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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 W Polsce, według danych GUS, na koniec 2016 r.
grunty wymagające rekultywacji zajmowały
powierzchnię 64,7 tys. ha i w porównaniu ze stanem
na koniec 2013 r. ich powierzchnia zwiększyła się
o 3,7 tys. ha, tj. o 6,1%.
 W sześciu województwach, na terenie których
kontrolowano starostwa, powierzchnia tych gruntów
wzrosła nieznacznie z 22,9 tys. ha w 2013 r.
do 23,4 tys. ha w 2016 r. (o 2,2%).
Kontrola rozpoznawcza wykazała nieprawidłowości, które
dotyczyły m.in. przypadków:
– nieokreślenia terminu wykonania rekultywacji gruntów
po eksploatacji kopalin;
– nałożenia obowiązku wykonania rekultywacji gruntów
na osobę, która nie spowodowała utraty albo
ograniczenia ich wartości użytkowej;
– niewywiązania się w pełni z obowiązku przeprowadzania
co najmniej raz w roku kontroli wykonania rekultywacji
obszarów poeksploatacyjnych.
Kontrolowana jednostka nie podejmowała działań
zmierzających do egzekwowania wykonania obowiązku
rekultywacji gruntów, pomimo że w niektórych przypadkach
upłynął 5-letni termin jej wykonania.
Wszystkie postępowania administracyjne dotyczące wydania
w latach 2013-2017 decyzji w sprawie rekultywacji były
prowadzone wyłącznie na wniosek osób zainteresowanych.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.

02

Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Opuszczone wyrobiska (żwirownie) stanowią zagrożenie bezpieczeństwa z uwagi
na występujące tam osuwiska.
 Stają się miejscem nielegalnego składowania śmieci i różnego rodzaju odpadów,
stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i dla środowiska naturalnego
(zanieczyszczenie wód podziemnych).
Wyrobisko Lewkówka I

2 października 2018 r. policjanci z Piotrkowa
Trybunalskiego odnotowali tu próbę zakopania
ok. 100 ton odpadów nieznanego pochodzenia.
Zatrzymano kierowców ciężarówek i koparek,
którym postawiono zarzut nieodpowiedniego
postępowania z substancjami zagrażającymi
ludziom i środowisku.

Wyrobisko Łęgajny

W sierpniu 2018 r. w Gazecie Olsztyńskiej
opublikowano informację o nielegalnym wysypisku
śmieci na terenie niezrekultywowanego wyrobiska.
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Co kontrolowaliśmy?

Przebieg procesu rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin

Czy organy administracji publicznej
zapewniły prawidłową i skuteczną
rekultywację obszarów
poeksploatacyjnych?
 Czy starostowie w wydawanych
decyzjach rzetelnie określili warunki
rekultywacji obszarów
poeksploatacyjnych?
 Czy starostowie zapewnili kontrolę
wykonania przez przedsiębiorców
obowiązku rekultywacji obszarów
poeksploatacyjnych?
 Czy starostowie podejmowali
przewidziane prawem działania
w przypadku niewywiązania się
przedsiębiorców z obowiązku
rekultywacji terenów
poeksploatacyjnych?
Źródło: Opracowanie własne NIK.

04

Kogo kontrolowaliśmy?
 Kontrolą objęto 24 starostwa powiatowe na terenie sześciu województw.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – powierzchnia terenów górniczych, dla których

koncesje na wydobycie kopalin utraciły ważność, w tym powierzchnia
gruntów uznanych za zrekultywowane (stan na 31 marca 2018 r.)

 Według stanu na koniec
II kwartału 2018 r. spośród
1 338 miejsc wydobycia
kopalin o powierzchni
ponad 7,5 tys. ha dla 661
miejsc (o pow. 3,6 tys. ha),
koncesje wygasły bądź
zostały wygaszone, z tego
w przypadku 239 miejsc
(36%) o powierzchni
1,1 tys. ha (30%) uznano
rekultywację gruntów
za zakończoną.

Źródło: Opracowanie własne NIK. na podstawie wyników kontroli.
Dane dotyczą powiatów objętych kontrolą na terenie sześciu województw.

Stwierdzony stan – określanie warunków rekultywacji
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W latach 2013–2018 (do zakończenia kontroli) starostowie wydali 729 decyzji
w sprawach rekultywacji, w tym:
–

49,7% dotyczyło określenia kierunku rekultywacji (rolny, leśny, wodny itp.), osoby
obowiązanej oraz terminu jej wykonania;

–

33,6% - uznania rekultywacji za zakończoną;

–

16,7% - dotyczyło innych decyzji (zmiana osoby obowiązanej, terminu zakończenia
rekultywacji, określenia stopnia utraty wartości użytkowej gruntu itp.).



Badanie 694 (95,2%) wydanych decyzji wykazało, że we wszystkich starostwach
wystąpiły przypadki nierzetelnego określania warunków rekultywacji gruntów.



Nieprawidłowości dotyczyły zwłaszcza:
– naruszeń przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
- w 16 starostwach;
– nieprzestrzegania wymogów Kpa - w 21 starostwach.
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Stwierdzony stan – główne nieprawidłowości dotyczące naruszenia

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przy wydawaniu
w latach 2013–2018 (I kwartał) decyzji w sprawach rekultywacji gruntów

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – kontrole wykonania obowiązku rekultywacji
Łącznie 585 wyrobisk podlegało w latach 2013–2017 kontroli wykonania
obowiązku rekultywacji.

 20 starostów nie wywiązało się
z obowiązku prowadzenia
kontroli z wymaganą częstością
(co najmniej raz w roku).
 Trzech starostów w ogóle
nie przeprowadzało kontroli
wykonania obowiązku
rekultywacji gruntów po
eksploatacji kopalin.

Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – kontrole wykonania obowiązku rekultywacji
Wyrobisko Różewo (powiat wołomiński)

Wyrobisko Łubienice II (powiat pułtuski)

Objęte oględzinami czynności kontrolne
wykonywane przez pracowników starostw
na 78 wyrobiskach wykazały, że:
– na 47 (60%) z nich nie dokonano oceny
zgodności wykonywanych prac
z dokumentacją rekultywacji
(brak było dokumentacji);
– na 73 (94%) wyrobiskach obszar objęty
rekultywacją określano w sposób
orientacyjny, tj. bez wykorzystywania
urządzeń pomiarowych.

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Stwierdzony stan – egzekwowanie wykonania rekultywacji
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20 starostów (83%) nie prowadziło przewidzianych prawem działań wobec
przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się z obowiązku rekultywacji po
eksploatacji kopalin w terminie do 5 lat od zaprzestania działalności
przemysłowej.



17 starostów (70%) nie podejmowało żadnych działań w celu egzekwowania
od przedsiębiorców obowiązku, wynikającego z art. 22 ust. 3 ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tj. zawiadamiania do 28 lutego każdego
roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów
podlegających rekultywacji.



11 starostów (46%) w sposób nierzetelny sporządzało sprawozdania roczne
dotyczące wielkości obszarów i położenia gruntów podlegających rekultywacji
oraz wyników rekultywacji.
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Stwierdzony stan – liczba i powierzchnia wyrobisk, dla których

upłynął termin rekultywacji

 W latach 2013–2018 (I kwartał)
upłynął 5-letni termin zakończenia
rekultywacji gruntów 310 miejsc
wydobycia o łącznej powierzchni
ok. 1 357 ha. W przypadku:
– 188 miejsc (60,6%) o pow.
832 ha – uznano je za
zrekultywowane;
– 122 miejsc (39,4%) o pow.
525 ha – nie wydano decyzji
o uznaniu rekultywacji za
zakończoną.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Ocena ogólna
Działania podejmowane przez skontrolowanych starostów, jako organów
administracji publicznej, nie zapewniły skutecznej i prawidłowej rekultywacji
obszarów po zaprzestaniu wydobycia kopalin. Nie wykonywali oni bowiem
rzetelnie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących rekultywacji
gruntów. Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji
o rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych w ogóle nie były wszczynane
z urzędu, a jedynie na podstawie wniosków przedsiębiorców. W konsekwencji,
w stosunku do 67 wyrobisk o łącznej powierzchni 375 ha, nie wydano takich
decyzji.
We wszystkich skontrolowanych starostwach odnotowano w okresie objętym
kontrolą przypadki nierzetelnego określania warunków rekultywacji gruntów
lub nieprzestrzegania przepisów Kpa. Spośród 694 zbadanych decyzji,
wydanych w latach 2013–2018 (I kwartał), w 129 (18,4%) stwierdzono
nieprawidłowości, polegające głównie na braku wymaganych opinii oraz
zobowiązaniu niewłaściwej osoby do wykonania rekultywacji, co świadczy
o nierzetelności działań starostów w tym zakresie.
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Ocena ogólna
Starostowie nienależycie wywiązywali się z obowiązku prowadzenia, co najmniej
raz w roku, kontroli wykonania rekultywacji gruntów. W latach 2013–2017,
spośród 585 wyrobisk, które powinny być nimi objęte, w ogóle nie
przeprowadzono kontroli 206 z nich (35,2%). Rzadziej niż wynika z przepisów
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych kontrolowano natomiast 213
wyrobisk (36,4%), a kontrole te nie zawsze były wykonywane rzetelnie.
Pracownicy starostw, w większości przypadków (60% badanych), nie korzystali
bowiem z dokumentacji rekultywacji gruntów, a także z urządzeń pomiarowych
umożliwiających prawidłową weryfikację powierzchni terenów objętych
rekultywacją.
Skontrolowani starostowie w ogóle nie egzekwowali od przedsiębiorców
wykonania obowiązku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w terminie
określonym w decyzjach. W 20 starostwach, pomimo niewywiązania się
przedsiębiorców z obowiązku rekultywacji gruntów na terenie 89 wyrobisk
(w terminie do 5 lat od zaprzestania działalności przemysłowej), nie podjęto
działań zmierzających do zastosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji. Czterech starostów (16,7%) nie skorzystało z możliwości
naliczenia podwyższonej opłaty rocznej, mimo istnienia przesłanek
w tym zakresie.
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Wnioski
Do Ministra Środowiska o podjęcie działań dotyczących:
 Nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji rekultywacji terenów
poeksploatacyjnych w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców
wydobywających kopaliny na podstawie koncesji udzielonej przez starostę.
Postanowienia § 162 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ruchu zakładu górniczego
nakładają bowiem obowiązek sporządzenia takiej dokumentacji wyłącznie
w odniesieniu do przedsiębiorców realizujących rekultywację
z wykorzystaniem odpadów pochodzących spoza zakładu górniczego.
 Wprowadzenia uregulowań pozwalających na zastosowanie sankcji
finansowych, o których mowa w art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, w przypadku niewykonania, w terminie do 5 lat od
zaprzestania działalności przemysłowej, rekultywacji gruntów po eksploatacji
kopalin, również w odniesieniu do gruntów klas IV (a i b) – VI wytworzonych
z gleb pochodzenia mineralnego.
Nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli NIK wskazują także na potrzebę
wzmocnienia nadzoru wojewodów nad realizacją przez starostów zadań dotyczących
rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin, które zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
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Działania po kontroli
Skierowane w wystąpieniach pokontrolnych do starostów wnioski dotyczyły
w szczególności:
 Prowadzenia z wymaganą częstością kontroli wykonania obowiązku
rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin, dla których ustalono kierunek,
termin i osobę obowiązaną do rekultywacji.
 Niezwłocznego podejmowania działań w przypadku stwierdzenia
niewywiązywania się podmiotu w wymaganym terminie z obowiązku
rekultywacji gruntów.
 Nakładania obowiązku rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin wyłącznie
na osoby, które spowodowały utratę lub ograniczenie wartości użytkowej tych
gruntów lub są następcami prawnymi takich osób.
 Podjęcia działań w celu wyeliminowania przypadków określania w decyzjach
terminu zakończenia rekultywacji ponad pięcioletni okres liczony
od zaprzestania działalności przemysłowej.
Według stanu na 12 grudnia 2018 r., spośród 105 sformułowanych wniosków
pokontrolnych: 41 zostało zrealizowanych, 54 znajdowało się w trakcie realizacji,
a w przypadku 10 wniosków nie otrzymano jeszcze odpowiedzi.

Źródło:
Źródło: Fotolia.com
Materiały z kontroli NIK.
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