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Wykaz stosowanych skrótowców i pojęć

Kopania Siarki 
„Piaseczno”

Kopalnia odkrywkowa prowadząca działalność górniczą na terenach gmin Łoniów 
i Koprzywnica do 1971 r. 

Kopalnia Kopalnia Siarki Machów – Podmiot utworzony w 1994 r. jako przedsiębiorstwo 
państwowe. Od 2004 r. połączony z Kopalnią Siarki „Grzybów” oraz 
Przedsiębiorstwem Rekultywacji Terenów Górniczych „Jeziórko”. Kopalnia 
została przekształcona w spółkę akcyjną w 2007 r. Po komunalizacji Kopalnia 
stała się własnością Gminy Tarnobrzeg. Z dniem 1 października 2013 r. została 
postawiona w stan likwidacji.

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

ŚZMiUW Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Program Program likwidacji zakładów górniczych Kopalni Siarki „Machów” S.A.  
w 2008 r. zaakceptowany przez Ministra Gospodarki, sporządzony dla obsza-
rów Machów, Jeziórko i Basznia położonych na terenie województwa podkar-
packiego oraz dla obszarów Piaseczno i Grzybów zlokalizowanych na terenie 
województwa świętokrzyskiego.

Projekt rekultywacji Projekt techniczny rekultywacji terenów pogórniczych Kopalni Siarki Machów S.A. 
w obszarach „Machów-Piaseczno”, „Jeziórko”, „Basznia” na lata 2011–2015, określa-
jący zakres podstawowych prac rekultywacyjnych terenów pokopalnianych  
i sposób ich zagospodarowania.

Rekultywacja  
terenów pogórniczych  

Kopalni Siarki 
„Machów” S.A  

w likwidacji

działalność mająca na celu przywrócenie wartości użytkowej obszarom znisz-
czonym przez wydobycie siarki metodą odkrywkową i zagospodarowanie ich 
w kierunku wodno-leśno-rolnym o charakterze rekreacyjnym. Dla wyrobi-
ska Piaseczno warunki i kierunek rekultywacji wyznaczono decyzją Starosty 
Powiatu Sandomierskiego1.

Rekultywacja  
gruntów

nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym 
wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeź-
by terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych gleby, uregulo-
wanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudo-
wanie lub zbudowanie niezbędnych dróg2.

Składowisko 
wewnętrzne 

teren o pow. 56 ha, na którym składowane są piaski szklarskie (inaczej „bara-
nowskie”) wydobyte spod warstwy chemicznej wyrobiska „Piaseczno” do 1981 r., 
dla potrzeb Huty Szkła w Sandomierzu – obecnie Pilkington Sandoglass S.A.

Umowa dotacji  
lub umowa  

o dofinasowanie 

umowa z NFOŚiGW Nr 15/2011/Wn-9/KO-RT-PO/D na dofinansowanie przed-
sięwzięcia pn. Rekultywacja terenów pogórniczych Kopalni Siarki „Machów” S.A. 
w obszarach „Machów-Piaseczno”, „Jeziórko”, „Basznia” etap 2011–2013.

3 4 

1  Nr GN.I.7437-26/04/05 z dnia 5 kwietnia 2005 r. 

2  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, ze zm.). 
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Pytanie definiujące cel 
główny kontroli
Czy skutecznie i efektywnie 
zrekultywowano  
oraz zagospodarowano 
wyrobisko Piaseczno  
– Kopalni Siarki  
Machów S.A. w likwidacji?
Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1. Czy zaakceptowany  
w 2008 r. Program 
likwidacji zakładów 
górniczych Kopalni 
Siarki Machów zapewniał 
trwałe usunięcie skutków 
działalności wyrobiska 
Piaseczno, jako kopalni siarki? 
2. Czy osiągnięto cele 
określone Programem 
likwidacji zakładów 
górniczych Kopalni Siarki 
Machów (w likwidacji) 
w zakresie rekultywacji 
terenów pogórniczych 
wyrobiska Piaseczno oraz 
efekty rzeczowe i ekologiczne 
wskazane w umowie dotacji?
3. Czy działania organów 
samorządu terytorialnego 
odpowiadały kierunkom  
i założeniom rekultywacji 
terenów pogórniczych 
wyrobiska Piaseczno?
4. Czy prawidłowo została 
wykorzystana pomoc 
publiczna przeznaczona 
na realizację Programu 
likwidacji zakładów 
górniczych Kopalni Siarki 
Machów S.A. (w likwidacji)?
5. Czy właściwie sprawowano 
nadzór nad przebiegiem 
realizacji Programu likwidacji 
Kopalni Siarki Machów S.A., 
od dnia 1 października 2013 r. 
w likwidacji?
Jednostki kontrolowane 
Kopalnia Siarki Machów S.A. 
(w likwidacji), Urząd Miasta 
Tarnobrzega, Ministerstwo 
Energii, Ministerstwo Skarbu 
Państwa, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, 
Agencja Rozwoju Przemysłu 
Oddział w Katowicach, 
Okręgowy Urząd Górniczy 
w Kielcach, Świętokrzyski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Kielcach, 
Starostwo Powiatowe  
w Sandomierzu, Urząd Gminy 
w Łoniowie i Koprzywnicy.
Okres objęty kontrolą
2010–2016 

Odkrycie złóż siarki rodzimej i ich eksploatacja w okolicach Tarnobrzega 
spowodowało dynamiczny rozwój przemysłu wydobywczego, który jed-
nak uległ załamaniu na początku lat 90-tych XX wieku. Wieloletnia eksplo-
atacja tych złóż spowodowała ogromne zmiany w środowisku przyrodni-
czym. Zmieniła również istniejące struktury gospodarcze i rolne, stosunki 
wodne oraz krajobraz. Skutkiem odkrywkowej eksploatacji było powstanie 
dwóch wyrobisk – większego (460 ha) po prawej stronie Wisły – Machów 
oraz mniejszego (160 ha), po lewej stronie tej rzeki – Piaseczno. Wydoby-
cia siarki z wyrobiska Piaseczno zaprzestano w 1971 r., a piasków szklar-
skich w 1981 r. 

Schematyczny przekrój hydrogeologiczny oraz zasięg leja depresji w trze-
ciorzędowym piętrze wodonośnym, wokół wyrobisk górniczych „Machów” 
i „Piaseczno” pokazano w załączniku nr 6.7.

Znajdujące się na terenie województwa podkarpackiego wyrobisko 
Machów, zostało zrekultywowane (poprzez utworzenie rekreacyjnego 
zbiornika wodnego – Jeziora Tarnobrzeskiego), w sposób powszechnie 
uznawany za wzorcowy. Nie zostały natomiast zrealizowane plany zago-
spodarowania wyrobiska Piaseczno.

Problem wyrobiska Piaseczno pozostaje nadal nierozwiązany i stanowi 
zagrożenie ekologiczne dla terenów sąsiednich.

W 2007 r. opracowano Program likwidacji zakładów górniczych Kopalni 
Siarki „Machów” S.A., który został zatwierdzony kierunkowo przez Mini-
stra Gospodarki dnia 14 lutego 2008 r.

W lipcu 2012 r. Kopalnia została skomunalizowana na podstawie umowy 
nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji pomiędzy Skarbem Państwa  
a Gminą Tarnobrzeg. Gmina Tarnobrzeg stała się właścicielem 100% akcji 
Kopalni. Od dnia 1 października 2013 r. Kopalnię postawiono w stan  
likwidacji.

W 2013 r. na podstawie aneksu nr 3 do Programu Kopalnia odstąpiła 
od realizacji systemu melioracyjno – drenażowego na terenach przyległych 
do zbiornika „Piaseczno”, przyjmując że zadanie to wykonają gminy.

W 2015 r. jako wykonawców tego systemu w miejsce gmin wpisano „inne 
podmioty”, bez ich konkretnego określenia.  

W Programie, ani w kolejnych aneksach nie określono źródeł sfinansowania 
budowy systemu melioracyjno-drenażowego.
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sposób prowadzenia 
rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych byłego wyro-
biska Piaseczno – Kopalni Siarki Machów S.A. w likwidacji. 

Nie usunięto skutków działalności górniczej kopalni siarki w obsza-
rze wyrobiska Piaseczno i nie osiągnięto pełnej rekultywacji terenów 
pokopalnianych, pomimo wydatkowania w latach 2010–2016 prawie 
48 mln zł środków publicznych oraz trzykrotnego przesuwania ter-
minu zakończenia rekultywacji.

Zatwierdzony w 2008 r. Program umożliwiał trwałe usunięcie skutków 
wydobycia siarki w wyrobisku Piaseczno. W ocenie Najwyższej Izby Kon-
troli pełna i prawidłowa realizacja tego Programu – uwzględniająca poja-
wiające się w trakcie rekultywacji problemy i zagrożenia – powinna zapew-
nić trwałe usunięcie skutków działalności wyrobiska Piaseczno, jako byłej 
kopalni siarki.

Cele określone w Programie nie zostały osiągnięte, głównie z powodu braku 
skojarzonej rekultywacji wyrobisk Machów i Piaseczno, nieobjęcia rekulty-
wacją całego terenu objętego oddziaływaniem wyrobiska Piaseczno, oraz 
odstąpienia przez Kopalnię, za zgodą właściwego Ministra3, od wykona-
nia systemu melioracyjno-drenażowego. W związku z tym Najwyższa Izba 
Kontroli negatywnie ocenia nadzór merytoryczny właściwego ministra  
nad realizacją Programu. 

W zakresie zadań i działań rekultywacyjnych nastąpiło rozproszenie kom-
petencji pomiędzy Kopalnię, Ministra Skarbu Państwa, gminę Tarnobrzeg, 
Ministra Gospodarki, a następnie Ministra Rozwoju i obecnie Ministra Ener-
gii, co nie tylko utrudniało i wydłużało proces rekultywacji, ale również 
sprzyjało podejmowaniu błędnych decyzji.

Starosta Sandomierski, który wydał decyzję wyznaczającą wodno-rekre-
acyjny kierunek rekultywacji, zachowywał się biernie w identyfikowaniu 
problemów dotyczących rekultywacji wyrobiska Piaseczno. Gminy Łoniów 
i Koprzywnica, na terenie których znajduje się wyrobisko Piaseczno, nie 
uwzględniały kompleksowo – w zagospodarowaniu przestrzennym, zarzą-
dzaniu kryzysowym i planach ochrony środowiska – zagrożeń ze strony 
wyrobiska.

Minister Skarbu Państwa w 2012 roku nielegalnie4 i niecelowo przeka-
zał w ramach komunalizacji wszystkie akcje Kopalni na rzecz gminy Tar-
nobrzeg. Decyzja ta nie została poprzedzona rzetelną analizą jej skutków. 
W efekcie gmina Tarnobrzeg stała się właścicielem nie tylko położonego 
na jej terenie wyrobiska Machów, lecz także wyrobiska Piaseczno położo-
nego na terenach innych gmin (Łoniów i Koprzywnica) województwa świę-
tokrzyskiego, odnośnie którego nie posiadała i nadal nie posiada koncepcji 
jego wykorzystania. W wyniku komunalizacji wyrobiska Piaseczno gmina 
Tarnobrzeg stała się właścicielem Kopalni, której przedmiot działalności 
wykraczał poza zadania własne samorządu i obejmował rekultywację terenów 

3  Kolejno: Minister Gospodarki, Minister Rozwoju i Minister Energii. 

4  Wyniki kontroli P/13/056 Komunalizacja spółek Skarbu Państwa.
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położonych na terenach innych gmin. W efekcie, sprawując od 2012 r.  
nadzór właścicielski nad Kopalnią, nie doprowadziła do pełnej rekultywa-
cji wyrobiska Piaseczno.
Do czasu komunalizacji, Minister Skarbu Państwa sprawując nadzór właści-
cielski nad Kopalnią jako jednoosobową spółką Skarbu Państwa podejmo-
wał czynności wymagane statutem Spółki i przepisami prawa.
Środki finansowe na realizację Programu w zakresie likwidacji i rekul-
tywacji wyrobiska Piaseczno zostały wykorzystane zgodnie z ich prze-
znaczeniem określonym w zatwierdzonych harmonogramach rzeczowo-
-finansowych i przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych5. Na ten cel wydatkowano łącznie 47 704 tys. zł, z tego: 
38 841 tys. zł – z dotacji NFOŚiGW, 8 863 tys. zł – ze środków własnych. 
Kopalnia rzetelnie i terminowo realizowała obowiązek miesięcznych rozli-
czeń otrzymanych rat dotacji i rocznych sprawozdań z likwidacji.

5  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.
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Zatwierdzony w 2008 r. „Program likwidacji zakładów górniczych Kopalni 
Siarki Machów S.A. na lata 2008–2013” przewidywał jako główne zada-
nia do wykonania: uszczelnienie wyrobiska, wyprofilowanie skarp, wyko-
nanie systemu melioracyjno-drenażowego, wypełnienie zbiornika wodą 
do poziomu +146 m n.p.m. Zakończenie realizacji Programu zakładano pier-
wotnie na koniec 2013 r. Termin ten przesunięto na koniec 2015 r., a następ-
nie na koniec 2016 r. Program przewidywał wodno-rekreacyjny kierunek 
rekultywacji. Do zakończenia kontroli nie podjęto decyzji o przedłużeniu 
realizacji tego programu, jego modyfikacji lub opracowaniu nowego.
 [str. 16–19]

Do końca 2016 r. nie wykonano systemu melioracyjno-drenażowego. Z tego 
powodu – w celu uniknięcia podtopienia okolicznych terenów – nie wypeł-
niono zbiornika wodą do zakładanego poziomu +146 m n.p.m. Kopalnia 
utrzymuje obniżony poziom wody w zbiorniku na rzędnej +138 m n.p.m., 
za pomocą zespołu pomp. Planowany roczny koszt pompowania na rok 
2017 wynosił 2 mln zł. Rekultywacji wyrobiska nie będzie można uznać 
za zakończoną tak długo, jak prowadzone będzie pompowanie wody. Kon-
sekwencją niezakończenia rekultywacji jest brak możliwości zagospodaro-
wania terenów wyrobiska Piaseczno oraz terenów przyległych.
 [str. 17–19]

W trakcie realizacji Programu wystąpiły problemy mające zasadnicze zna-
czenie dla osiągnięcia zakładanych celów rekultywacji. W szczególności 
dotyczy to katastrofy osuwiskowej z maja 2011 r., polegającej na niekon-
trolowanym osunięciu się mas ziemnych do wyrobiska, w wyniku którego 
zginął operator spycharki, a teren o powierzchni ok. 7 ha uległ całkowitej 
degradacji. Stwierdzono także niekorzystne właściwości wody oraz chwiejne 
warunki równowagi zbocza. Utrzymywanie obniżonego poziomu zwiercia-
dła wody na poziomie +138 m n.p.m., wywołuje wtórne procesy, prowadzą-
ce do degradacji już wykonanych umocnień skarp. Powoduje to konieczność 
wykonywania kolejnych prac na obszarach już zrekultywowanych, a w kon-
sekwencji ponoszenie dodatkowych kosztów. Oznacza to także, że dotych-
czas wydatkowane środki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 
Okoliczności te nie spowodowały weryfikacji przyjętego kierunku rekul-
tywacji przez Kopalnię, ani przez ministrów nadzorujących merytorycznie 
jej działalność.
 [str. 18–22]
W wyniku działalności górniczej nastąpiło odwodnienie (osuszenie) tere-
nów przyległych o pow. około 40 km2, które zostały zagospodarowane 
przez ich właścicieli. Przed wypełnieniem zbiornika do naturalnej rzęd-
nej +146 m n.p.m., należy więc wykonać system melioracji tych terenów, 
bowiem w wyniku podniesienia poziomu lustra wody w zbiorniku nastą-
piłoby ich podtopienie (mapa nr 1). 
Wykonanie systemu melioracji było pierwotnie przewidziane w Progra-
mie, lecz aneksem nr 3 z 2013 r. zadanie to – na wniosek Kopalni – zostało 
wykreślone. Wskazano wówczas, że system melioracji wykonają okolicz-
ne gminy, bez wymienienia ich nazwy oraz określenia źródeł finansowania 
tego zadania. W aneksie nr 4 do Programu przewidziano wykonanie systemu 

Założenia Programu 
i zmiany terminów realizacji 

Niezakończona 
rekultywacja 

Problemy w trakcie 
realizacji Programu 

Odstąpienie  
od wykonania systemu  

melioracyjno-drenażowego 
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melioracyjno-drenażowego przez „inne podmioty”, bez wskazania jakie 
to podmioty, jak również bez określenia źródeł finansowania. W prakty-
ce oznaczało to odstąpienie od realizacji bardzo istotnej części Programu 
i uczyniło niemożliwym osiągnięcie głównego celu, którym jest rekultywa-
cja wyrobiska Piaseczno.
 [str. 18–19]

Mapa nr 1  
Prognozowany zasięg niekorzystnych zmian stosunków wodnych w warunkach braku  
systemu melioracyjno-drenażowego

1 – obszary o głębokości do 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.

Źródło: „Aktualizacja prognozy hydrologicznych skutków niezależnej likwidacji wyrobiska Piaseczno w warunkach 
braku dennej warstwy izolacyjnej, na podstawie badań modelowych”, Kulma i inni, Kraków 2000.
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W opinii ekspertów rekultywację będzie można uznać za zakończoną przy 
docelowej rzędnej zwierciadła wody, tj. +146 m n.p.m. Nie oznacza to jed-
nak, że po zakończeniu tego procesu teren wokół wyrobiska będzie nada-
wał się do rekreacji. Po zakończeniu napełniania zbiornika, tereny wokół 
wyrobiska prawdopodobnie będą bowiem wymagały wyłączenia z użyt-
kowania na okres co najmniej kilku lat, gdyż wobec ujawnionych zagro-
żeń osuwiskowych, przebywanie ludzi w niektórych partiach brzegowych 
stanowić może zagrożenie dla ich zdrowia i życia6.
 [str. 21–22]
Rekultywacją został objęty wyłącznie teren przekazany Kopalni. Procesem 
tym nie był objęty obszar składowiska wewnętrznego (o pow. 56 ha), nale-
żący, w okresie prowadzenia działalności górniczej do Kopalni Siarki Pia-
seczno, a następnie przekazany innemu podmiotowi. Rekultywacja prowa-
dzona na terenach przekazanych Kopalni była zgodna z przepisami ustawy 
z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki. Naj-
wyższa Izba Kontroli stoi jednak na stanowisku, że nieobjęcie tym procesem 
terenu składowiska w istotny sposób osłabiało jej efekt, ponieważ rekulty-
wacja powinna dotyczyć całości terenów, dotkniętych skutkami działalno-
ści górniczej. Ani Kopalnia, ani nadzorujący ją merytorycznie ministrowie  
nie podjęli działań w celu objęcia rekultywacją całości terenów byłej Kopalni 
Piaseczno z okresu eksploatacji siarki.

[str. 20–21]

Wcześniejsze zakończenie rekultywacji wyrobiska Machów i utworzenie 
na jego terenie Jeziora Tarnobrzeskiego uniemożliwiło przeprowadzenie, 
zalecanej przez ekspertów, skojarzonej rekultywacji wyrobisk Machów 
i Piaseczno. Znacznie utrudniło to prowadzenie rekultywacji wyrobiska 
Piaseczno, ze względu na istnienie rozległych, pośrednich połączeń hydro-
geologicznych pomiędzy tymi wyrobiskami.
 [str. 19–21]

Minister sprawujący merytoryczny nadzór nad rekultywacją i likwidacją 
wyrobiska Piaseczno7 otrzymywał od Kopalni i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
w Warszawie – Oddział w Katowicach pełne informacje i szczegółowe dane 
dotyczące przebiegu procesu rekultywacji wyrobiska Piaseczno, zastosowa-
nych technologii, wymaganych zestawień i kosztorysów. Minister nie dokony-
wał jednak rzetelnych analiz realizacji Programu. Akceptując aneksy do rocz-
nych planów likwidacji oraz zmianę w Programie, która zwolniła Kopalnię 
z wykonania systemu melioracyjno-drenażowego, nie dokonywał weryfika-
cji, czy dotychczasowy przebieg prac umożliwi osiągnięcie celów określonych 
w Programie. Wskutek tego, nie podejmowano działań adekwatnych do poja-
wiających się w trakcie rekultywacji problemów i zagrożeń.
Działania Ministra w celu uzyskania środków finansowych lub wskazania źródła 
finansowania budowy systemu melioracyjno-drenażowego nie były skuteczne.
 [str. 26–27]

6  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, dr inż. Krzysztof Polak: Opinia Programu likwidacji zakładów 
górniczych Kopalni Siarki Machów S.A. na lata 2008–2013 – z uwzględnieniem aneksów nr 1–4  
z lat 2010–2015, Katedra Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH).

7  Kolejno: Minister Gospodarki, Minister Rozwoju i Minister Energii.

Nieobjęcie  
rekultywacją składowiska 

wewnętrznego

Brak skojarzonej 
rekultywacji wyrobisk 

Machów i Piaseczno 

Nadzór merytoryczny 
właściwego Ministra 
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Starosta Sandomierski w 2005 r. wyznaczył wodno-rekreacyjny kierunek 
rekultywacji wyrobiska Piaseczno. Kierunek ten został przyjęty w Progra-
mie i był realizowany przez Kopalnię. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli 
nie był on optymalny, ponieważ w trakcie prowadzenia prac ujawniło się 
wiele zagrożeń, które powodują, że zbiornik nie będzie mógł być bezpiecz-
nie użytkowany rekreacyjnie. 
Starosta nie nadzorował wykonania wydanej przez siebie decyzji o ustaleniu 
kierunku rekultywacji. Mimo, iż corocznie otrzymywał od Kopalni zawiado-
mienia o zmianach dotyczących stanu gruntów podlegających rekultywacji, 
nie sprawdzał czy prace wykonywano zgodnie z dokumentacją.
 [str. 22–23]

Zagrożenia ze strony wyrobiska nie były kompleksowo uwzględniane 
w dokumentach planistycznych gmin Łoniów i Koprzywnica, na terenie 
których znajduje się wyrobisko Piaseczno. 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie obejmowały całego 
obszaru zagrożonego podtopieniami, mimo iż zagrożenia wynikające 
z możliwego, negatywnego oddziaływania wyrobiska Piaseczno wskazane 
zostały w obu gminach w studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego. Z tych powodów brak było możliwości zahamowa-
nia procesów budowlanych na terenach zagrożonych podtopieniami.
Zagrożeń związanych z podtopieniami i niekorzystnymi właściwościami 
fizyko-chemicznymi wody nie przewidywały gminne plany zarządzania 
kryzysowego, ani programy ochrony środowiska.
 [str. 23–24]

Koszty likwidacji wyrobiska Piaseczno poniesione w latach 2010–2016  
(I półrocze) wyniosły łącznie 47 704 tys. zł. Źródłem ich finanso-
wania była dotacja NFOŚiGW – 38 841 tys. zł i środki własne Kopalni  
– 8 863 tys. zł. Środki te przeznaczono na zadania ujęte w umowach 
zawartych z NFOŚiGW, rocznych planach likwidacji oraz w harmonogra-
mach rzeczowo-finansowych, zatwierdzanych przez ministra nadzorują-
cego likwidację Kopalni. Zakres wykonanych prac obejmował: likwidację 
wyrobiska górniczego poprzez kształtowanie skarp czwartorzędowych, 
rekultywację terenów przyległych do wyrobiska, prace zabezpieczające 
oraz zapobiegające zagrożeniom związanym z likwidowanym zakładem 
górniczym, polegające na utrzymaniu systemu odwodnienia i rowu odpro-
wadzającego wodę z wyrobiska oraz projekty, dokumentacje, ekspertyzy 
i analizy.
Kopalnia terminowo wywiązywała się z obowiązku przedkładania mini-
strowi nadzorującemu oraz NFOŚiGW miesięcznych rozliczeń otrzyma-
nych rat dotacji oraz rocznych sprawozdań z likwidacji. Jednakże zakres 
prac wykonanych przez Kopalnię, w blisko połowie miesięcznych sprawoz-
dań był niezgodny z harmonogramami rzeczowo-finansowymi lub planami 
likwidacji, obowiązującymi w dniu sporządzania tych sprawozdań. Zmiany 
w zakresie rzeczowym i finansowym prac ujętych w harmonogramach były 
akceptowane przez NFOŚiGW ex-post.
 [str. 24–26]

Działania organów 
samorządowych 

Środki finansowe 
przeznaczone  
na realizację Programu 
wykorzystano zgodnie 
z obowiązującymi 
zasadami i właściwie 
rozliczono
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Decyzja Ministra Skarbu Państwa o przekazaniu w 2012 roku wszystkich 
akcji Kopalni na rzecz gminy Tarnobrzeg na mocy umowy komunalizacyj-
nej była niecelowa. Jej przygotowanie nie zostało poprzedzone rzetelną 
analizą skutków. Najwyższa Izba Kontroli już w 2013 r. oceniła, że podpisanie  
tej umowy komunalizacyjnej nastąpiło z naruszeniem prawa. 
Efektem tak dokonanej komunalizacji było przekazanie na rzecz gminy Tar-
nobrzeg, oprócz zrekultywowanego wyrobiska Machów (Jeziora Tarnobrze-
skiego), także niezrekultywowanego wyrobiska Piaseczno, położonego 
na terenie innych gmin i w innym województwie. Zamiast komunalizacji 
Spółki, zasadnym byłoby przekazanie gminie Tarnobrzeg jedynie terenów 
Jeziora Tarnobrzeskiego (zrekultywowanego wyrobiska Machów), w celu 
prowadzenia ustawowych zadań w zakresie turystyki i rekreacji.
Komunalizacja miała negatywny wpływ na realizację procesu rekultywacji 
wyrobiska Piaseczno. Nastąpiła ona w sytuacji, gdy nie zakończono jesz-
cze rekultywacji wyrobiska i nie zapewniono pełnego (tj. wraz z systemem 
melioracyjno-drenażowym) finansowania tego zadania. W wyniku tej decy-
zji Skarb Państwa utracił nadzór właścicielski nad podmiotem zobowią-
zanym do wykonania rekultywacji, a prawa właścicielskie przejęła gmina  
niezainteresowana jej zakończeniem.
 [str. 28–29]

Gmina Tarnobrzeg sprawując od 2012 r. nadzór właścicielski nad Kopal-
nią nie doprowadziła do zakończenia realizacji Programu oraz osiągnię-
cia pełnej rekultywacji wyrobiska Piaseczno. Nadzór gminy ograniczał się 
do kwestii formalnych, wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz 
Statutu Spółki. 
Zakres Programu, jak i przedmiot działalności Kopalni, wykraczały poza 
zadania samorządu gminnego. Teren wyrobiska Piaseczno, położonego 
na obszarze innych gmin: Łoniów i Koprzywnica, w województwie świę-
tokrzyskim, leży poza terytorium gminy Tarnobrzeg. Gmina Tarnobrzeg  
nie podjęła skutecznej współpracy z tymi gminami. Nie miała także koncep-
cji wykorzystania terenów pokopalnianych wyrobiska Piaseczno.
 [str. 28–29]

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach (ARP) monitoro-
wała zadania związane z  likwidacją zakładów górniczych, wchodzących 
w skład Kopalni, dotyczące rekultywacji i zagospodarowania terenów 
pogórniczych wyrobiska Piaseczno. Agencja nie przedstawiała jednak 
ocen możliwości osiągnięcia zakładanych celów rekultywacji i likwidacji 
tego wyrobiska. 
 [str. 27]

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach nie prowadził nadzoru górniczego 
nad działalnością Kopalni dotyczącą rekultywacji wyrobiska Piaseczno, 
pomimo iż Kopalnia występowała o objęcie takim nadzorem. Urząd wska-
zywał na zniesienie w 1982 r. obszaru górniczego Piaseczno, jako formalną 
podstawę braku nadzoru górniczego. 
W opinii Najwyższej Izby Kontroli, przepisy prawa umożliwiały Urzę-
dowi Górniczemu sprawowanie nadzoru nad rekultywacją wyrobiska 

Nadzór właścicielski 
gminy Tarnobrzeg 

Monitoring prowadzony 
przez ARP 

Brak nadzoru górniczego

Niecelowa  
komunalizacja Kopalni 
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Piaseczno, ponieważ sam fakt zniesienia obszaru górniczego nie prze-
sądzał o zakończeniu prac rekultywacyjnych, a prace takie były prowa-
dzone w znacznym zakresie. 
 [str. 27]

NFOŚiGW w latach 2010–2016 rozliczył i zaakceptował wydatki Kopalni 
na likwidację wyrobiska górniczego Piaseczno i prace rekultywacyjne 
na łączną kwotę 38,6 mln zł. NFOŚiGW egzekwował wywiązywanie się 
Kopalni z obowiązków sprawozdawczych i kontrolował sposób wykorzy-
stania środków publicznych poprzez weryfikację miesięcznych sprawozdań 
i kontrole terenowe. 
 [str. 24–26]

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach prawi-
dłowo utrzymywał istniejące urządzenia melioracji wodnych podstawo-
wych mające związek z rekultywacją wyrobiska Piaseczno.
 [str. 24]

Rozliczenia  
z NFOŚiGW
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1) Zweryfikowanie, we współpracy z właściwymi organami, przyjętych 
celów rekultywacji wyrobiska Piaseczno oraz opracowanie optymalnego 
programu rekultywacji tych terenów wraz z zapewnieniem odpowiedniego 
finansowania.
Ustalenia kontroli oraz wnioski zawarte w opinii opracowanej przez AGH 
na potrzeby niniejszej kontroli wskazują na konieczność przygotowa-
nia końcowego programu rekultywacji terenów pogórniczych wyrobiska 
Piaseczno i kierunku ich zagospodarowania. W opracowaniu takiego pro-
gramu, obok Ministra Energii – jako wiodącego – powinny wziąć udział 
wszystkie zainteresowane podmioty, w szczególności: strona samorzą-
dowa (gminy Tarnobrzeg, Łoniów i Koprzywnica, Starosta Sandomierski 
i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego a także Świętokrzyski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach), Kopalnia, Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej, Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach, Agencja Roz-
woju Przemysłu Oddział w Katowicach, strona naukowo-badawcza i pro-
jektowa, właściciele gruntów przyległych do wyrobiska Piaseczno, w tym 
władający składowiskiem wewnętrznym.
Rekreacyjny kierunek rekultywacji, przyjęty w opracowanym przez Kopal-
nię i zaakceptowanym przez Ministra Gospodarki Programie, nie był opty-
malny, ponieważ w trakcie prac ujawniło się wiele zagrożeń, które powodują, 
że zbiornik prawdopodobnie nie będzie mógł być bezpiecznie użytkowany 
rekreacyjnie. Zakładany kierunek rekultywacji wymagać będzie napełnie-
nia zbiornika Piaseczno do poziomu +146 m n.p.m. Utrzymanie takiego 
poziomu, bez zagrożenia podtopieniami terenów przyległych, jest możliwe 
tylko w przypadku wykonania prac melioracyjno-drenażowych na tych tere-
nach. Prace te jednak nie są planowane do wykonania przez Kopalnię.

2) Podjęcie działań w celu odzyskania przez Skarb Państwa nadzoru właści-
cielskiego nad Kopalnią, w takim zakresie, w jakim podmiot ten zobowią-
zany jest do przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska Piaseczno. 
Rekultywacja wyrobiska po kopalni siarki jest zagadnieniem złożonym, 
wymagającym uwzględnienia uwarunkowań geologiczno-górniczych, śro-
dowiskowych, prawnych i własnościowych. W przypadku wyrobiska Pia-
seczno, należy uwzględnić również skutki społeczne wynikające z dotych-
czasowego zagospodarowania terenów objętych jego oddziaływaniem. 
Prawidłowemu przebiegowi procesu rekultywacji wyrobiska nie służy 
fakt, iż podmiot prowadzący rekultywację należy do jednostki samo-
rządu terytorialnego niezainteresowanej zagospodarowaniem terenów 
tego wyrobiska oraz wykonaniem systemu melioracyjno-drenażowego 
na terenach innych gmin.

Starosta Sandomierski powinien przeprowadzać kontrole przebiegu i efek-
tów rekultywacji gruntów na terenie wyrobiska Piaseczno, w szczególności 
w zakresie zgodności wykonywanych zabiegów z dokumentacją rekultywa-
cji gruntów oraz terminu zakończenia rekultywacji. Działania te powinny 
być odpowiednio udokumentowane.

W opinii ekspertów, trwałe usunięcie skutków działalności wyrobiska Pia-
seczno jest realne, ale będzie wymagało realizacji jeszcze przez wiele lat 
oraz poniesienia znacznych nakładów. Realizowany kierunek rekultywacji  

Starosta Sandomierski

Uwagi NIK 

Minister Energii
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(wodno-rekreacyjny) nie jest kierunkiem optymalnym, bowiem nie 
uwzględnia ujawnionych w trakcie prac uwarunkowań geogenicznych, 
a występujące problemy (katastrofa osuwiskowa, niekorzystne właściwo-
ści wody, chwiejne warunki równowagi zbocza) powinny być impulsem 
do zmiany projektu rekultywacji lub jego urealnienia. 

Skala stwierdzonych problemów wskazuje, że Skarb Państwa powinien 
zainicjować prace nad opracowaniem optymalnego, docelowego programu 
rekultywacji terenów pogórniczych przy udziale ekspertów.

Ustalenia kontroli wskazują na potrzebę prowadzenia rekultywacji na wszyst-
kich terenach objętych oddziaływaniem wyrobiska Piaseczno i które oddzia-
łują na to wyrobisko. Obszarem istotnie wpływającym na wyrobisko jest teren 
składowiska wewnętrznego o powierzchni 56 ha, przekazanego innemu pod-
miotowi. Nieobjęcie działaniami Kopalni tego terenu było jednym z istotnych 
powodów niezakończenia rekultywacji.

Kopalnia w 2016 r. została objęta finansowaniem – w zakresie działań wyko-
nywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Pia-
seczno – na podstawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmio-
tów8. Rozwiązanie to przewidziane jest do końca 2020 r.

Zapewnienie – w ramach finansowania przewidzianego tą ustawą – środ-
ków w wysokości gwarantującej zakończenie niezbędnych prac, w tym 
wykonanie systemu melioracyjno-drenażowego, jest warunkiem rozwią-
zania problemów związanych z rekultywacją  wyrobiska Piaseczno.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, ze względu na skalę i skomplikowanie 
rekultywacji wyrobiska Piaseczno, celowym jest objęcie tego procesu nad-
zorem górniczym przez właściwy urząd górniczy. 

Gminy, na których terenie znajduje się obszar oddziaływania wyrobiska Pia-
seczno, powinny rzetelnie uwzględniać zagrożenia wynikające z jego istnie-
nia – do czasu ostatecznego zakończenia rekultywacji. Problemy te powinny 
zostać odzwierciedlone w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego, gminnych programach ochrony środowiska oraz planach zarzą-
dzania kryzysowego.

8  Dz. U. z 2017 r. poz. 1358.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 5. 

1616

5.1. Program likwidacji zakładów górniczych Kopalni Siarki Machów
Program likwidacji zakładów górniczych Kopalni Siarki Machów 
umożliwiał trwałe usunięcie skutków działalności wyrobiska Pia-
seczno. Niezakończenie rekultywacji wyrobiska jest skutkiem niepeł-
nej realizacji Programu i braku odpowiedniej reakcji na ujawnione 
zagrożenia naturalne. 

„Program likwidacji zakładów górniczych Kopalni Siarki „Machów” S.A. 
na lata 2007–2013” został opracowany w 2007 r. i zatwierdzony w lutym 
2008 r. przez Ministra Gospodarki. W Programie zakładano likwidację 
wyrobiska Piaseczno „z uwzględnieniem przyjętego kierunku rekreacyj-
nego”. Program przewidywał m.in.: uszczelnienie wyrobiska (izolację odsło-
niętych warstw serii chemicznej w likwidowanym wyrobisku), wyprofi-
lowanie skarp przyszłego zbiornika, wykonanie powierzchni abrazyjnej 
(przybrzeżnej), wykonanie systemu melioracyjno-drenażowego oraz sieci 
kanalizacyjnej okolicznych miejscowości, wypełnienie zbiornika wodą 
do poziomu +146 m n.p.m. Tereny bezpośrednio przyległe do zbiornika 
i tereny pozostałe miały zostać zrekultywowane w kierunku zadrzewie-
niowo-łąkowym.

Mapa nr 2  
Plan zagospodarowania zbiornika Piaseczno

Źródło: „Rekultywacja i  zagospodarowanie terenów pogórniczych siarki w  rejonie Tarnobrzega”, prezentacja 
SIGMA BP Sp. z o.o. na konferencji „Ochrona środowiska jako warunek rozwoju rejonu tarnobrzeskiego”, 2009 r. 

Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych do rekultywacji wynosiła 
32,43 ha. Łączny koszt likwidacji wyrobiska Piaseczno w latach 2007–2013 
zakładano w kwocie 154,2 mln zł. 

Przekrój hydrogeologiczny wyrobisk Piaseczno i Machów przedstawia 
załącznik nr 6.7.

Zakres  
Programu likwidacji
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Przyjęty sposób likwidacji wyrobiska Piaseczno zakładał samoistne jego 
napełnienie wodami i taki naturalny sposób tworzenia zbiornika został roz-
poczęty z chwilą zakończenia eksploatacji piasków baranowskich (1981 r.) 
i trwał do 2007 r.

W Programie przewidywano początkowo utrzymanie zwierciadła wody 
na rzędnej około +122 m n.p.m. poprzez pompowanie i odprowadzanie 
nadmiaru wód dopływających do wyrobiska – w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa prac likwidacyjnych oraz zabezpieczenia terenów przyle-
głych przed podtopieniem. Zakładano, że wykonanie warstwy izolacyjnej 
i wyprofilowanie skarp umożliwi przebudowę stanowiska pompowego 
i ponowne uruchomienie systemu odwadniania po osiągnięciu w zbiorniku 
poziomu +138 m n.p.m., bez konieczności wykonania na tym etapie sys-
temu odwodnieniowo-drenażowego na terenach zagrożonych.

Całkowite wyłączenie odwodnienia miało nastąpić po wykonaniu wszystkich 
prac związanych z zabezpieczeniem terenów przed podtopieniami. Docelowo 
zbiornik miał być wypełniony wodą do poziomu +146 m n.p.m. Program zakła-
dał wykonanie systemu odwodnienia i drenażu skorelowanego z wykonaniem 
kanalizacji miejscowości w zasięgu leja depresji, tak by nie dopuścić do zanie-
czyszczania wód spływających do wyrobiska przez ścieki gospodarcze.

Zdjęcie nr 1  
Fragment systemu pomp wypompowujących wodę ze zbiornika Piaseczno

Źródło: Zdjęcie z kontroli NIK.

W 2009 r. Kopalnia opracowała aneks nr 1 do Programu. Zakładał on rezygnację, 
m.in. z budowy układu komunikacyjnego i ukształtowania półwyspu, regulacji 
rzeki Wisły, wykonania układu do napełniania zbiornika w Piasecznie. Wyni-
kiem zaproponowanych zmian miało być obniżenie kosztów likwidacji wyro-
biska Piaseczno. W aneksie zakładano konieczność równoczesnej likwidacji 
obu wyrobisk w Machowie i w Piasecznie, ponieważ znajdują się one w obrę-
bie tych samych formacji geologicznych i są powiązane hydrogeologicznie. 
Aneks nr 1 został zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w sierpniu 2010 r.

Poziom zwierciadła wody 
w zbiorniku
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W 2012 r. Kopalnia opracowała aneks nr 2 do Programu, w którym wno-
siła o przedłużenie okresu realizacji niektórych zadań do końca 2015 r., 
ze względu na katastrofę na skarpie zachodniej wyrobiska Piaseczno 
w 2011 r. W wyniku tej katastrofy część skarpy osunęła się do zbiornika9, 
co wymusiło zmianę sposobu zabezpieczenia skarp. Tym samym nastąpiła 
konieczność utrzymania rzędnej lustra wody na poziomie +138 m n.p.m., 
do czasu wykonania prac, mających na celu poprawę stateczności skarp 
i zabezpieczenie wyrobiska. Wskazywano także na brak odpowiedniej 
dokumentacji oraz źródeł finansowania wykonania systemu melioracyjno 
– drenażowego na terenach przyległych do wyrobiska Piaseczno. Aneks 
został zaakceptowany przez Ministra Gospodarki w maju 2013 r.

Zdjęcie nr 2  
Uszkodzenia umocnionej skarpy

Źródło: Zdjęcie z kontroli NIK.

W 2013 r. Kopalnia przekazała do Ministra Gospodarki aneks nr 3 do Pro-
gramu wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian zakresu rzeczowo-
-finansowego dotyczących wyrobiska Piaseczno. Wskazywano na koniecz-
ność wykonania dodatkowych prac zabezpieczających skarpy po katastrofie 
z 2011 r. oraz konieczność utrzymywania lustra wody na poziomie  
+138 m n.p.m. W aneksie Kopalnia wnioskowała o odstąpienie od realiza-
cji przez nią wykonania systemu melioracyjno – drenażowego na terenach 
przyległych do wyrobiska Piaseczno. Kopalnia wskazywała, że koszt wyko-
nania systemu melioracyjno-drenażowego będzie wynosił ok. 40 mln zł. 
Ze względu na brak zgody na finasowanie tych prac ze środków NFO-
ŚiGW oraz brak możliwości pozyskania innych źródeł finasowania, Kopalnia 

9  W dniu 11 maja 2011 r. podczas prac rekultywacyjnych związanych z profilowaniem skarpy 
zachodniej miała miejsce katastrofa polegająca na niekontrolowanym osunięciu się mas ziemnych   
do wyrobiska. Obszar katastrofy objął ok. 7 ha po stronie południowo-zachodniej zbiornika. 
Szacowano, że osunęło się co najmniej 650 tysięcy metrów sześciennych ziemi i piasku. Osuwisko 
pochłonęło fragment betonowej drogi opaskowej wokół wyrobiska. Masy ziemi przysypały dwie 
spycharki, a w jednej z nich 55-letniego operatora. Pracownika ani maszyn nie udało się odnaleźć.

Wydłużenie terminu 
realizacji Programu 

z powodu katastrofy

Odstąpienie Kopalni 
od wykonania systemu 

melioracyjno-drenażowego
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nie miała środków na wykonanie tego zadania do końca obowiązywania 
Programu (wówczas do końca 2015 r.). Jako wykonawców systemu melio-
racyjno-drenażowego ujęto w aneksie gminy bez ich wskazania oraz bez 
określenia źródeł finansowania zadania. Aneks nr 3 został zatwierdzony 
w listopadzie 2013 r. przez Ministra Gospodarki.

W 2015 r. Kopalnia opracowała aneks nr 4 do Programu, który przewidy-
wał kolejne przesunięcie terminu jego zakończenia do końca 2016 r. Usu-
nięto z treści Programu zapis, iż system melioracyjno-odwodnieniowy 
na terenach przyległych do zbiornika Piaseczno zostanie wykonany przez 
gminy. System melioracyjno-drenażowy miał być wykonany przez „inne 
podmioty”, których jednak nie wskazano, podobnie jak źródeł finansowa-
nia. W dniu 16 grudnia 2015 r. Minister Rozwoju zaakceptował Aneks nr 4 
z warunkiem, że wartość dodatkowych prac nie zwiększy kwoty przyzna-
nej dotacji.

W praktyce oznaczało to całkowitą rezygnację z realizacji istotnej części 
Programu, jakim było wykonanie systemu melioracyjno-drenażowego. 
Brak tego systemu uniemożliwia wypełnienie wyrobiska do zakładanego 
poziomu +146 m n.p.m. Powoduje to konieczność sztucznego utrzymywa-
nia obniżonego poziomu wody przy pomocy stacji pomp i obniża stabilność 
skarpy na skutek jej podmywania.

Realizacja Programu mogła zapewnić trwałe usunięcie skutków działalno-
ści górniczej w wyrobisku Piaseczno, jako byłej kopalni siarki, pod warun-
kiem pełnego i prawidłowego jego wykonania, przy uwzględnieniu proble-
mów i zagrożeń, które pojawiły się w trakcie rekultywacji. 

Nadzorujący Ministrowie, akceptując przygotowywane przez Kopalnię 
kolejne aneksy do Programu (nr 1–4), zmieniające roczne plany likwidacji 
i ich zakres rzeczowy, w praktyce oddalali perspektywę osiągnięcia głów-
nego celu rekultywacji.

5.2.  Rekultywacja terenów pogórniczych wyrobiska Piaseczno, 
osiągnięte efekty rzeczowe i ekologiczne

Realizacja Programu nie doprowadziła do końca 2016 r. do osiągnięcia 
założonych celów, tj. trwałego usunięcia skutków działalności górni-
czej kopalni siarki w obszarze wyrobiska Piaseczno i pełnej rekulty-
wacji terenów pokopalnianych.

Nie uregulowano stosunków wodnych i nie zrealizowano koncepcji wodno-
-rekreacyjnego wykorzystania terenów wyrobiska Piaseczno. Jednocześnie 
pojawiające się w trakcie realizacji Programu zagrożenia nie spowodowały 
zmiany przyjętego kierunku rekultywacji.

Realizacja Programu nie doprowadziła do osiągnięcia założonych celów, 
tj. trwałego usunięcia skutków działalności górniczej kopalni siarki 
w obszarze wyrobiska Piaseczno i pełnej rekultywacji terenów pokopal-
nianych. Nieosiągnięcie docelowego poziomu wody w wyrobisku oznacza, 
że rekultywacja nie została zakończona ze względu na nieuregulowanie 
stosunków wodnych i nie ma obecnie możliwości wodno-rekreacyjnego 
wykorzystania tego terenu.

Nieosiągnięcie celów 
Programu



20

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

W trakcie rekultywacji pojawiło się wiele zagrożeń. Katastrofa osuwi-
skowa z maja 2011 r., podważyła możliwość rekreacyjnego użytkowa-
nia zbiornika. Nie spowodowało to jednak zmiany przyjętego kierunku 
rekultywacji.

Zdjęcie nr 3  
Fragment zbiornika, widoczne skutki katastrofy osuwiskowej z 2011 r.

Źródło: Grzegorz Biernat, www.parafoto.pl.

Zakończenie technicznej części rekultywacji, przy jednoczesnym utrzymy-
waniu obniżonego poziomu zwierciadła wody +138 m n.p.m., wywołuje 
wtórne procesy prowadzące do przekształcania się środowiska wodno-
-gruntowego wokół wyrobiska, w szczególności do degradacji już wykona-
nych umocnień skarp. Spowoduje to konieczność usuwania ich następstw 
i ponoszenie dodatkowych kosztów, w tym stałego pompowania wody. 
Dotychczas wydatkowane środki nie doprowadziły do całkowitej rekulty-
wacji wyrobiska Piaseczno.

Głównymi przyczynami niezakończenia rekultywacji wyrobiska Piaseczno 
były:

 − 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 wewnętrzne-
go 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-drenażo-
wego (aneks nr 3);

 − brak odpowiedniej reakcji na ujawnione zagrożenia naturalne;
 − brak specjalistycznego nadzoru Okręgowego Urzędu Górniczego  
w Kielcach;

 − rozproszenie kompetencji pomiędzy wiele podmiotów uczestniczących 
w procesie rekultywacji.

Przyczyny  
niezakończenia  

rekultywacji
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Prowadzone do końca 2016 r. prace przy likwidacji wyrobiska polegały na:
 − ograniczonej izolacji serii chemicznej – poprzez zepchnięcie skarp nad-
wodnych spycharkami do zbiornika,

 − profilowaniu skarp przyszłego zbiornika,
 − wypełnianiu wyrobiska wodą,
 − rekultywacji terenów przyległych do zbiornika.

Odstąpiono natomiast od realizacji istotnej części Programu, jakim było 
wykonanie systemu melioracyjno-drenażowego, co w konsekwencji unie-
możliwiło wypełnienie wyrobiska do zakładanego poziomu +146 m n.p.m. 
i spowodowało konieczność sztucznego utrzymywania obniżonego 
poziomu wody przy użyciu stacji pomp.

Zdjęcie nr 4  
Widok zbocza u podnóża składowiska wewnętrznego, strona południowo-zachodnia 
wyrobiska Piaseczno

Źródło: Zdjęcie z kontroli NIK.

Jednym z istotnych powodów niezakończenia rekultywacji było nieobję-
cie działaniami Kopalni obszaru składowiska wewnętrznego o powierzchni  
56 ha, przekazanego innemu podmiotowi. Jest ono częścią wyrobiska Pia-
seczno, które pozostaje w wieczystym użytkowaniu Pilkington Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Sandomierzu. Na terenie składowiska wewnętrznego, na wyso-
kości +148 m n.p.m., tj. 9 m powyżej obecnego lustra wody zbiornika Pia-
seczno, powstał zbiornik wodny o pow. około 6 ha.

W specjalistycznej opinii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie10 
stwierdzono, iż wyniki monitoringu hydrogeologicznego wskazują na nastę-
pujące problemy:

 − na skutek wyłączenia bariery odwadniającej w zlikwidowanej kopalni 
Machów doszło do wzmożonego napływu wód neogeńskich do wyrobi-
ska Piaseczno;

10  Z. Kasztelewicz, K. Polak, op cit. 

Problem składowiska 
wewnętrznego

Opinia ekspertów AGH
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 − pompowanie wody w wyrobisku Piaseczno powoduje powstanie leja 
depresji w jego otoczeniu, a różnice poziomów zwierciadła wody pomię-
dzy zbiornikiem a poszczególnymi piezometrami wynoszą w granicach, 
od 2,5 do 5 m;

 − podniesienie się zwierciadła wody w górotworze, a także zawodnie-
nie utworów czwartorzędowych mogło spowodować zmianę układu 
ciśnień w otoczeniu zbiornika, co mogło być jedną z wielu przyczyn 
powstania osuwisk oraz przemieszczeń zaobserwowanych w skarpach 
nadwodnych;

 − największe różnice występują w rejonie zbiornika na zwałowisku 
wewnętrznym (zbiornik tzw. betoniarni), gdzie różnica rzędnych zwier-
ciadła wody osiąga nawet 8 m na odcinku ok. 500 m (gradient średni 1,6%). 
W rejonie tym w 2011 roku wystąpiło katastrofalne osuwisko.

W opinii stwierdzono też, że analiza przebiegu całego procesu rekultywacji 
wyrobiska Piaseczno skłania do wniosku, że rekreacyjny kierunek rekultywa-
cji nie jest kierunkiem optymalnym, zwłaszcza wobec ujawnionych zagrożeń 
naturalnych i powinien zostać urealniony do możliwych sposobów zagospo-
darowania terenu. Projekt rekultywacji powinien ulec modyfikacji i powinien 
brać pod uwagę powstałe w wyniku zapóźnień uwarunkowania quasi-natu-
ralne. Utworzenie zbiornika rekreacyjnego, przy występowaniu tak wielu 
ujawnionych w trakcie prowadzenia prac, różnego rodzaju zagrożeń natural-
nych, jest wątpliwe do zrealizowania, a na pewno kosztochłonne. Jeśli nawet 
uda się zakończyć proces zatapiania wyrobiska, to wobec istniejących, ujaw-
nionych zagrożeń osuwiskowych, przebywanie ludzi w niektórych partiach 
brzegowych może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Pełna rekul-
tywacja jest możliwa, natomiast wydłużanie procesu i rosnące koszty wyni-
kają z przyjętego kierunku wodno-rekreacyjnego rekultywacji. Rekultywację 
będzie można uznać za zakończoną przy docelowej rzędnej zwierciadła wody, 
tj. +146 m n.p.m. Tak długo jak prowadzone będzie odwadnianie, rekultywa-
cji nie będzie można uznać za zakończoną. Stały napływ wód do wyrobiska 
skutkować będzie erozją skarp i zboczy. Postawiony cel będzie bardzo trudny 
do osiągnięcia, co ma związek z brakiem pełnej, skojarzonej, tj. równoległej, 
rekultywacji obu wyrobisk posiarkowych – Machowa i Piaseczna.

5.3. Działania samorządu terytorialnego
Starosta Sandomierski nie był aktywny w identyfikowaniu i rozwiązy-
waniu problemów dotyczących rekultywacji tego wyrobiska. Działania 
pozostałych organów i jednostek samorządu terytorialnego (ŚZMiUW 
w Kielcach oraz gmin Łoniów i Koprzywnica) nie miały istotnego 
wpływu na realizację rekultywacji wyrobiska Piaseczno. 

Na wniosek Kopalni, Starosta Sandomierski w dniu 5 kwietnia 2005 r. 
wydał decyzję ustalającą wodno-leśno-rolny kierunek rekultywacji o cha-
rakterze rekreacyjnym dla terenów po byłej Kopalni Siarki „Piaseczno”. 
Decyzję wydano po uzyskaniu opinii dyrektora Okręgowego Urzędu Gór-
niczego w Kielcach, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Radomiu oraz Wójta Gminy Łoniów i Burmistrza Miasta i Gminy 
Koprzywnica.

Decyzja Starosty 
o kierunku rekultywacji
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Termin zakończenia prac rekultywacyjnych starosta określił na pięć lat 
od uprawomocnienia decyzji (2010 r.). Kolejnymi decyzjami termin ten był 
wydłużany do końca 2013 r., a następnie do końca 2015 r. i 2020 r. 

Starosta nie kontrolował zmian dokonywanych na gruntach podlega-
jących rekultywacji prowadzonej przez Kopalnię, ograniczając działa-
nia w tym zakresie jedynie do sprawdzenia pod względem formalnym 
corocznych zawiadomień o takich zmianach przekazywanych przez 
Kopalnię.

Zarówno w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego z 2009 r.,  
jak i Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego z 2011 r. oraz w Progra-
mie Ochrony Środowiska nie uwzględniono zagrożeń związanych z nega-
tywnym oddziaływaniem wyrobiska Piaseczno.

Zdjęcie nr 5  
Wylot drenu poziomego od strony składowiska wewnętrznego i zlokalizowanego powyżej 
sztucznego zbiornika wody

Źródło: Zdjęcie z kontroli NIK.

W gminach Łoniów i Koprzywnica miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) nie obejmowały całego obszaru zagrożonego pod-
topieniami. W związku z tym brak było możliwości ograniczania na tych 
terenach procesów budowlanych, realizowanych na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy. Decyzje o warunkach zabudowy nie uwzględniały 
uwarunkowań wynikających z możliwego oddziaływania wyrobiska Pia-
seczno po zakończeniu jego eksploatacji.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Koprzywnica zawierało kierunki zagospodarowania prze-
strzennego dla obszarów, na których położone jest wyrobisko Piaseczno. 
Obszar ten projektowany był jako zbiornik wodny. Studium zawiera zapisy 
dotyczące obszarów objętych oddziaływaniem leja depresji, poziomu wód 
czwartorzędowych, a także wskazuje na zagrożenia wynikające z możli-
wego negatywnego oddziaływania wyrobiska Piaseczno.

Brak kontroli starosty

Obszary zagrożone 
podtopieniami nie były 
objęte MPZP
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W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łoniów obszar wyrobiska Piaseczno projektowany był jako ekosys-
tem wodny. W studium określono kierunki zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów objętych oddziaływaniem leja depresyjnego wyrobiska 
Piaseczno.

Zdjęcie nr 6  
Widok na zbiornik od strony południowo-zachodniej

Źródło: Grzegorz Biernat, www.parafoto.pl.

Zarówno gminne plany zarządzania kryzysowego, jak i programy ochrony 
środowiska nie uwzględniały zagrożenia związanego z wyrobiskiem  
Piaseczno.

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w nale-
żytym stanie utrzymywał urządzenia melioracji wodnych podstawowych 
mające związek z rekultywacją wyrobiska Piaseczno. ŚZMiUW zapewnił 
dokonywanie wiosennych przeglądów wałów i magazynów przeciwpowo-
dziowych (będących w jego utrzymaniu), a także dokonywanie oceny stanu 
realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych prze-
glądów wałów przeciwpowodziowych za rok poprzedni.

5.4. Wykorzystanie środków finansowych na realizację Programu 
Środki finansowe w kwocie 47,7 mln zł przeznaczone w latach  
2010–2016 (I półrocze) na realizację Programu Kopalnia wykorzystała 
zgodnie z obowiązującymi zasadami i prawidłowo rozliczyła. W zbadanej 
próbie zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Poniesione w latach 2010–2016 (I półrocze) koszty likwidacji wyrobi-
ska Piaseczno wyniosły łącznie 47 704 tys. zł. Większość tych środków  
– 38 841 tys. zł, tj. 81% – Kopalnia otrzymała w formie dotacji z NFOŚiGW. 
Pozostała część kosztów w kwocie 8 863 tys. zł (19%) sfinansowana została 
ze środków własnych pochodzących ze sprzedaży usług, materiałów 
i majątku likwidowanej Kopalni oraz innych przychodów.

ŚZMiUW prawidłowo 
utrzymywał urządzenia

Wielkość  
wykorzystanych środków 
i źródła ich pochodzenia
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Środki finansowe, którymi dysponowała Kopalnia przeznaczono na zada-
nia ujęte w umowie zawartej z NFOŚiGW, rocznych planach likwidacji oraz 
w harmonogramach rzeczowo-finansowych. Opracowane przez Kopal-
nię plany likwidacji i harmonogramy podlegały każdorazowo weryfikacji 
i opiniowaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział 
w Katowicach, a następnie były zatwierdzane przez ministra nadzorującego 
likwidację Kopalni. 

Kopalnia wykorzystała posiadane środki na następujące rodzaje robót:
 − likwidację wyrobiska górniczego poprzez kształtowanie skarp czwarto- 
rzędowych – 13 440 tys. zł,

 − rekultywację terenów przyległych do wyrobiska – 6 315 tys. zł,
 − prace zabezpieczające oraz zapobiegające zagrożeniom związanym 
z likwidowanym zakładem górniczym polegające na utrzymaniu systemu  
odwodnienia i rowu odprowadzającego wodę z wyrobiska – 26 634 tys. zł,

 − projekty, dokumentacje, ekspertyzy i analizy – 1 315 tys. zł.

Wykres nr 1  
Struktura wykorzystanych środków finansowych
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Poniesione w latach 2010 – 2016 (I półrocze) koszty likwidacji wyrobiska
Piaseczno wyniosły łącznie 47 704 tys. zł. Większość tych środków – 38 841 
tys. zł, tj. 81% – Kopalnia otrzymała w formie dotacji z NFOŚiGW. Pozostała 
część kosztów w kwocie 8 863 tys. zł (19%) sfinansowana została ze środków 
własnych pochodzących ze sprzedaży usług, materiałów i majątku 
likwidowanej Kopalni oraz innych przychodów. 

Środki finansowe, którymi dysponowała Kopalnia przeznaczono na zadania 
ujęte w umowie zawartej z NFOŚiGW, rocznych planach likwidacji oraz 
w harmonogramach rzeczowo – finansowych. Opracowane przez Kopalnię 
plany likwidacji i harmonogramy podlegały każdorazowo weryfikacji 
i opiniowaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S. A. w Warszawie Oddział 
w Katowicach, a następnie były zatwierdzane przez ministra nadzorującego 
likwidację Kopalni.

Kopalnia wykorzystała posiadane środki na następujące rodzaje robót: 
− likwidację wyrobiska górniczego poprzez kształtowanie skarp 

czwartorzędowych - 13 440 tys. zł, 
− rekultywację terenów przyległych do wyrobiska - 6 315 tys. zł, 
− prace zabezpieczające oraz zapobiegające zagrożeniom związanym

z likwidowanym zakładem górniczym polegające na utrzymaniu systemu 
odwodnienia i rowu odprowadzającego wodę z wyrobiska - 26 634 tys. zł, 

− projekty, dokumentacje, ekspertyzy i analizy - 1 315 tys. zł. 

Źródło: opracowanie własne

W latach 2010-2016 Kopalnia udzieliła łącznie 81 zamówień w trybie
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na łączną kwotę 39 771 tys. 
zł. Kontrola pięciu zamówień o najwyższej wartości, na łączną kwotę 5 956,6 
tys. zł wykazała, że zostały one udzielone prawidłowo. 

Kopalnia rzetelnie rozliczała otrzymane raty dotacji. Dane finansowe wykazane 
w rozliczeniach miesięcznych były wiarygodne, oparte na prawidłowo 
prowadzonej ewidencji księgowej, w której ujmowano zarówno uzyskiwane 
wpływy jak i wydatki ponoszone na realizację Programu likwidacji. 
Wyszczególnione w rozliczeniach wydatki właściwie kwalifikowano do
finansowania dotacją NFOŚiGW. Jednakże zakres rzeczowy i finansowy prac 
wykazanych w 33 spośród 77 sprawozdań miesięcznych (43%), obejmujących
komplety dokumentów dotyczących miesięcznych rozliczeń, był niezgodny z 
harmonogramami rzeczowo-finansowymi obowiązującymi na dzień 
sporządzenia sprawozdania. 

Rzetelnie i terminowo sporządzano roczne sprawozdania z likwidacji, składane
do NFOŚiGW i ministra nadzorującego proces likwidacji. Przed akceptacją przez
ministra nadzorującego, sprawozdania roczne podlegały weryfikacji przez 
Agencję Rozwoju Przemysłu S. A. w Warszawie Oddział w Katowicach. 

Wielkość 
wykorzystanych 
środków i źródła ich 
pochodzenia 

Przeznaczenie środków 
finansowych i zakres 
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Realizacja zamówień 
publicznych 

Obowiązek rozliczenia
otrzymanych rat dotacji 
i sporządzania 
sprawozdań z likwidacji

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2010–2016 Kopalnia udzieliła łącznie 81 zamówień w try-
bie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, na łączną kwotę 
39 771 tys. zł. Kontrola pięciu zamówień o najwyższej wartości, na łączną 
kwotę 5 956,6 tys. zł wykazała, że zostały one udzielone prawidłowo.

Kopalnia rzetelnie rozliczała otrzymane raty dotacji. Dane finansowe wyka-
zane w rozliczeniach miesięcznych były wiarygodne, oparte na prawidłowo 
prowadzonej ewidencji księgowej, w której ujmowano zarówno uzyski-
wane wpływy, jak i wydatki ponoszone na realizację Programu likwida-
cji. Wyszczególnione w rozliczeniach wydatki właściwie kwalifikowano 
do finansowania dotacją NFOŚiGW. Jednakże zakres rzeczowy i finansowy 
prac wykazanych w 33 spośród 77 sprawozdań miesięcznych (43%), obej-
mujących komplety dokumentów dotyczących miesięcznych rozliczeń, był 
niezgodny z harmonogramami rzeczowo-finansowymi obowiązującymi 
na dzień sporządzenia sprawozdania.
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Rzetelnie i terminowo sporządzano roczne sprawozdania z likwida-
cji, składane do NFOŚiGW i ministra nadzorującego proces likwidacji.  
Przed akceptacją przez ministra nadzorującego, sprawozdania roczne pod-
legały weryfikacji przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie 
Oddział w Katowicach.

NFOŚiGW skutecznie egzekwował wywiązywanie się Kopalni z obowiąz-
ków sprawozdawczych. Kontrola prawidłowości i celowości wykorzysta-
nia środków publicznych prowadzona była poprzez weryfikację miesięcz-
nych i rocznych sprawozdań oraz poprzez kontrole terenowe. W latach  
2010–2016 (I półrocze) NFOŚiGW przeprowadził łącznie sześć kontroli 
terenowych dofinansowywanego przedsięwzięcia. Zakres tych kontroli 
dotyczył stanu zaawansowania prowadzonych prac likwidacyjnych i rekul-
tywacyjnych, prawidłowości dokonywanych wydatków oraz badania sys-
temu finansowo – księgowego w zakresie prawidłowości rozliczania środ-
ków NFOŚiGW.

NFOŚiGW nie posiadał kompletnej dokumentacji, stanowiącej integralną 
część umów dotacji, zatwierdzał ex post zmiany w zakresie rzeczowym 
i finansowym prac, ujętych w harmonogramach rzeczowo-finansowych, 
a także nierzetelnie przeprowadzał kontrole formalno-rachunkowe doku-
mentów finansowo-księgowych dotyczących udzielonej dotacji.

5.5. Nadzór nad przebiegiem realizacji Programu 
Nadzór merytoryczny właściwego Ministra nie zapewnił prawidłowej 
realizacji Programu, zaś zatwierdzane przez Ministra zmiany Pro-
gramu faktycznie oddalały zakończenie rekultywacji. Minister Skarbu 
Państwa nielegalnie i niecelowo dokonał komunalizacji Kopalni. 

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem likwidacji Kopalni – sprawowany 
był kolejno przez Ministra Gospodarki, a następnie Ministra Rozwoju  
(do 16 marca 2016 r.). Od 17 marca 2016 r. nadzór ten sprawuje Minister 
Energii.

Nadzór właściwego Ministra był nieskuteczny, gdyż nie doprowadził 
do osiągnięcia zakładanych celów Programu, tj. trwałego usunięcia skut-
ków działalności górniczej w obszarze wyrobiska Piaseczno i pełnej rekul-
tywacji terenów pokopalnianych.

Zatwierdzając roczne plany likwidacji, ministrowie wymagali danych szcze-
gółowych dotyczących procesu rekultywacji, jak technologii, kosztorysów, 
nadzoru, harmonogramów zakresu rzeczowego i finansowego robót likwi-
dacyjnych.

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie realizacji Programu oraz jego mody-
fikacji pod względem rzeczowo – finansowym i zmian terminów realizacji 
zadań, określanych w harmonogramach, minister dysponował udokumen-
towanymi informacjami o różnicach występujących pomiędzy zadaniami 
ujętymi w Programie, a faktycznie realizowanymi.

Minister otrzymywał od Kopalni i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warsza-
wie Oddział w Katowicach pełne informacje i szczegółowe dane dotyczące 
przebiegu procesu rekultywacji wyrobiska Piaseczno. Mimo otrzymywania 

Wyniki kontroli 
przeprowadzonej 

w NFOŚiGW

Nieskuteczny  
nadzór Ministra

Brak rzetelnych analiz 
realizacji Programu
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tych danych, Minister nie dokonywał rzetelnych analiz realizacji Pro-
gramu. Wskutek tego, nie podjęto działań adekwatnych do pojawiających 
się w trakcie rekultywacji problemów i zagrożeń.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Katowicach wpraw-
dzie rzetelnie realizowała przypisane jej szczegółowe zadania związane 
z monitorowaniem przebiegu rzeczowej likwidacji zakładów górniczych wcho-
dzących w skład Kopalni, dotyczące rekultywacji i zagospodarowania terenów 
pogórniczych wyrobiska Piaseczno, jednakże na tej podstawie nie przedsta-
wiała ocen w pełni adekwatnych do rzeczywistego stanu w zakresie możli-
wości osiągnięcia zakładanych celów rekultywacji i likwidacji tego wyrobiska. 

Zadania Agencji, związane z monitorowaniem likwidacji Kopalni, obejmo-
wały w szczególności opiniowanie Programu oraz rocznych planów likwi-
dacji i aneksów do nich, a następnie sprawdzenie rzeczywistej ich reali-
zacji, na podstawie przeprowadzanych kontroli. Wszystkie zrealizowane 
przez Agencję zadania zostały odebrane protokolarnie przez komisje 
z Ministerstwa Gospodarki, które corocznie stwierdzały, że prace przewi-
dziane umową zostały wykonane prawidłowo. Prace Oddziału udokumen-
towano szczegółowymi sprawozdaniami za poszczególne lata.

Minister w ramach sprawowanego nadzoru, nie zapewnił objęcia rekul-
tywacją wszystkich terenów, na które wyrobisko Piaseczno oddziałuje 
(w tym terenów zagrożonych podtopieniami) oraz terenów, które wpły-
wają na to wyrobisko (w tym składowisko wewnętrzne).

Pomimo złożoności problemu, Minister nie wymagał, aby proces rekultywa-
cji objęty został nadzorem właściwego urzędu górniczego. Okręgowy Urząd 
Górniczy w Kielcach nie prowadził nadzoru górniczego nad działalnością 
Kopalni dotyczącą rekultywacji wyrobiska Piaseczno, pomimo iż Kopalnia 
dwukrotnie występowała o objęcie takim nadzorem. Urząd stał na stano-
wisku, że Kopalnia Siarki „Piaseczno” utraciła status zakładu górniczego 
w 1982 r. wraz ze zniesieniem obszaru górniczego Piaseczno i w związku 
z tym nie ma obowiązku nadzoru likwidacji wyrobiska. 

W opinii Najwyższej Izby Kontroli, przepisy prawa umożliwiały Urzędowi 
Górniczemu sprawowanie nadzoru nad rekultywacją wyrobiska Piaseczno.  
Sam fakt zniesienia obszaru górniczego nie przesądzał o zakończeniu prac 
rekultywacyjnych. Zniesienie obszaru górniczego nie powoduje utraty sta-
tusu zakładu górniczego, a tylko uniemożliwia przedsiębiorcy prowadzenie 
działalności. W niniejszej kontroli został potwierdzony fakt prowadzenia prac 
rekultywacyjnych  w znacznym zakresie.

Minister nie dokonywał weryfikacji, czy dotychczasowy przebieg prac umoż-
liwi osiągnięcie celów określonych w Programie. W szczególności nie zlecił ARP 
wydania opinii, czy proponowane w aneksie nr 2 i 3 zmiany polegające na odstą-
pieniu od wykonania przez Kopalnię systemu melioracyjno-drenażowego oraz 
wydłużeniu terminu zakończenia rekultywacji ze względu na katastrofę osuwi-
skową, będą miały wpływ na osiągnięcie zasadniczych celów Programu. 

Minister zobowiązywał Kopalnię do poszukiwania finansowania na wyko-
nanie systemu melioracyjno-drenażowego, jednakże nie przyniosło to żad-
nych rezultatów.

Zadania ARP 

Nieobjęcie rekultywacją 
terenów objętych 
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oraz brak nadzoru 
górniczego  
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Zdjęcie nr 7  
Widok zbocza u podnóża składowiska wewnętrznego

Źródło: Zdjęcie z kontroli NIK.

Decyzja o komunalizacji Kopalni na rzecz gminy Tarnobrzeg była niecelowa, 
a jej przygotowanie nie zostało poprzedzone rzetelną analizą jej skutków.

W 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że komunalizacja Kopalni 
została przeprowadzona z naruszeniem art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji, ponieważ wykonywanie działalności przez Spółkę 
również na terenach innych gmin, wykluczało możliwość przekazania 
całości akcji Spółki na rzecz gminy Tarnobrzeg11. Minister Skarbu Państwa  
nie podjął jednak działań w celu odzyskania nadzoru właścicielskiego  
nad niezrekultywowanym wyrobiskiem Piaseczno, będącym częścią terenu 
Kopalni, położoną poza obszarem gminy Tarnobrzeg.

W 2013 r. NIK oceniła jako nierzetelne uznanie przez MSP za wykonane zobo-
wiązania przyjętego w umowie komunalizacyjnej, polegającego na spo-
rządzeniu Planu działalności Spółki, uwzględniającego zapotrzebowanie 
na świadczenie usług przez Kopalnię oraz realizację przez Programu likwi-
dacji zakładów górniczych Kopalni Siarki „Machów” SA (na lata 2008–2013). 
Zobowiązanie to wykonane zostało jedynie w części dotyczącej działań wła-
snych gminy Tarnobrzeg w zakresie kultury fizycznej i turystyki, związanych 
z zagospodarowaniem terenów wokół jeziora Tarnobrzeskiego12. 

Prezydent miasta Tarnobrzega złożył wniosek o przejęcie wszystkich akcji 
Kopalni. Wniosek ten nie został poprzedzony rzetelną analizą skutków 
takiego przejęcia. Gmina Tarnobrzeg, przejmując Kopalnię, stała się wła-
ścicielem podmiotu zobowiązanego do realizacji Programu, obejmującego 
również rekultywację wyrobiska Piaseczno, położonego na terenie gmin 
Łoniów i Koprzywnica (województwo świętokrzyskie).

11  Informacja o wynikach kontroli P/13/056 Komunalizacja spółek Skarbu Państwa (Nr ewid. 
133/2014/P/13/056/KGP).

12  Tamże, s. 14–15.

Niecelowa decyzja 
o komunalizacji Kopalni
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Gmina Tarnobrzeg nie miała koncepcji wykorzystania terenów pokopalnia-
nych wyrobiska Piaseczno. W przyjętym przez Radę Miasta Planie wykorzy-
stania majątku Kopalni po komunalizacji nie ujęto propozycji zagospodaro-
wania terenów wyrobiska Piaseczno po jego rekultywacji.

Zarówno na etapie komunalizacji Kopalni, jak również w trakcie realizacji 
Programu gmina nie prowadziła konsultacji z gminami Łoniów i Koprzyw-
nica, pomimo iż prace rekultywacyjne prowadzone w ramach Programu 
znacząco wpływały na gospodarkę przestrzenną tych gmin.

Minister Skarbu Państwa, sprawując nadzór właścicielski nad Kopalnią,  
jako jednoosobową spółką Skarbu Państwa, do czasu komunalizacji, podej-
mował czynności wymagane Statutem Spółki oraz przepisami ustaw: 
o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 
i Kodeks spółek handlowych.

Po komunalizacji, nadzór właścicielski gminy Tarnobrzeg nad Kopalnią 
w zakresie realizacji Programu ograniczał się jedynie do kwestii formal-
nych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz posta-
nowień Statutu Spółki, bez uwzględniania pojawiających się w trakcie 
rekultywacji wyrobiska Piaseczno problemów i zagrożeń. Tak sprawo-
wany nadzór nie był skuteczny, bowiem do czasu zakończenia kontroli 
nie osiągnięto pełnej rekultywacji wyrobiska Piaseczno, co było głównym 
celem tego Programu.

Nadzór właścicielski
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy skutecznie 
i efektywnie zrekultywowano oraz zagospodarowano wyrobisko Piaseczno 
– Kopalni Siarki Machów S.A. w likwidacji?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania szczegółowe:
1. Czy zaakceptowany w 2008 r. Program likwidacji zakładów górniczych 

Kopalni Siarki Machów zapewniał trwałe usunięcie skutków działalności 
wyrobiska Piaseczno, jako kopalni siarki? 

2. Czy osiągnięto cele określone Programem likwidacji zakładów górni-
czych Kopalni Siarki Machów (w likwidacji) w zakresie rekultywacji 
terenów pogórniczych wyrobiska Piaseczno oraz efekty rzeczowe 
i ekologiczne wskazane w umowie dotacji?

3. Czy działania organów samorządu terytorialnego odpowiadały kie-
runkom i założeniom rekultywacji terenów pogórniczych wyrobiska 
Piaseczno?

4. Czy prawidłowo została wykorzystana pomoc publiczna przeznaczona 
na realizację Programu likwidacji zakładów górniczych Kopalni Siarki 
Machów S.A. (w likwidacji)?

5. Czy właściwie sprawowano nadzór nad przebiegiem realizacji Pro-
gramu likwidacji Kopalni Siarki Machów S.A., od dnia 1 października 
2013 r. w likwidacji?

Kontrolą objęto 11 jednostek. 

Kontrolę przeprowadzono w:

1. Ministerstwie Energii, Ministerstwie Skarbu Państwa, NFOŚiGW, Okrę-
gowym Urzędzie Górniczym w Kielcach, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
w Warszawie Oddział w Katowicach – na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli13, z uwzględnieniem 
kryteriów określonych w art. 5 ust. 1 tej ustawy, tj. legalności, gospodarno-
ści, celowości i rzetelności;

2. Kopalni Siarki Machów S.A w likwidacji, Świętokrzyskim Zarządzie Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, 
urzędach Gmin w Łoniowie i Koprzywnicy oraz Urzędzie Miasta Tarnobrzega 
– na podst. art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów określonych 
w art. 5 ust. 2 tej ustawy, tj. legalności, gospodarności i rzetelności.

Kontrolą objęto lata 2010–2016. 

Czynności kontrolne przeprowadzono od dnia 2 czerwca 2016 r. do dnia 
2 czerwca 2017 r. 

W ramach postępowania kontrolnego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ) 
ustawy o NIK, uzyskano informacje od Nadleśnictwa Staszów dotyczące 
terenów leśnych, przyległych do wyrobiska Piaseczno oraz od Starostwa 
Powiatowego w Sandomierzu w sprawie działek pozostających w użytko-
waniu ŚZMiUW w Kielcach.

13  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 
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W trakcie kontroli wystąpiono o sporządzenie opinii specjalistycznej 
do Akademii Górniczo-Hutniczej w sprawie:
1. realizacji zadań przewidzianych w obecnym brzmieniu Programu oraz 

wynikających z decyzji Starosty Sandomierskiego z 5 kwietnia 2005 r. 
w szczególności, czy w świetle aktualnego stanu wiedzy naukowej, 
doprowadzą one do pełnej rekultywacji terenów, na które oddziaływało 
wyrobisko Piaseczno;

2. dotychczasowych działań wykonywanych w ramach Programu, zmie-
rzających do osiągnięcia celu, tj. pełnej rekultywacji tych terenów.

Ze względu na likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa, wystąpienie  
z kontroli w MSP skierowano do Prezesa Rady Ministrów, który przekazał 
je do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów.

W wystąpieniach pokontrolnych sformułowano łącznie 16 wniosków pokon-
trolnych, z tego 4 wnioski pokontrolne zostały zrealizowane, a 7 wniosków 
jest w trakcie realizacji.

W kontroli NFOŚiGW ustalono finansowe skutki nieprawidłowości na kwotę 
5 014 998 zł, jako kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego 
zarządzania finansami.

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa  
jednostki  

kontrolowanej

Imię i nazwisko  
kierownika  

jednostki kontrolowanej

1. Delegatura NIK 
w Rzeszowie

Kopalnia Siarki Machów S.A. 
w likwidacji

Damian Bogdański 
Zbigniew Buczek 

Robert Niedbałowski 
Wojciech Wąsik 

2. Delegatura NIK 
w Rzeszowie Urząd Miasta Tarnobrzega Grzegorz Kiełb

Norbert Mastalerz

3. Delegatura NIK 
w Rzeszowie

Minister Energii
(Minister Rozwoju,

Minister Gospodarki)

Krzysztof Tchórzewski 
Waldemar Pawlak

Janusz Piechociński
Mateusz Morawiecki

4. Delegatura NIK 
w Rzeszowie Minister Skarbu Państwa

Henryk Kowalczyk
Aleksander Grad

Mikołaj Budzanowski
Włodzimierz Karpiński 

Andrzej Czerwiński
Dawid Jackiewicz

5. Departament 
Środowiska NIK

Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Kazimierz Kujda
Jan Rączka

Małgorzata Skucha

6. Delegatura NIK 
w Rzeszowie

Agencja Rozwoju Przemysłu 
Oddział w Katowicach Henryk Paszcza

7. Delegatura NIK 
w Kielcach

Okręgowy Urząd Górniczy  
w Kielcach Marzena Rabisz

8. Delegatura NIK 
w Kielcach

Świętokrzyski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Kielcach

Anna Koziełło

9. Delegatura NIK 
w Kielcach

Starostwo Powiatowe 
w Sandomierzu Stanisław Masternak

10. Delegatura NIK 
w Rzeszowie Gminy w Łoniowie Szymon Kołacz

11. Delegatura NIK 
w Rzeszowie

Urząd Miasta i Gminy 
w Koprzywnicy Marek Jońca

Pozostałe informacje 

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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6.2.  Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Zasady i warunki restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa siarki 
uregulowane zostały w ustawie o restrukturyzacji górnictwa siarki14.

Art. 7 ust. 2 ustawy stanowi, że na terenie jednostek górnictwa siarki pro-
wadzi się likwidację zakładów górniczych w rozumieniu ustawy Prawo geo-
logiczne i górnicze15 oraz rekultywację terenów pogórniczych w rozumieniu 
przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Przez rekultywację gruntów rozumie się nadanie lub przywrócenie grun-
tom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przy-
rodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie 
właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, 
odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie nie-
zbędnych dróg (art. 4 pkt 18 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych16).

Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania wydaje starosta 
i określa w nich m.in.: podmiot obowiązany do rekultywacji gruntów oraz 
kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów. Osoby obowiązane 
do rekultywacji gruntów zawiadamiają starostę oraz inne organy opiniu-
jące; w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym 
roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji (art. 22 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Kontrola wykonania obowiązku rekultywacji gruntów polega na sprawdze-
niu co najmniej raz w roku zgodności wykonywanych zabiegów z dokumen-
tacją rekultywacji tych gruntów, a zwłaszcza wymagań technicznych oraz 
ich terminowości, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zakończe-
nia rekultywacji w okresie 5 lat od zaprzestania działalności przemysłowej 
(art. 27 ust 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Wydatki na ww. prace rekultywacyjne finansowane były ze środków NFOŚiGW 
w wysokości nieprzekraczającej dotacji określonej na ten cel w rocznym pla-
nie finansowym NFOŚiGW, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej 
na dany rok (art. 7 ust. 3 ustawy o restrukturyzacji górnictwa siarki).

Przepisem art. 3 ustawy z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funk-
cjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw17  
– działania wykonywane po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku 
górniczym Piaseczno, realizowane przez Kopalnię Siarki „Machów” Spółka 
Akcyjna w likwidacji w Tarnobrzegu, zostały przewidziane do finasowania 
środkami przyznanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 
2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów18 Działania te obej-
mują: zabezpieczenie terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie wyrobiska 

14  Dz. U. z 2016 r. poz. 1752.

15  Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze zm. – ustawa ta została uchylona z dniem 1 stycznia 2012 r. 
poprzez art. 226 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1131, ze zm.).

16  Dz. U. z 2007 r. poz. 1161.

17  Dz. U. z 2016 r. poz. 1592.

18  Ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2016 r.

Likwidacja i rekultywacja 
jednostek górnictwa 

siarkowego

Finasowanie zadań 
związanych z rekultywacją 
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przed zmianą stosunków wodnych, likwidację zbędnych instalacji, budyn-
ków oraz demontaż maszyn i urządzeń, rekultywację terenów pogórni-
czych, wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobie-
gających, opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz 
oraz sprawowanie ogólnego zarządu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o restrukturyzacji górnictwa siarki – nadzór  
nad przebiegiem likwidacji zakładów górniczych sprawuje (od 17 marca 2016 r.) 
minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin. Wcześniej był to mini-
ster właściwy do spraw gospodarki. Nadzór ten w szczególności polega na:

 − wyrażaniu akceptacji dla programów likwidacji jednostek, oraz rocz-
nych planów likwidacji zakładu górniczego;

 − analizie przedkładanych ministrowi rocznych sprawozdań z dotych-
czasowej realizacji likwidacji zakładu górniczego oraz miesięcznych 
rozliczeń otrzymanych rat dotacji.

Nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, w tym także w zakre-
sie likwidacji zakładu górniczego oraz rekultywacji gruntów po działalności 
górniczej sprawują organy nadzoru górniczego (art. 168 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze).

Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia oraz wymagania doty-
czące ochrony przeciwpowodziowej uwzględnia się w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 10 ust. 1 
pkt 6 i pkt 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym19).

Obowiązkowo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
określa się granice i sposoby zagospodarowania m. in. obszarów szczegól-
nego zagrożenia powodzią (art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym).

W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym ochrony 
ludzi i mienia przed powodzią, studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi wymagają uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej (art. 4a pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne20).

Charakterystyka zagrożeń wraz z oceną ryzyka ich wystąpienia powinny 
zostać ujęte także w gminnym planie zarządzania kryzysowego (art. 5 ust. 2 
pkt 1 lit. a ustawy o zarządzaniu kryzysowym21).

Według postanowień art. 4b ust. 1 ustawy o komercjalizacji i niektó-
rych uprawnieniach pracowników22, w brzmieniu obowiązującym przed 
1 stycznia 2017 r., minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, na wnio-
sek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, na obsza-
rze, której znajduje się siedziba spółki, w której Skarb Państwa posiada 
akcje, powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego 

19  Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.

20  Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.

21  Dz. U. z 2017 r. poz. 209, ze zm.

22  Dz. U. z 2017 r. poz. 1055, ze zm.

Nadzór nad likwidacją 
zakładów górniczych

Komunalizacja spółki 
Skarbu Państwa

Obowiązek 
zamieszczania zagrożeń 
w dokumentach 
planistycznych gmin
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albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki zgodnie z art. 49,  
lub na wniosek organu wykonawczego związku jednostek samorządu teryto-
rialnego, na obszarze, którego mieści się siedziba takiej spółki, może zbyć nie-
odpłatnie część lub wszystkie posiadane przez Skarb Państwa akcje tej spółki 
na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samo-
rządu terytorialnego, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) przedmiot działalności spółki jest związany z realizacją zadań wła-

snych tej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek 
samorządu terytorialnego;

2) spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej 
wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek 
samorządu terytorialnego;

3) spółka nie jest wpisana na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla gospo-
darki państwa lub inne listy spółek o znaczeniu państwowym, tworzone 
na podstawie przepisów odrębnych.

Przedsiębiorstwo państwowe Kopalnia Siarki Machów utworzono w dniu 
1 stycznia 1994 r. poprzez jego wydzielenie z przedsiębiorstwa Kopalnie 
i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol. Przedmiotem działalności Kopalni 
była likwidacja wyrobisk i infrastruktury górniczej związanej z wydoby-
ciem siarki wraz z rekultywacją zdewastowanych terenów pogórniczych.

W 2004 r. decyzjami Ministra Skarbu Państwa Kopalnię wyposażono 
z zasobu Skarbu Państwa w nieruchomości wchodzące w skład wyrobiska 
po Kopalni Piaseczno. W 2007 r. na podstawie aktu komercjalizacji utwo-
rzona została jednoosobowa spółka Skarbu Państwa – Kopalnia Siarki 
Machów S.A. z siedzibą w Tarnobrzegu. W 2012 r. na podstawie umowy 
komunalizacyjnej wszystkie akcje Kopalni objęła gmina Tarnobrzeg.

W wyniku działalności eksploatacyjnej na dnie wyrobiska Piaseczno powstało 
wgłębne wyrobisko o pow. około 160 ha i głębokości do 48 m, na dnie którego 
utworzył się zbiornik wodny o powierzchni około 60 ha i głębokości do 23 m. 

Z uwagi na zmianę stosunków wodnych związaną z eksploatacją tego wyro-
biska, na pierwotnie podmokłych terenach przyległych, utworzył się obszar 
tzw. leja depresji o powierzchni około 50 km2 (5 tys. ha), który na prze-
strzeni lat został zagospodarowany i powstały sady i obiekty gospodarcze.

Na etapie koncepcji rozwiązania problemu wyrobiska Piaseczno rozwa-
żono dwa kierunki działań (sposoby) ochrony terenów w Piasecznie przed 
skutkami odbudowy pierwotnych stosunków wodnych: kierunek proekolo-
giczny (polegający na odtworzeniu pierwotnych warunków przyrodniczych, 
jakie panowały przed rozpoczęciem działalności górniczej) oraz kierunek 
zachowawczy (polegający na ochronie obecnego stanu zagospodarowania 
terenów zagrożonych podtapianiem). Ze względu na zagospodarowanie 
terenów w Programie zatwierdzonym w 2008 r. wybrano kierunek zacho-
wawczy wymagający wykonania systemu melioracyjno-drenażowego tere-
nów zagrożonych podtopieniami. 

Kierunek zachowawczy rekultywacji został utrzymany w Programie i kolej-
nych aneksach mimo, że ze względu na brak środków finansowych system 
melioracyjno-drenażowy nie został wykonany.

Uwarunkowania 
organizacyjno-ekonomiczne
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6.3.  Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa 
siarki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1752).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 519, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 

ze zm.).
5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579, ze zm.).
6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 486, ze zm.).
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1868).
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875).
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055, ze zm.).
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie 

określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż 
składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku 
komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177, ze zm.).

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych 
podmiotów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1358).

12. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1592).

13. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze zm.) – ustawa została uchylona z dniem  
1 stycznia 2012 r.

14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1131, ze zm.).

15. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

16. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.).

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych 
na restrukturyzację górnictwa siarki (Dz. Nr 52, poz. 546) – rozporządzenie 
zostało uchylone z dniem 23 października 2003 r.

18. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154, ze zm.)  
– ustawa została uchylona z dniem 1 stycznia 2017 r.
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19. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 209, ze zm.).

20. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, 
ze zm.).

21. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1577).
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6.4.  Wykaz podmiotów, 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. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
8. Główny Inspektor Pracy
9. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

10. Przewodniczący Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa (ESK)
11. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej (STR)
12. Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
13. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej
14. Minister Środowiska
15. Minister Energii
16. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej
17. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
18. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu
19. Wojewoda Podkarpacki 
20. Wojewoda Świętokrzyski
21. Marszałek Województwa Podkarpackiego 
22. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
23. Starosta Sandomierski
24. Prezydent Tarnobrzega
25. Burmistrz Koprzywnicy
26. Wójt Łoniowa
27. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
28. Biuro Analiz Sejmowych
29. Biblioteka Sejmowa
30.  Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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6.7. Przekrój hydrogeologiczny wyrobisk Machów i Piaseczno

Mapa nr 3 
Przekrój hydrogeologiczny wyrobisk Machów i Piaseczno

Źródło: Program likwidacji Kopalni Siarki Machów S.A., s. 27.

Mapa nr 3 
Przekrój hydrogeologiczny wyrobisk Machów i Piaseczno

Źródło: Program likwidacji Kopalni Siarki Machów S.A., s. 27.
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Mapa nr 4 
Granica leja depresji w trzeciorzędowym piętrze wodonośnym

1 – granica obszaru objętego dokumentacją hydrogeologiczną (2003)
2 – granica modelu hydrogeologicznego TZS
3 – granica wyrobiska górniczego „Machów” (wg stanu 31.12.2002 r.)
4 – granica leja depresji w trzeciorzędowym piętrze wodonośnym
5 – obszar objęty wpływem odwodnienia czwartorzędowego Kopalni Siarki „Machów”

Źródło: Program likwidacji Kopalni Siarki Machów S.A., s. 28.


