 20. Pobór próbek wody z piezometrów po mogilnikach zlikwidowanych w województwie zachodniopo-
morskim. 

53   W trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
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 4.1  Przygotowanie kontroli 

Kontrola została podjęta z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli.

Kontrolę zaplanowano w ośmiu województwach, w których do 31 grudnia 2010 r. nie został za-
kończony proces likwidacji mogilników. Czynności kontrolne zaplanowano w urzędach marszał-
kowskich i w WIOŚ sześciu województw (kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pod-
laskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego) oraz w Ministerstwie Środowiska. W województwach 
dolnośląskim i opolskim zaplanowano pobranie informacji, w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, 
od Marszałków tych województw oraz Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska.

NIK dotychczas nie przeprowadzała kontroli realizacji KPGO 2010 w zakresie likwidacji mogilni-
ków. Ostatnia kontrola NIK, w której poruszono sprawę mogilników dotyczyła postępowania z od-
padami niebezpiecznymi54.

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

W trakcie kontroli współpracowano z Inspekcją Ochrony Środowiska. Kontrolowanym Wojewódz-
kim Inspektorom Ochrony Środowiska zlecono, w trybie art. 12 pkt 2 lub pkt 3 ustawy o NIK, kontrole 
doraźne łącznie 19 mogilników lub miejsc po ich likwidacji, natomiast od Wojewódzkich Inspektorów 
Ochrony Środowiska z województw dolnośląskiego i opolskiego uzyskano, w trybie art. 12 pkt 1 tej 
ustawy, materiały z kontroli mogilników przeprowadzonych przez Inspekcję.

W trakcie kontroli uzyskano również informacje, w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK:

 − od wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska z województw, w których nie prowadzono 
kontroli, o ocenach prawidłowości likwidacji mogilników oraz wynikach kontroli i monitoringu 
mogilników i miejsc po ich likwidacji,

 − od wszystkich 16 państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych o badaniach wody na 
obecność pestycydów,

 − od właścicieli ośmiu mogilników, które nie zostały dotychczas zlikwidowane, o przyczynach tego 
stanu,

 − z obu spalarni odpadów niebezpiecznych, do których były kierowane wydobyte z mogilników PŚ, 
 − z Państwowego Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, o udziale tego Instytutu w pracach na roz-

poznaniem w Polsce miejsc składowania PŚ. 

W trakcie kontroli w WIOŚ w Warszawie, po oględzinach mogilnika w miejscowości Zajezierze/
Nagórnik, kontrolujący poinformowali, w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o możliwości zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkie-
go wynikającej z dostępności terenu mogilnika dla osób niepowołanych i o ryzyku przenikania ska-
żeń do otoczenia.

Wszystkie protokoły kontroli zostały podpisane przez kierowników kontrolowanych jedno-
stek, w tym do jednego protokołu kontroli wpłynęły zastrzeżenia, uwzględnione przez kontrole-
rów. Do wszystkich kierowników skontrolowanych jednostek skierowano wystąpienia pokontrolne, 
do których w trzech przypadkach wpłynęły zastrzeżenia: od Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego jedno zastrzeżenie, które zostało oddalone, od Ministra Środowiska zastrzeżenia, które nie zo-
stały przyjęte z powodu wpływu po terminie oraz od Marszałka Województwa Zachodniopomor-
skiego 13 zastrzeżeń, z których trzy uwzględniono, a 10 oddalono. Sześć jednostek oceniono pozy-

54  Informacja o wynikach kontroli postępowania z odpadami niebezpiecznymi (P/99/041) nr ewid: 144/2000/P99/041/DOC.
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tywnie, kolejne sześć jednostek uzyskało oceny pozytywne, mimo stwierdzonych nieprawidłowo-
ści, a w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego kontrolowaną działalność 
oceniono negatywnie. Ocena negatywna wynikała z niezakończenia likwidacji 14 mogilników w ter-
minie ustalonym w KPGO 2010, z przyczyn leżących po stronie kontrolowanej jednostki (str. 32–33). 

Do kierowników jednostek skontrolowanych skierowano łącznie 19 wniosków pokontrolnych, 
w tym:
do Ministra Środowiska o: 

 − podjęcie działań mających na celu zbilansowanie danych dotyczących procesu likwidacji mogil-
ników dla wszystkich zlikwidowanych obiektów,

 − podjęcie działań w celu uzupełnienia informacji o monitoringu terenu po likwidacji mogilników 
oraz dokonania dla każdego zlikwidowanego obiektu oceny czy proces likwidacji można uznać 
za zakończony,

 − kontynuowanie działań w celu uruchomienia SIDoM w funkcjonalności odpowiadającej odebra-
nej od wykonawcy pracy;

do marszałków województw o:
 − kontynuację likwidacji mogilników,
 − zapewnienie monitoringu miejsc po likwidacji mogilników oraz o monitorowanie wyników tych 

badań,
 − uwzględnienie likwidacji mogilników w wojewódzkich planach gospodarki odpadami, (w woje-

wództwie, gdzie likwidacja do zakończenia kontroli NIK nie została rozpoczęta),
 − sprostowanie lub uzupełnienie danych przekazywanych do Ministerstwa Środowiska w sprawie 

likwidacji mogilników,
 − terminowego ustalania wartości zamówień publicznych,
 − sporządzania protokołów z postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnych ze sta-

nem faktycznym; 
do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska o prowadzenie monitoringu miejsc po likwida-
cji mogilników, jak też obiektów pozostających do likwidacji oraz udział w procesie ich likwidacji.
W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne marszałkowie województw i wojewódzcy inspekto-
rzy ochrony środowiska zadeklarowali realizację wniosków lub wskazali działania podjęte na rzecz 
ich realizacji.

finansowe rezultaty kontroli wyniosły łącznie 1.104,5 tys. zł dotyczyły nieprawidłowości przy udzie-
laniu zamówień publicznych i zawieraniu umów z wykonawcami (str. 32–33).
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Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności

1. Konwencja Sztokholmska w  sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych sporządzona 
w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 14, poz. 76).

2. Rozporządzenie (WE) Nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz. U. 
UE. L. 158 z dnia 30 kwietnia 2004 r., str. 7–49).

3. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm).

4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm).

5. Ustawa z 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 493 ze zm).

6. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 
ze zm).

7. Ustawa z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 ze zm).

8. Ustawa z  dnia 14  marca 1985 r. o  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.  U. z  2006 r. Nr  122, 
poz. 851 ze zm).

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm).

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 
ze zm).

11. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1266 ze zm).

12. Uchwała nr 233 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospo-
darki odpadami 2010” (M.P. Nr 90, poz. 946).

13. Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospo-
darki odpadami 2014” (M.P. Nr 101, poz. 1183).

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów 
gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 ze zm).

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i  Pracy z  dnia 7  września 2005 r. w  sprawie kryteriów 
oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 
(Dz. U. Nr 186, poz. 1553 ze zm).
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Wykaz skontrolowanych jednostek i  osób kierujących tymi jednostkami oraz 
jednostek NIK, które przeprowadziły kontrole, a  także ocen skontrolowanej 
działalności zawartych w wystąpieniach pokontrolnych NIK

Lp.
Jednostka 

kontrolowana

Imię i nazwisko 
kierownika 

kontrolowanej 
jednostki

Ocena 
skontrolowanej 

działalności, 
zawarta 

w wystąpieniach 
pokontrolnych 

NIK55

Jednostka organizacyjna NIK, 
która przeprowadziła

kontrolę

1. Ministerstwo Środowiska Andrzej Kraszewski P(n)
Departament Środowiska, 

Rolnictwa i Zagospodarowania 
przestrzennego

2.
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Całbecki P(n)

Delegatura NIK w Bydgoszczy

3.
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy

Elwira Jutrowska P

4. Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego Witold Stępień P(n)

Delegatura NIK w Łodzi
5.

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Łodzi

Piotr Maks P

6.
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego

Adam Struzik P(n)

Delegatura NIK w Warszawie

7.
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Warszawie

Adam Ludwikowski P(n)

8.
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego

Jarosław Zygmunt 
Dworzański P(n)

Delegatura NIK w Białymstoku

9.
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku

Grażyna 
Żyła-Pietkiewicz P

10. Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski P

Delegatura NIK w Katowicach
11.

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Katowicach

Anna wrześniak P

12.
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz N

Delegatura NIK w Szczecinie
13. Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska 
w Szczecinie

Andrzej Miluch P

55  Oznaczenie ocen: P – ocena pozytywna, P(n) – ocena pozytywna, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, N – ocena 
negatywna.
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Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Minister Środowiska 

6. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

8.  Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

9.  Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10.  Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

11.  Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

12.  Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

13.  Marszałkowie województw




