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 niezakończona rekultywacja wyrobiska Piaseczno 

 zagrożenie podtopieniem terenów przyległych do wyrobiska 

 interpelacje poselskie 

 komunalizacja Kopalni Siarki „Machów” S.A. negatywnie 
oceniona przez NIK w kontroli P/13/056 Komunalizacja spółek 
Skarbu Państwa 

 

 
 
 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Dlaczego podjęliśmy kontrolę? cd. 02 

Źródło: Program likwidacji Kopalni Siarki Machów S.A. 



Czy skutecznie i efektywnie zrekultywowano oraz zagospodarowano 
wyrobisko Piaseczno-Kopalni Siarki Machów S.A. w likwidacji? 
a w szczególności: 

– Czy zaakceptowany w 2008 r. „Program likwidacji zakładów 
górniczych Kopalni Siarki Machów” zapewniał trwałe usunięcie 
skutków działalności wyrobiska Piaseczno, jako kopalni siarki? 

– Czy osiągnięto cele określone Programem  w zakresie rekultywacji 
terenów pogórniczych wyrobiska Piaseczno oraz efekty rzeczowe                   
i ekologiczne wskazane w umowie dotacji? 

– Czy działania organów samorządu terytorialnego odpowiadały 
kierunkom i założeniom rekultywacji terenów pogórniczych 
wyrobiska Piaseczno? 

– Czy prawidłowo została wykorzystana pomoc publiczna 
przeznaczona na realizację Programu? 

– Czy właściwie prawowano nadzór nad przebiegiem realizacji 
Programu likwidacji Kopalni Siarki Machów S.A.? 

 
  
 

 
 
 

  
 
 
  
 

Co kontrolowaliśmy? 03 



 Ministra Skarbu Państwa 

 Ministra Energii 

 Kopalnię Siarki „Machów” S.A. w likwidacji 

 Urząd Miasta Tarnobrzega 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Agencję Rozwoju Przemysłu Oddział w Katowicach 

 Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach 

 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach 

 Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 

 Urzędy Gmin w Łoniowie i Koprzywnicy 

 
 

  
 

Kogo kontrolowaliśmy? 04 



 skojarzona rekultywacja wyrobisk Machowa i Piaseczna 

 cel: doprowadzenie do pełnej rekultywacji terenów, na które 
oddziaływało wyrobisko Piaseczno 

 zakończenie realizacji Programu - koniec 2013 r. Przesunięcie terminu 
na koniec 2015 r., a następnie 2016 r.  

 wodno-rekreacyjny kierunek rekultywacji 

Stwierdzony stan – założenia Programu 05 



Stwierdzony stan – rekultywacja na koniec 2016 r. 

 nie usunięto skutków działalności górniczej kopalni siarki w obszarze 
wyrobiska Piaseczno 

 nie zakończono rekultywacji wyrobiska Piaseczno mimo trzykrotnego 
przesuwania terminu 

 nie zrealizowano Programu likwidacji zakładów górniczych Kopalni 
Siarki S.A. mimo wydatkowania prawie 50 mln zł. środków publicznych 
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Widok na zbiornik od strony południowo-zachodniej 
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Stwierdzony stan – główne przyczyny niezakończenia 
rekultywacji wyrobiska Piaseczno 
 

 brak pełnej, skojarzonej rekultywacji wyrobisk Machów i Piaseczno 
położonych w tej samej formacji hydrogeologicznej 

 ograniczenie rekultywacji wyrobiska Piaseczno jedynie do terenów 
własnych Kopalni, z pominięciem obszaru składowiska wewnętrznego 
o powierzchni 56 ha, oddziaływującego na teren rekultywowany,  
a niestanowiącego własności Kopalni 

 zatwierdzenie w 2013 r. przez Ministra Gospodarki wniosku  
Kopalni o odstąpienie przez nią od wykonania systemu  
melioracyjno-drenażowego 
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Prognozowany zasięg niekorzystnych zmian stosunków wodnych 
w warunkach braku systemu melioracyjno-drenażowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 

Źródło: Aktualizacja prognozy hydrologicznych skutków niezależnej likwidacji wyrobiska  Piaseczno  
w warunkach braku dennej warstwy izolacyjnej, na podstawie danych modelowych, Kulma i inni, Kraków 2000.  

1. obszary o głębokości zwierciadła wody 
mniejszej niż 1 m 

2. obszary możliwych podtopień 
3. główne cieki i zbiorniki wód 

powierzchniowych 
4. łąki, mokradła i tereny bagienne, 

zaznaczone na mapie topograficznej  
z 1937 r. 

5. dawna sieć rowów i cieków 
odwodnieniowych wg stanu z 1937 r. 

 



 
Stwierdzony stan – główne przyczyny niezakończenia 
rekultywacji wyrobiska Piaseczno cd. 
 
 brak odpowiedniej reakcji na ujawnione zagrożenia naturalne 

Fragment zbiornika, widoczne skutki katastrofy osuwiskowej z 2011 r. 
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Stwierdzony stan – główne przyczyny niezakończenia 
rekultywacji wyrobiska Piaseczno cd. 
 

 brak specjalistycznego nadzoru Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Kielcach 

 niewystarczający nadzór merytoryczny właściwego Ministra 

 brak nadzoru ze strony Starosty Sandomierskiego 

 niecelowa komunalizacja Kopalni Siarki „Machów” S.A. 

 brak koncepcji wykorzystania terenów pokopalnianych wyrobiska 
Piaseczno przez Gminę Tarnobrzeg 

 rozproszenie kompetencji pomiędzy wiele podmiotów 
uczestniczących w procesie rekultywacji 
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Ocena ogólna 12 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sposób prowadzenia 
rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych byłego 
wyrobiska Piaseczno – Kopalni Siarki Machów S.A. w likwidacji.  
Nie usunięto skutków działalności górniczej kopalni siarki w obszarze 
wyrobiska Piaseczno i nie osiągnięto pełnej rekultywacji terenów 
pokopalnianych, pomimo wydatkowania w latach 2010-2016 prawie 
48 mln zł środków publicznych oraz trzykrotnego przesuwania terminu 
zakończenia rekultywacji. 
Pełna i prawidłowa realizacja tego Programu – uwzględniająca 
pojawiające się w trakcie rekultywacji problemy i zagrożenia – 
powinna zapewnić trwałe usunięcie skutków działalności wyrobiska 
Piaseczno, jako byłej kopalni siarki. 
 
 



Ocena ogólna cd. 

 Starosta Sandomierski - bierność w identyfikowaniu problemów 
dotyczących rekultywacji wyrobiska Piaseczno 

 Gminy Łoniów i Koprzywnica - nie uwzględniały w planach 
zagospodarowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego i ochrony 
środowiska – zagrożeń ze strony wyrobiska 

 nadzór merytoryczny właściwego Ministra nie zapewnił prawidłowej 
realizacji Programu a zatwierdzane zmiany Programu faktycznie 
oddalały zakończenie rekultywacji 

 Minister Skarbu Państwa nielegalnie i niecelowo dokonał komunalizacji 
Kopalni 

 środki finansowe na realizację Programu zostały wykorzystane zgodnie    
z ich przeznaczeniem określonym w zatwierdzonych harmonogramach 
rzeczowo-finansowych i przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 
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Uwagi 

W opinii ekspertów:  
– trwałe usunięcie skutków działalności wyrobiska Piaseczno  

jest realne, ale będzie wymagało czasu oraz znacznych nakładów  

– realizowany kierunek rekultywacji nie jest kierunkiem optymalnym 
- nie uwzględnia ujawnionych w trakcie prac uwarunkowań 
geogenicznych i występujących problemów (katastrofa 
osuwiskowa, niekorzystne właściwości wody, chwiejne warunki 
równowagi zbocza)  i wymaga zmiany 

– Skarb Państwa powinien zainicjować prace nad opracowaniem 
optymalnego, docelowego programu rekultywacji terenów 
pogórniczych przy udziale ekspertów 
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Uwagi cd. 

 
Ustalenia kontroli wskazują na:  

– potrzebę prowadzenia rekultywacji na wszystkich terenach 
objętych oddziaływaniem wyrobiska Piaseczno i które oddziałują 
na to wyrobisko 

– celowość objęcia tego procesu nadzorem górniczym przez właściwy 
urząd górniczy  

– zapewnienie – w ramach finansowania przewidzianego ustawą              
o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów – środków                
w wysokości gwarantującej zakończenie niezbędnych prac, w tym 
wykonanie systemu melioracyjno-drenażowego 

Są to warunki konieczne do rozwiązania problemów związanych               
z rekultywacją  wyrobiska Piaseczno 
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 Zweryfikowanie, we współpracy z właściwymi organami, przyjętych 
celów rekultywacji wyrobiska Piaseczno oraz opracowanie 
optymalnego programu rekultywacji tych terenów wraz  
z zapewnieniem odpowiedniego finansowania 

 Podjęcie działań w celu odzyskania przez Skarb Państwa nadzoru 
właścicielskiego nad Kopalnią, w takim zakresie, w jakim podmiot 
ten zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska 
Piaseczno 

 

16 Wnioski – do Ministra Energii 



W wyniku działań podjętych w zakresie realizacji wniosków 
pokontrolnych w dniu 6 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta Tarnobrzega 
odbyło się spotkanie przedstawiciela Ministra Energii oraz Kopalni  
z przedstawicielami gmin: Łoniów, Koprzywnica i Samborzec. 
 

Zobowiązano Kopalnię do: 
– zlecenia wykonania ekspertyzy dotyczącej bezpiecznego piętrzenia 

wody w wyrobisku Piaseczno, przy utrzymaniu istniejących rowów 
melioracyjnych – wykonanie do końca 2017 r. (!) 

– opracowania dokumentacji projektowych i uzupełnienia decyzji 
administracyjnych związanych z budową nowoczesnej pompowni 
wraz z kolektorem odstawczym umożliwiającym utrzymanie 
poziomu lustra wody w wyrobisku od rzędnej +138,0  do +146,0 m 
n.p.m.(!)  

 

17 Działania po kontroli 



Działania po kontroli cd. 

– gminy Łoniów i Koprzywnica zobowiązano do zmiany zapisów m.p.z.p.  

– przekazanie gruntów wyrobiska Piaseczno lokalnym gminom 

– zapewnienie finasowania utrzymania głównej pompowni „Piaseczno”  
z budżetu Państwa i utrzymanie przez Kopalnię sprawności technicznej 
głównych rowów odwadniających 

Podczas ww. spotkania nie wypracowano stanowiska w sprawie pełnej 
rekultywacji terenów pokopalnianych w obszarze wyrobiska Piaseczno.  

ME w udzielonej odpowiedzi nie wykazał woli rozwiązania problemu 
przedstawionego w wystąpieniu: 

– uznał, że ciężar opracowania realnej koncepcji rekultywacji spoczywa  
na Gminie Tarnobrzeg 

– stwierdził, że zmiana kierunku rekultywacji jest poza jego kompetencjami 
– nie odniósł się do wniosku o objęcie rekultywacją wszystkich terenów,  

na które oddziałuje wyrobisko Piaseczno 
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Fragment systemu pomp wypompowujących wodę  
ze zbiornika Piaseczno 
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Źródło: Zdjęcie z kontroli NIK. 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Zdjęcie czarno-białe 

Źródło: www.parafoto.pl, Widok na wyrobisko Piaseczno, Grzegorz Biernat. 
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