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Kpa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.);

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

ustawa Pgg ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 2126, ze zm.);

rozporządzenie 
w sprawie ruchu 

zakładu górniczego 

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego 
zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008);

decyzje w sprawach 
rekultywacji

decyzje określające stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej 
gruntów, ustalony na podstawie dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców, 
osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów, kierunek i termin wykonania 
rekultywacji gruntów oraz uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną 
(art. 22 ust. 1 ustawy ogrl);

działalność 
przemysłowa

działalność nierolnicza i nieleśna powodująca utratę albo ograniczenie 
wartości użytkowej gruntów (art. 4 pkt 26 ustawy ogrl);

grunty zdegradowane grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała,  
w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych 
albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej (art. 4 
pkt 16 ustawy ogrl);

grunty zdewastowane grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku pogorszenia 
się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz 
działalności przemysłowej (art. 4 pkt 17 ustawy ogrl);

koncesja akt administracyjny upoważniający koncesjonariusza do prowadzenia 
działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu kopalin;

kopalina kopalina objęta prawem własności nieruchomości gruntowej;
marszałek marszałek województwa;

mpzp miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
opłata roczna opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne 

gruntów wyłączonych z produkcji (art. 4 pkt 13 ustawy ogrl);
OUG Okręgowy Urząd Górniczy;

przedsiębiorca posiadacz koncesji na prowadzenie działalności regulowanej ustawą Pgg 
(art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy Pgg);

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych;
rekultywacja gruntów nadanie lub przywrócenie gruntom zdewastowanym lub zdegradowanym 

wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie 
rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, 
uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz 
odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg (art. 4 pkt 18 ustawy ogrl);

teren górniczy przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót 
górniczych zakładu górniczego (art. 6 ust. 1 pkt 15 ustawy Pgg);

utrata lub ograniczenie 
wartości użytkowej 

gruntów

całkowity zanik lub zmniejszenie zdolności produkcyjnej gruntów (art. 4 
pkt 15 ustawy ogrl);

wójt wójt, burmistrz, prezydent miasta;
wyrobisko  

lub miejsce wydobycia
przestrzeń w nieruchomości gruntowej powstała w wyniku robót górniczych  
(art. 6 ust. 1 pkt 17 ustawy Pgg), na której prowadzono wydobycie kopalin 
na podstawie koncesji;

zagospodarowanie 
gruntów

rolnicze, leśne lub inne użytkowanie gruntów zrekultywowanych (art. 4 
pkt 19 ustawy ogrl);

zakład górniczy wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących 
bezpośrednio do wydobywania kopalin ze złoża, w tym wyrobiska 
górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje (art. 6 ust. 1 
pkt 18 ustawy Pgg).
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Pytanie definiujące cel 
główny kontroli
Czy organy administracji 
publicznej zapewniły 
prawidłową i skuteczną 
rekultywację obszarów 
poeksploatacyjnych?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.   Czy starostowie 

w wydawanych 
decyzjach rzetelnie 
określili warunki 
rekultywacji obszarów 
poeksploatacyjnych?

2.   Czy starostowie 
zapewnili kontrolę 
wykonania przez 
przedsiębiorców 
obowiązku 
rekultywacji obszarów 
poeksploatacyjnych?

3.   Czy starostowie 
podejmowali 
przewidziane prawem 
działania w przypadku 
niewywiązania się 
przedsiębiorców 
z obowiązku 
rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych?

Jednostki 
kontrolowane 
24 starostwa 
powiatowe (po cztery 
starostwa w sześciu 
województwach: 
kujawsko-pomorskim, 
łódzkim, mazowieckim, 
pomorskim, warmińsko- 
-mazurskim 
i zachodniopomorskim)  
– str. 44

Okres objęty kontrolą
2013–2018  
(do zakończenia kontroli) 
z uwzględnieniem 
zdarzeń z okresów 
wcześniejszych, jeżeli 
miały one wpływ na 
realizowane zadania

Rekultywacja terenów jest końcowym etapem wydobycia kopalin objętych 
prawem własności nieruchomości gruntowej. Proces ten polega przede 
wszystkim na: odbudowie sieci niezbędnych dróg dojazdowych, właściwym 
ukształtowaniu terenu, uregulowaniu stosunków wodnych (budowie rowów 
odwadniających, zbiorników wodnych itp.), odtworzeniu warstwy glebowej, 
odbudowie biologicznej zboczy i skarp oraz zabezpieczeniu ich przed erozją. 
Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego1, na koniec 2016 r. 
na terenie Polski znajdowały się 12 994 udokumentowane złoża kopalin, 
w tym: 9933 piasku i żwiru, 1171 – surowców ilastych ceramiki budowlanej, 
196 – kredy jeziornej i 290 – torfu. Około 2/3 wydobycia stanowiły kruszywa 
żwirowo-piaskowe, wydobycie których było i jest związane z budownictwem, 
a zwłaszcza z rozwojem dróg i autostrad. 
W większości krajów Unii Europejskiej kopaliny objęte prawem własności 
nieruchomości gruntowej występują na obszarach, będących w rękach pry-
watnych właścicieli. Dlatego zagadnień związanych z rekultywacją i ochroną 
gleb nie wprowadzono do tzw. dyrektywy glebowej2, której projekt powstał 
w 2006 r. Należy tu podkreślić, że unijna polityka ochrony środowiska 
koncentruje się na sprawach związanych z wodą, odpadami, atmosferą  
i hałasem oraz zanieczyszczeniem gleb. Brakuje natomiast uregulowań 
w bezpośredni sposób odnoszących się do rekultywacji gruntów3.

Infografika nr 1 
Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji na obszarze województw, w których 
przeprowadzono kontrolę 

50 100 250 500 1 250  ha1 000

Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji na obszarze województw,
w których przeprowadzono kontrolę 

Główne nieprawidłowości w wydawaniu decyzji w sprawach rekultywacji gruntów

ŁÓDZKIE

POMORSKIE

MAZOWIECKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

WARMIŃSKO–MAZURSKIE

KUJAWSKO–POMORSKIE

4 910 ha

4 856 ha

2 915 ha

2796 ha

4 134 ha

3 808 ha

1 853 ha

2 808 ha

4 744 ha

4 882 ha

4 398 ha

4 275 ha

2013 r.

2016 r.

dane statystyczne GUS 
wg stanu na koniec:

liczba miejsc wydobycia 
kopalin na terenie powiatu

powierzchnia terenów górniczych

grudziądzki

miński

wołomiński

pułtuski

płoński

kartuski

gryfiński

kołobrzeski

myśliborski

wałecki

elbląski

giżycki

olsztyński

działdowski

tczewski

starogardzki

toruński

włocławski

zgierski

piotrkowski

sieradzki

żniński

wieluński

sztumski

obowiązek rekultywacji gruntów
w całości spoczywa na osobie,

która prowadziła wydobycie

określa kierunek i termin
 rekultywacji oraz osobę 

obowiązaną do jej wykonania

WÓJTA

DYREKTORA RDLP

w odniesieniu do
zgodności z mpzp 

lub studium uwarunkowań 
przestrzennych

w odniesieniu do gruntów 
o leśnym kierunku 

rekultywacji 

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

DYREKTORA 
OUG

w odniesieniu do 
działalności górniczej

zawiadamia 
o zakończeniu prac

przed wydaniem decyzji 
uzyskuje opinię*

występuje o określenie
kierunku rekultywacji

kończy rekultywację
w terminie do 5 lat od 

zaprzestania działalności 
przemysłowej

**dokumentację rekultywacji sporządza przedsiębiorca prowadzący wydobycie na podstawie koncesji wydanej przez marszałka 
lub planujący rekultywację z wykorzystaniem odpadów spoza wyrobiska

PRZEDSIĘBIORCA STAROSTA

prowadzi prace w oparciu
o dokumentację rekultywacji**

kontroluje, co najmniej
raz w roku, wykonywanie 

obowiązku rekultywacji

uznaje rekultywację 
za zakończoną

*dotyczy wszystkich decyzji w sprawach rekultywacji

LICZBA BADANYCH DECYZJI

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

LICZBA BADANYCH DECYZJI (694)

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

OKREŚLANIE 
WARUNKÓW REKULTYWACJI 

(DECYZJE) 

KONTROLE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 
REKULTYWACJI GRUNTÓW

EGZEKWOWANIE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 

REKULTYWACJI

brak określenia liczby oraz kolejnoś-
ci decyzji wydawanych w trakcie 
procesu rekultywacji wyrobiska, 
przede wszystkim dotyczących 
określania stopnia ograniczenia lub 
utraty wartości użytkowej gruntów

„niedoprecyzowanie” pojęcia 
działalności przemysłowej, istotnego 
ze względu na konieczność określen-
ia terminu zakończenia rekultywacji

brak jednoznacznych uregulowań 
prawnych dotyczących  ponoszenia 
kosztów związanych z uzyskaniem 
dwóch odrębnych opinii rzeczoznaw-
ców niezbędnych do określenia 
stopnia ograniczenia lub utraty 
wartości użytkowej gruntów

problemy kadrowe, powodujące 
przeciążenie obowiązkami 
służbowymi osób odpowiedzialnych 
za realizację tych zadań

brak przepisów obligujących 
przedsiębiorców do przedkładania w 
starostwie dokumentacji rekultywacji

brak przepisów umożliwiających 
podejmowanie czynności administra-
cyjnych w przypadku stwierdzenia, 
że działania prowadzone przez 
przedsiębiorcę są niezgodne z 
wymaganiami technicznymi i 
określonym kierunkiem rekultywacji

brak jasno określonych przepisów 
prawnych o podejmowaniu czynności 
wobec osób, które nie wykonały 
rekultywacji w terminie

brak skutecznych instrumentów 
prawnych umożliwiających 
przymuszanie przedsiębiorców do 
terminowego wykonania rekultywacji 
gruntów niższych klas

problemy kadrowe, w tym zbyt duże 
obciążenie pracowników starostwa 
bieżącymi zadaniami

powierzchnia terenów górniczych,  dla których koncesje wygasły lub zostały wygaszone (w ha)

powierzchnia terenów górniczych uznanych za zrekultywowane (w ha)

kujawsko-
-pomorskie

363

151

pomorskie łódzkie mazowieckie warmińsko-
-mazurskie

zachodniopomorskie

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

ŁÓDZKIE

RAZEM

MAZOWIECKIE

WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

594

504

998

756

127 147

253 244

358

162

decyzje ustalające 
kierunek, termin 

i osobę obowiązaną 
do rekultywacji

decyzje ustalające 
rekultywacje za 

zakończoną

inne decyzje 
w sprawach 
rekultywacji

POMORSKIE

362 245 122

49

77

101

42

77

16

36

40

49

43

41

36

3

17

60

18

19
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INFOGRAFIKA NR 2

WYKRES NR 1

WYKRES NR 2

WYKRES NR 3

WYKRES NR 4

WYKRES NR 5

25

74

48

57

78

36

29

44

71

76

57

76 105

105 53

50

81

38

63

23

27

21

15
86

82%18%

694

56 29 27 16

565129

56 29 27 17

razem 1338

wyrobiska 
dla których koncesje

na wydobycie kopalin
obowiązywały

wyrobiska dla których 
koncesje wygasły 
i rekultywacja została 
uznana za zakończoną

677

wyrobiska dla których 
koncesje na wydobycie
kopalin wygasły 
lub  zostały wygaszone

422

239

206
166

213
liczba wyrobisk, na których kontrole 

przeprowadzano z mniejszą
niż wymagana częstością

liczba wyrobisk,
na których 

nie przeprowadzano 
kontroli

liczba wyrobisk 
kontrolowanych 

z wymaganą 
częstością

wyrobiska 
zrekultywowane 

w terminie

wyrobiska 
zrekultywowane 

po terminie

wyrobiska, dla których 
określono kierunek
i osobę obowiązaną

do rekultywacji gruntów,
lecz nie uznano jej 

za zakończoną

wyrobiska, dla których
nie określono kierunku, 

terminu i osoby obowiązanej 
do rekultywacji gruntów

liczba wyrobisk powierzchnia (ha)

154

753 ha

375 ha

150 ha

79 ha

67 55 34

Źródło: Opracowanie własne NIK.

1  Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na XII 2016 r., Państwowy Instytut Geologiczny, 
Warszawa 2017.

2  Komisja Europejska w maju 2014 r. podjęła decyzję o wycofaniu wniosku w sprawie dyrektywy glebowej.
3  J. Kostecki, R. Fruzińska: Ochrona gleb w świetle prawa krajowego i europejskiego, Zeszyty 

Naukowe Nr 146, Uniwersytet Zielonogórski, 2012 r.
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W Polsce, według danych GUS, na koniec 2016 r. grunty wymaga-
jące rekultywacji zajmowały powierzchnię 64,7 tys. ha i w porów-
naniu 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 nieznacz-
nie z 22,9 tys. ha w 2013 r. do 23,4 tys. ha w 2016 r. (o 2,2%), przy czym 
wzrost miał miejsce w dwóch województwach, tj. zachodniopomorskim 
(o 955 ha, tj. o 51,5%) oraz warmińsko-mazurskim (o 138 ha – o 2,9%), 
zaś w pozostałych czterech województwach odnotowano spadek tych 
gruntów wynoszący od 326 ha w mazowieckim (o 7,9%) do 54 ha 
w łódzkim (o 1,1%). Najwięcej gruntów wymagających w 2017 r. rekul-
tywacji występowało w warmińsko-mazurskim – 4,7 tys. ha, łódzkim 
– 4,6 tys. ha i kujawsko-pomorskim – 4,2 tys. ha4.

Infografika nr 2  
Przebieg procesu rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin 

50 100 250 500 1 250  ha1 000

Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji na obszarze województw,
w których przeprowadzono kontrolę 

Główne nieprawidłowości w wydawaniu decyzji w sprawach rekultywacji gruntów

ŁÓDZKIE

POMORSKIE

MAZOWIECKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

WARMIŃSKO–MAZURSKIE

KUJAWSKO–POMORSKIE

4 910 ha

4 856 ha

2 915 ha

2796 ha

4 134 ha

3 808 ha

1 853 ha

2 808 ha

4 744 ha

4 882 ha

4 398 ha

4 275 ha

2013 r.

2016 r.

dane statystyczne GUS 
wg stanu na koniec:

liczba miejsc wydobycia 
kopalin na terenie powiatu

powierzchnia terenów górniczych

grudziądzki

miński

wołomiński

pułtuski

płoński

kartuski

gryfiński

kołobrzeski

myśliborski

wałecki

elbląski

giżycki

olsztyński

działdowski

tczewski

starogardzki

toruński

włocławski

zgierski

piotrkowski

sieradzki

żniński

wieluński

sztumski

obowiązek rekultywacji gruntów
w całości spoczywa na osobie,

która prowadziła wydobycie

określa kierunek i termin
 rekultywacji oraz osobę 

obowiązaną do jej wykonania

WÓJTA

DYREKTORA RDLP

w odniesieniu do
zgodności z mpzp 

lub studium uwarunkowań 
przestrzennych

w odniesieniu do gruntów 
o leśnym kierunku 

rekultywacji 

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

DYREKTORA 
OUG

w odniesieniu do 
działalności górniczej

zawiadamia 
o zakończeniu prac

przed wydaniem decyzji 
uzyskuje opinię*

występuje o określenie
kierunku rekultywacji

kończy rekultywację
w terminie do 5 lat od 

zaprzestania działalności 
przemysłowej

**dokumentację rekultywacji sporządza przedsiębiorca prowadzący wydobycie na podstawie koncesji wydanej przez marszałka 
lub planujący rekultywację z wykorzystaniem odpadów spoza wyrobiska

PRZEDSIĘBIORCA STAROSTA

prowadzi prace w oparciu
o dokumentację rekultywacji**

kontroluje, co najmniej
raz w roku, wykonywanie 

obowiązku rekultywacji

uznaje rekultywację 
za zakończoną

*dotyczy wszystkich decyzji w sprawach rekultywacji

LICZBA BADANYCH DECYZJI

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

LICZBA BADANYCH DECYZJI (694)

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

OKREŚLANIE 
WARUNKÓW REKULTYWACJI 

(DECYZJE) 

KONTROLE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 
REKULTYWACJI GRUNTÓW

EGZEKWOWANIE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 

REKULTYWACJI

brak określenia liczby oraz kolejnoś-
ci decyzji wydawanych w trakcie 
procesu rekultywacji wyrobiska, 
przede wszystkim dotyczących 
określania stopnia ograniczenia lub 
utraty wartości użytkowej gruntów

„niedoprecyzowanie” pojęcia 
działalności przemysłowej, istotnego 
ze względu na konieczność określen-
ia terminu zakończenia rekultywacji

brak jednoznacznych uregulowań 
prawnych dotyczących  ponoszenia 
kosztów związanych z uzyskaniem 
dwóch odrębnych opinii rzeczoznaw-
ców niezbędnych do określenia 
stopnia ograniczenia lub utraty 
wartości użytkowej gruntów

problemy kadrowe, powodujące 
przeciążenie obowiązkami 
służbowymi osób odpowiedzialnych 
za realizację tych zadań

brak przepisów obligujących 
przedsiębiorców do przedkładania w 
starostwie dokumentacji rekultywacji

brak przepisów umożliwiających 
podejmowanie czynności administra-
cyjnych w przypadku stwierdzenia, 
że działania prowadzone przez 
przedsiębiorcę są niezgodne z 
wymaganiami technicznymi i 
określonym kierunkiem rekultywacji

brak jasno określonych przepisów 
prawnych o podejmowaniu czynności 
wobec osób, które nie wykonały 
rekultywacji w terminie

brak skutecznych instrumentów 
prawnych umożliwiających 
przymuszanie przedsiębiorców do 
terminowego wykonania rekultywacji 
gruntów niższych klas

problemy kadrowe, w tym zbyt duże 
obciążenie pracowników starostwa 
bieżącymi zadaniami

powierzchnia terenów górniczych,  dla których koncesje wygasły lub zostały wygaszone (w ha)

powierzchnia terenów górniczych uznanych za zrekultywowane (w ha)

kujawsko-
-pomorskie

363

151

pomorskie łódzkie mazowieckie warmińsko-
-mazurskie

zachodniopomorskie

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

ŁÓDZKIE

RAZEM

MAZOWIECKIE

WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

594

504

998

756

127 147

253 244

358

162

decyzje ustalające 
kierunek, termin 

i osobę obowiązaną 
do rekultywacji

decyzje ustalające 
rekultywacje za 

zakończoną

inne decyzje 
w sprawach 
rekultywacji

POMORSKIE

362 245 122

49

77

101

42

77

16

36

40

49

43

41

36

3

17

60

18

19

5

REKULTYWACJA TERENÓW PO EKSPLOATACJI
KOPALIN OBJĘTYCH PRAWEM WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

INFOGRAFIKA NR 2

WYKRES NR 1

WYKRES NR 2

WYKRES NR 3

WYKRES NR 4

WYKRES NR 5

25

74

48

57

78

36

29

44

71

76

57

76 105

105 53

50

81

38

63

23

27

21

15
86

82%18%

694

56 29 27 16

565129

56 29 27 17

razem 1338

wyrobiska 
dla których koncesje

na wydobycie kopalin
obowiązywały

wyrobiska dla których 
koncesje wygasły 
i rekultywacja została 
uznana za zakończoną

677

wyrobiska dla których 
koncesje na wydobycie
kopalin wygasły 
lub  zostały wygaszone

422

239

206
166

213
liczba wyrobisk, na których kontrole 

przeprowadzano z mniejszą
niż wymagana częstością

liczba wyrobisk,
na których 

nie przeprowadzano 
kontroli

liczba wyrobisk 
kontrolowanych 

z wymaganą 
częstością

wyrobiska 
zrekultywowane 

w terminie

wyrobiska 
zrekultywowane 

po terminie

wyrobiska, dla których 
określono kierunek
i osobę obowiązaną

do rekultywacji gruntów,
lecz nie uznano jej 

za zakończoną

wyrobiska, dla których
nie określono kierunku, 

terminu i osoby obowiązanej 
do rekultywacji gruntów

liczba wyrobisk powierzchnia (ha)

154

753 ha

375 ha

150 ha

79 ha

67 55 34

Źródło: Opracowanie własne NIK.

4  Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2018.
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Starostowie, zgodnie z art. 22 ust. 2 oraz art. 26–30 ustawy ogrl, jako 
organ administracji publicznej, są zobowiązani do zapewnienia prawi-
dłowej i skutecznej rekultywacji wszystkich gruntów po eksploatacji 
kopalin, niezależnie od ich powierzchni i wielkości wydobycia. Do ich 
zadań należy określenie kierunku rekultywacji5, osoby obowiązanej 
do jej wykonania, kontrola wykonania rekultywacji, a także egzekwowa-
nie prawidłowego i terminowego jej zakończenia. Obowiązek rekultywa-
cji gruntów (art. 20 ust. 1 ustawy ogrl) w całości spoczywa na przedsię-
biorcy, który prowadził wydobycie kopalin objętych prawem własności 
nieruchomości gruntowej i spowodował utratę albo ograniczenie war-
tości użytkowej gruntów. Wykonuje on rekultywację na własny koszt 
w terminie do pięciu lat od zaprzestania działalności przemysłowej 
na tym gruncie.

Uzasadnieniem podjęcia niniejszej kontroli były m.in. informacje 
medialne, wskazujące, że przedsiębiorcy nie zawsze są zainteresowani 
ponoszeniem kosztów rekultywacji wyrobisk, a starostowie nie podej-
mują skutecznych działań w celu wyegzekwowania od nich tego obo-
wiązku. W efekcie opuszczone i niezagospodarowane wyrobiska często 
stają się miejscem nielegalnego składowania śmieci i stanowią zagrożenie 
dla bezpieczeństwa obywateli i środowiska naturalnego. 

Wyniki kontroli rozpoznawczej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, 
poprzedzającej przeprowadzenie niniejszej kontroli, wykazały nieprawi-
dłowości, które dotyczyły przypadków:

 − nieokreślania w decyzji terminu wykonania rekultywacji gruntów 
po eksploatacji kopalin;

 − nałożenia obowiązku wykonania rekultywacji gruntów na osobę, któ-
ra nie spowodowała utraty albo ograniczenia ich wartości użytkowej;

 − niewywiązania się w pełni z obowiązku przeprowadzania co najmniej 
raz w roku kontroli wykonania rekultywacji obszarów poeksploata-
cyjnych;

 − nieprzestrzegania wymogów Kpa dotyczących powiadamiania stron 
o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwiania sprawy.

Nieprawidłowości te wynikały z niedopatrzenia pracowników starostwa 
odpowiedzialnych za realizację kontrolowanych zadań. Stwierdzono 
także, że wszystkie postępowania administracyjne dotyczące wyda-
nia w latach 2013–2017 decyzji w sprawie rekultywacji były prowa-
dzone wyłącznie na wniosek osób zainteresowanych. Ponadto kontrola 
NIK wykazała, że ww. jednostka nie podejmowała działań zmierzających 
do egzekwowania wykonania obowiązku rekultywacji gruntów pomimo, 
że w niektórych przypadkach upłynął 5-letni termin jej wykonania.

5  Rolny, leśny, wodny itd.

Kontrola 
rozpoznawcza
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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. Postę-
powania administracyjne w sprawie wydania decyzji o rekulty-
wacji 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 gruntów6 lub nieprzestrzegania prze-
pisów Kpa. Spośród 694 zbadanych decyzji, wydanych w latach 
2013–2018 (I kwartał), w 129 (18,4%) stwierdzono nieprawi-
dłowości, polegające głównie na braku wymaganych opinii7 oraz 
zobowiązaniu niewłaściwej osoby do wykonania rekultywacji, 
co świadczy o nierzetelności działań starostów w tym zakresie. 

Starostowie nienależycie wywiązywali się z obowiązku prowa-
dzenia, 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 ogrl 
kontrolowano natomiast 213 wyrobisk (36,4%), a kontrole te nie 
zawsze były wykonywane rzetelnie. Pracownicy starostw, w więk-
szości przypadków (60% badanych8), nie korzystali bowiem 
z dokumentacji rekultywacji gruntów, a także z urządzeń pomia-
rowych umożliwiających prawidłową weryfikację powierzchni 
terenów objętych rekultywacją.

Skontrolowani starostowie w ogóle nie egzekwowali od przed-
siębiorców wykonania obowiązku rekultywacji terenów poeks-
ploatacyjnych określonego w wydanych decyzjach. W 20 staro-
stwach, pomimo niewywiązania się przedsiębiorców z obowiązku 
rekultywacji gruntów na terenie 89 wyrobisk (w terminie do pię-
ciu lat od zaprzestania działalności przemysłowej), nie podjęto 
działań zmierzających do zastosowania przepisów o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji. Czterech starostów (16,7%) 
nie skorzystało z możliwości naliczenia podwyższonej opłaty 
rocznej, mimo istnienia przesłanek w tym zakresie.

6  Dotyczy to określenia osoby obowiązanej do rekultywacji gruntów oraz kierunku i terminu jej 
wykonania.

7  O których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy ogrl, tj. m.in. wójta.
8  Dotyczy przeprowadzonych przez NIK oględzin czynności kontrolnych wykonywanych przez 

pracowników starostw na 78 wyrobiskach.

Organy administracji 
publicznej nie zapewniły 
prawidłowej i skutecznej 

rekultywacji obszarów 
po eksploatacji kopalin 
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W latach 2013–2018 (I kwartał) na terenie 24 kontrolowanych powiatów 
znajdowało się 1338 miejsc wydobycia kopalin objętych prawem własno-
ści nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni terenów górniczych 
7580 ha. 

Infografika nr 3 
Powiaty objęte kontrolą oraz liczba i powierzchnia miejsc wydobycia kopalin

50 100 250 500 1 250  ha1 000

Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji na obszarze województw,
w których przeprowadzono kontrolę 

Główne nieprawidłowości w wydawaniu decyzji w sprawach rekultywacji gruntów

ŁÓDZKIE

POMORSKIE

MAZOWIECKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

WARMIŃSKO–MAZURSKIE

KUJAWSKO–POMORSKIE

4 910 ha

4 856 ha

2 915 ha

2796 ha

4 134 ha

3 808 ha

1 853 ha

2 808 ha

4 744 ha

4 882 ha

4 398 ha

4 275 ha

2013 r.

2016 r.

dane statystyczne GUS 
wg stanu na koniec:

liczba miejsc wydobycia 
kopalin na terenie powiatu

powierzchnia terenów górniczych

grudziądzki

miński

wołomiński

pułtuski

płoński

kartuski

gryfiński

kołobrzeski

myśliborski

wałecki

elbląski

giżycki

olsztyński

działdowski

tczewski

starogardzki

toruński

włocławski

zgierski

piotrkowski

sieradzki

żniński

wieluński

sztumski

obowiązek rekultywacji gruntów
w całości spoczywa na osobie,

która prowadziła wydobycie

określa kierunek i termin
 rekultywacji oraz osobę 

obowiązaną do jej wykonania

WÓJTA

DYREKTORA RDLP

w odniesieniu do
zgodności z mpzp 

lub studium uwarunkowań 
przestrzennych

w odniesieniu do gruntów 
o leśnym kierunku 

rekultywacji 

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

DYREKTORA 
OUG

w odniesieniu do 
działalności górniczej

zawiadamia 
o zakończeniu prac

przed wydaniem decyzji 
uzyskuje opinię*

występuje o określenie
kierunku rekultywacji

kończy rekultywację
w terminie do 5 lat od 

zaprzestania działalności 
przemysłowej

**dokumentację rekultywacji sporządza przedsiębiorca prowadzący wydobycie na podstawie koncesji wydanej przez marszałka 
lub planujący rekultywację z wykorzystaniem odpadów spoza wyrobiska

PRZEDSIĘBIORCA STAROSTA

prowadzi prace w oparciu
o dokumentację rekultywacji**

kontroluje, co najmniej
raz w roku, wykonywanie 

obowiązku rekultywacji

uznaje rekultywację 
za zakończoną

*dotyczy wszystkich decyzji w sprawach rekultywacji

LICZBA BADANYCH DECYZJI

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

LICZBA BADANYCH DECYZJI (694)

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

OKREŚLANIE 
WARUNKÓW REKULTYWACJI 

(DECYZJE) 

KONTROLE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 
REKULTYWACJI GRUNTÓW

EGZEKWOWANIE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 

REKULTYWACJI

brak określenia liczby oraz kolejnoś-
ci decyzji wydawanych w trakcie 
procesu rekultywacji wyrobiska, 
przede wszystkim dotyczących 
określania stopnia ograniczenia lub 
utraty wartości użytkowej gruntów

„niedoprecyzowanie” pojęcia 
działalności przemysłowej, istotnego 
ze względu na konieczność określen-
ia terminu zakończenia rekultywacji

brak jednoznacznych uregulowań 
prawnych dotyczących  ponoszenia 
kosztów związanych z uzyskaniem 
dwóch odrębnych opinii rzeczoznaw-
ców niezbędnych do określenia 
stopnia ograniczenia lub utraty 
wartości użytkowej gruntów

problemy kadrowe, powodujące 
przeciążenie obowiązkami 
służbowymi osób odpowiedzialnych 
za realizację tych zadań

brak przepisów obligujących 
przedsiębiorców do przedkładania w 
starostwie dokumentacji rekultywacji

brak przepisów umożliwiających 
podejmowanie czynności administra-
cyjnych w przypadku stwierdzenia, 
że działania prowadzone przez 
przedsiębiorcę są niezgodne z 
wymaganiami technicznymi i 
określonym kierunkiem rekultywacji

brak jasno określonych przepisów 
prawnych o podejmowaniu czynności 
wobec osób, które nie wykonały 
rekultywacji w terminie

brak skutecznych instrumentów 
prawnych umożliwiających 
przymuszanie przedsiębiorców do 
terminowego wykonania rekultywacji 
gruntów niższych klas

problemy kadrowe, w tym zbyt duże 
obciążenie pracowników starostwa 
bieżącymi zadaniami

powierzchnia terenów górniczych,  dla których koncesje wygasły lub zostały wygaszone (w ha)

powierzchnia terenów górniczych uznanych za zrekultywowane (w ha)

kujawsko-
-pomorskie

363

151

pomorskie łódzkie mazowieckie warmińsko-
-mazurskie

zachodniopomorskie

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

ŁÓDZKIE

RAZEM

MAZOWIECKIE

WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

594

504

998

756

127 147

253 244

358

162

decyzje ustalające 
kierunek, termin 

i osobę obowiązaną 
do rekultywacji

decyzje ustalające 
rekultywacje za 

zakończoną

inne decyzje 
w sprawach 
rekultywacji

POMORSKIE

362 245 122

49

77

101

42

77

16

36

40

49

43

41

36

3

17

60

18

19

5

REKULTYWACJA TERENÓW PO EKSPLOATACJI
KOPALIN OBJĘTYCH PRAWEM WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

INFOGRAFIKA NR 2

WYKRES NR 1

WYKRES NR 2

WYKRES NR 3

WYKRES NR 4

WYKRES NR 5

25

74

48

57

78

36

29

44

71

76

57

76 105

105 53

50

81

38

63

23

27

21

15
86

82%18%

694

56 29 27 16

565129

56 29 27 17

razem 1338

wyrobiska 
dla których koncesje

na wydobycie kopalin
obowiązywały

wyrobiska dla których 
koncesje wygasły 
i rekultywacja została 
uznana za zakończoną

677

wyrobiska dla których 
koncesje na wydobycie
kopalin wygasły 
lub  zostały wygaszone

422

239

206
166

213
liczba wyrobisk, na których kontrole 

przeprowadzano z mniejszą
niż wymagana częstością

liczba wyrobisk,
na których 

nie przeprowadzano 
kontroli

liczba wyrobisk 
kontrolowanych 

z wymaganą 
częstością

wyrobiska 
zrekultywowane 

w terminie

wyrobiska 
zrekultywowane 

po terminie

wyrobiska, dla których 
określono kierunek
i osobę obowiązaną

do rekultywacji gruntów,
lecz nie uznano jej 

za zakończoną

wyrobiska, dla których
nie określono kierunku, 

terminu i osoby obowiązanej 
do rekultywacji gruntów

liczba wyrobisk powierzchnia (ha)

154

753 ha

375 ha

150 ha

79 ha

67 55 34

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Wszystkie miejsca wydobycia były objęte koncesjami zezwalającymi na eks-
ploatację kopalin wydanymi przez starostów (783) lub przez marszałków 
i inne organy (555). Koncesje te wygasły lub zostały wygaszone, według 
stanu na koniec II kwartału 2018 r., dla 661 miejsc o łącznej powierzchni 
3573 ha, w tym dla 310 (47%) o powierzchni 1202 ha – przed 2013 r. 

Do dnia 31 marca 2018 r. za zakończoną uznano rekultywację 239 wyrobisk 
(36%) o łącznej powierzchni 1084 ha (30%).  [str. 14]

Liczba i powierzchnia 
obszarów  
po eksploatacji kopalin 
objętych obowiązkiem 
rekultywacji
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Infografika nr 4  
Powierzchnia terenów górniczych, dla których koncesje na wydobycie kopalin utraciły 
ważność, w tym powierzchnia gruntów uznanych za zrekultywowane (stan na 31 marca 
2018 r.). Dane dotyczą powiatów objętych kontrolą na obszarze sześciu województw. 

50 100 250 500 1 250  ha1 000

Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji na obszarze województw,
w których przeprowadzono kontrolę 

Główne nieprawidłowości w wydawaniu decyzji w sprawach rekultywacji gruntów

ŁÓDZKIE

POMORSKIE

MAZOWIECKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

WARMIŃSKO–MAZURSKIE

KUJAWSKO–POMORSKIE

4 910 ha

4 856 ha

2 915 ha

2796 ha

4 134 ha

3 808 ha

1 853 ha

2 808 ha

4 744 ha

4 882 ha

4 398 ha

4 275 ha

2013 r.

2016 r.

dane statystyczne GUS 
wg stanu na koniec:

liczba miejsc wydobycia 
kopalin na terenie powiatu

powierzchnia terenów górniczych

grudziądzki

miński

wołomiński

pułtuski

płoński

kartuski

gryfiński

kołobrzeski

myśliborski

wałecki

elbląski

giżycki

olsztyński

działdowski

tczewski

starogardzki

toruński

włocławski

zgierski

piotrkowski

sieradzki

żniński

wieluński

sztumski

obowiązek rekultywacji gruntów
w całości spoczywa na osobie,

która prowadziła wydobycie

określa kierunek i termin
 rekultywacji oraz osobę 

obowiązaną do jej wykonania

WÓJTA

DYREKTORA RDLP

w odniesieniu do
zgodności z mpzp 

lub studium uwarunkowań 
przestrzennych

w odniesieniu do gruntów 
o leśnym kierunku 

rekultywacji 

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

DYREKTORA 
OUG

w odniesieniu do 
działalności górniczej

zawiadamia 
o zakończeniu prac

przed wydaniem decyzji 
uzyskuje opinię*

występuje o określenie
kierunku rekultywacji

kończy rekultywację
w terminie do 5 lat od 

zaprzestania działalności 
przemysłowej

**dokumentację rekultywacji sporządza przedsiębiorca prowadzący wydobycie na podstawie koncesji wydanej przez marszałka 
lub planujący rekultywację z wykorzystaniem odpadów spoza wyrobiska

PRZEDSIĘBIORCA STAROSTA

prowadzi prace w oparciu
o dokumentację rekultywacji**

kontroluje, co najmniej
raz w roku, wykonywanie 

obowiązku rekultywacji

uznaje rekultywację 
za zakończoną

*dotyczy wszystkich decyzji w sprawach rekultywacji

LICZBA BADANYCH DECYZJI

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

LICZBA BADANYCH DECYZJI (694)

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

OKREŚLANIE 
WARUNKÓW REKULTYWACJI 

(DECYZJE) 

KONTROLE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 
REKULTYWACJI GRUNTÓW

EGZEKWOWANIE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 

REKULTYWACJI

brak określenia liczby oraz kolejnoś-
ci decyzji wydawanych w trakcie 
procesu rekultywacji wyrobiska, 
przede wszystkim dotyczących 
określania stopnia ograniczenia lub 
utraty wartości użytkowej gruntów

„niedoprecyzowanie” pojęcia 
działalności przemysłowej, istotnego 
ze względu na konieczność określen-
ia terminu zakończenia rekultywacji

brak jednoznacznych uregulowań 
prawnych dotyczących  ponoszenia 
kosztów związanych z uzyskaniem 
dwóch odrębnych opinii rzeczoznaw-
ców niezbędnych do określenia 
stopnia ograniczenia lub utraty 
wartości użytkowej gruntów

problemy kadrowe, powodujące 
przeciążenie obowiązkami 
służbowymi osób odpowiedzialnych 
za realizację tych zadań

brak przepisów obligujących 
przedsiębiorców do przedkładania w 
starostwie dokumentacji rekultywacji

brak przepisów umożliwiających 
podejmowanie czynności administra-
cyjnych w przypadku stwierdzenia, 
że działania prowadzone przez 
przedsiębiorcę są niezgodne z 
wymaganiami technicznymi i 
określonym kierunkiem rekultywacji

brak jasno określonych przepisów 
prawnych o podejmowaniu czynności 
wobec osób, które nie wykonały 
rekultywacji w terminie

brak skutecznych instrumentów 
prawnych umożliwiających 
przymuszanie przedsiębiorców do 
terminowego wykonania rekultywacji 
gruntów niższych klas

problemy kadrowe, w tym zbyt duże 
obciążenie pracowników starostwa 
bieżącymi zadaniami

powierzchnia terenów górniczych,  dla których koncesje wygasły lub zostały wygaszone (w ha)

powierzchnia terenów górniczych uznanych za zrekultywowane (w ha)

kujawsko-
-pomorskie

363

151

pomorskie łódzkie mazowieckie warmińsko-
-mazurskie

zachodniopomorskie

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

ŁÓDZKIE

RAZEM

MAZOWIECKIE

WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

594

504

998

756

127 147

253 244

358

162

decyzje ustalające 
kierunek, termin 

i osobę obowiązaną 
do rekultywacji

decyzje ustalające 
rekultywacje za 

zakończoną

inne decyzje 
w sprawach 
rekultywacji

POMORSKIE

362 245 122

49

77

101

42

77

16

36

40

49

43

41

36

3

17

60

18

19

5

REKULTYWACJA TERENÓW PO EKSPLOATACJI
KOPALIN OBJĘTYCH PRAWEM WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

INFOGRAFIKA NR 2

WYKRES NR 1

WYKRES NR 2

WYKRES NR 3

WYKRES NR 4

WYKRES NR 5

25

74

48

57

78

36

29

44

71

76

57

76 105

105 53

50

81

38

63

23

27

21

15
86

82%18%

694

56 29 27 16

565129

56 29 27 17

razem 1338

wyrobiska 
dla których koncesje

na wydobycie kopalin
obowiązywały

wyrobiska dla których 
koncesje wygasły 
i rekultywacja została 
uznana za zakończoną

677

wyrobiska dla których 
koncesje na wydobycie
kopalin wygasły 
lub  zostały wygaszone

422

239

206
166

213
liczba wyrobisk, na których kontrole 

przeprowadzano z mniejszą
niż wymagana częstością

liczba wyrobisk,
na których 

nie przeprowadzano 
kontroli

liczba wyrobisk 
kontrolowanych 

z wymaganą 
częstością

wyrobiska 
zrekultywowane 

w terminie

wyrobiska 
zrekultywowane 

po terminie

wyrobiska, dla których 
określono kierunek
i osobę obowiązaną

do rekultywacji gruntów,
lecz nie uznano jej 

za zakończoną

wyrobiska, dla których
nie określono kierunku, 

terminu i osoby obowiązanej 
do rekultywacji gruntów

liczba wyrobisk powierzchnia (ha)

154

753 ha

375 ha

150 ha

79 ha

67 55 34

Źródło: Opracowanie własne NIK.

W większości starostw zadania związane z rekultywacją gruntów realizo-
wane były, obok innych zadań bieżących, przez jednego pracownika. Zgod-
nie z obowiązującymi regulaminami organizacyjnymi, wykonywali je rów-
nież kierownicy wyznaczonych komórek organizacyjnych, a w siedmiu 
starostwach także geolodzy powiatowi. 

Wewnętrzne procedury dotyczące postępowań w sprawie rekultywacji 
i zagospodarowania gruntów po eksploatacji kopalin opracowano w czte-
rech starostwach (16,7%). Jedno z tych starostw uwzględniło w przyjętych 
procedurach całość zagadnień dotyczących procesu rekultywacji gruntów 
objętych wydobyciem kopalin.   [str. 15]

W latach 2013–2018 (do zakończenia kontroli NIK) starostowie wydali 
łącznie 729 decyzji w sprawach rekultywacji. Dotyczyły one głównie okre-
ślenia kierunku i terminu rekultywacji oraz osoby obowiązanej do jej 
wykonania – łącznie 362 decyzje (49,7%) oraz uznania rekultywacji 
za zakończoną – 245 decyzji (33,6%). Pozostałe decyzje (16,7%) odnosiły 
się m.in. do zmiany kierunku rekultywacji lub osoby obowiązanej do jej 
wykonania, przesunięcia terminu zakończenia prac rekultywacyjnych lub 
odmowy uznania rekultywacji za zakończoną.  [str. 16–17]

Analiza dokumentacji 694 decyzji (95,2%) wykazała w 16 starostwach 
(66,7%) następujące nieprawidłowości: 

 � przed wydaniem 51 decyzji nie uzyskano opinii organów wyszczególnio-
nych w art. 22 ust. 2 ustawy ogrl, tj. dyrektora właściwego terenowo OUG, 
dyrektora RDLP lub wójta (w 10 starostwach);

Uregulowania 
organizacyjne dotyczące 
postępowania w sprawie 

rekultywacji obszarów 
po wydobyciu kopalin

Decyzje w sprawie 
rekultywacji gruntów 

po eksploatacji kopalin

Nieprawidłowości 
w wydawaniu decyzji 

w sprawie rekultywacji 
gruntów po eksploatacji 

kopalin
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 � w 29 decyzjach określono sposób wykonania rekultywacji gruntów, mimo 
braku przepisu uprawniającego starostę do takiego działania (w ośmiu 
starostwach); 

 � w 27 decyzjach ustalono termin zakończenia rekultywacji gruntów dłuższy, 
nawet o ponad siedem lat, od terminu określonego w art. 20 ust. 4 ustawy 
ogrl (w ośmiu starostwach);

 � w 11 decyzjach wskazano niewłaściwe osoby obowiązane do rekultywacji 
(w pięciu starostwach);

 � w sześciu decyzjach przekazano niewłaściwym podmiotom prawa i obo-
wiązki wynikające z wcześniej wydanych decyzji (w czterech starostwach);

 � w pięciu decyzjach ustalono stopień ograniczenia lub utraty wartości 
użytkowej gruntów bez wymaganych opinii rzeczoznawców (w dwóch 
starostwach). [str. 17–23]

Infografika nr 5 
Główne nieprawidłowości dotyczące naruszenia ustawy ogrl przy wydawaniu w latach 
2013–2018 (I kwartał) decyzji w sprawach rekultywacji gruntów 

50 100 250 500 1 250  ha1 000

Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji na obszarze województw,
w których przeprowadzono kontrolę 

Główne nieprawidłowości w wydawaniu decyzji w sprawach rekultywacji gruntów

ŁÓDZKIE

POMORSKIE

MAZOWIECKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

WARMIŃSKO–MAZURSKIE

KUJAWSKO–POMORSKIE

4 910 ha

4 856 ha

2 915 ha

2796 ha

4 134 ha

3 808 ha

1 853 ha

2 808 ha

4 744 ha

4 882 ha

4 398 ha

4 275 ha

2013 r.

2016 r.

dane statystyczne GUS 
wg stanu na koniec:

liczba miejsc wydobycia 
kopalin na terenie powiatu

powierzchnia terenów górniczych

grudziądzki

miński

wołomiński

pułtuski

płoński

kartuski

gryfiński

kołobrzeski

myśliborski

wałecki

elbląski

giżycki

olsztyński

działdowski

tczewski

starogardzki

toruński

włocławski

zgierski

piotrkowski

sieradzki

żniński

wieluński

sztumski

obowiązek rekultywacji gruntów
w całości spoczywa na osobie,

która prowadziła wydobycie

określa kierunek i termin
 rekultywacji oraz osobę 

obowiązaną do jej wykonania

WÓJTA

DYREKTORA RDLP

w odniesieniu do
zgodności z mpzp 

lub studium uwarunkowań 
przestrzennych

w odniesieniu do gruntów 
o leśnym kierunku 

rekultywacji 

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

DYREKTORA 
OUG

w odniesieniu do 
działalności górniczej

zawiadamia 
o zakończeniu prac

przed wydaniem decyzji 
uzyskuje opinię*

występuje o określenie
kierunku rekultywacji

kończy rekultywację
w terminie do 5 lat od 

zaprzestania działalności 
przemysłowej

**dokumentację rekultywacji sporządza przedsiębiorca prowadzący wydobycie na podstawie koncesji wydanej przez marszałka 
lub planujący rekultywację z wykorzystaniem odpadów spoza wyrobiska

PRZEDSIĘBIORCA STAROSTA

prowadzi prace w oparciu
o dokumentację rekultywacji**

kontroluje, co najmniej
raz w roku, wykonywanie 

obowiązku rekultywacji

uznaje rekultywację 
za zakończoną

*dotyczy wszystkich decyzji w sprawach rekultywacji

LICZBA BADANYCH DECYZJI

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

LICZBA BADANYCH DECYZJI (694)

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

OKREŚLANIE 
WARUNKÓW REKULTYWACJI 

(DECYZJE) 

KONTROLE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 
REKULTYWACJI GRUNTÓW

EGZEKWOWANIE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 

REKULTYWACJI

brak określenia liczby oraz kolejnoś-
ci decyzji wydawanych w trakcie 
procesu rekultywacji wyrobiska, 
przede wszystkim dotyczących 
określania stopnia ograniczenia lub 
utraty wartości użytkowej gruntów

„niedoprecyzowanie” pojęcia 
działalności przemysłowej, istotnego 
ze względu na konieczność określen-
ia terminu zakończenia rekultywacji

brak jednoznacznych uregulowań 
prawnych dotyczących  ponoszenia 
kosztów związanych z uzyskaniem 
dwóch odrębnych opinii rzeczoznaw-
ców niezbędnych do określenia 
stopnia ograniczenia lub utraty 
wartości użytkowej gruntów

problemy kadrowe, powodujące 
przeciążenie obowiązkami 
służbowymi osób odpowiedzialnych 
za realizację tych zadań

brak przepisów obligujących 
przedsiębiorców do przedkładania w 
starostwie dokumentacji rekultywacji

brak przepisów umożliwiających 
podejmowanie czynności administra-
cyjnych w przypadku stwierdzenia, 
że działania prowadzone przez 
przedsiębiorcę są niezgodne z 
wymaganiami technicznymi i 
określonym kierunkiem rekultywacji

brak jasno określonych przepisów 
prawnych o podejmowaniu czynności 
wobec osób, które nie wykonały 
rekultywacji w terminie

brak skutecznych instrumentów 
prawnych umożliwiających 
przymuszanie przedsiębiorców do 
terminowego wykonania rekultywacji 
gruntów niższych klas

problemy kadrowe, w tym zbyt duże 
obciążenie pracowników starostwa 
bieżącymi zadaniami

powierzchnia terenów górniczych,  dla których koncesje wygasły lub zostały wygaszone (w ha)

powierzchnia terenów górniczych uznanych za zrekultywowane (w ha)

kujawsko-
-pomorskie

363

151

pomorskie łódzkie mazowieckie warmińsko-
-mazurskie

zachodniopomorskie

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

ŁÓDZKIE

RAZEM

MAZOWIECKIE

WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

594

504

998

756

127 147

253 244

358

162

decyzje ustalające 
kierunek, termin 

i osobę obowiązaną 
do rekultywacji

decyzje ustalające 
rekultywacje za 

zakończoną

inne decyzje 
w sprawach 
rekultywacji

POMORSKIE

362 245 122

49

77

101

42

77

16

36

40

49

43

41

36

3

17

60

18

19

5

REKULTYWACJA TERENÓW PO EKSPLOATACJI
KOPALIN OBJĘTYCH PRAWEM WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

INFOGRAFIKA NR 2

WYKRES NR 1

WYKRES NR 2

WYKRES NR 3

WYKRES NR 4

WYKRES NR 5

25

74

48

57

78

36

29

44

71

76

57

76 105

105 53

50

81

38

63

23

27

21

15
86

82%18%

694

56 29 27 16

565129

56 29 27 17

razem 1338

wyrobiska 
dla których koncesje

na wydobycie kopalin
obowiązywały

wyrobiska dla których 
koncesje wygasły 
i rekultywacja została 
uznana za zakończoną

677

wyrobiska dla których 
koncesje na wydobycie
kopalin wygasły 
lub  zostały wygaszone

422

239

206
166

213
liczba wyrobisk, na których kontrole 

przeprowadzano z mniejszą
niż wymagana częstością

liczba wyrobisk,
na których 

nie przeprowadzano 
kontroli

liczba wyrobisk 
kontrolowanych 

z wymaganą 
częstością

wyrobiska 
zrekultywowane 

w terminie

wyrobiska 
zrekultywowane 

po terminie

wyrobiska, dla których 
określono kierunek
i osobę obowiązaną

do rekultywacji gruntów,
lecz nie uznano jej 

za zakończoną

wyrobiska, dla których
nie określono kierunku, 

terminu i osoby obowiązanej 
do rekultywacji gruntów

liczba wyrobisk powierzchnia (ha)

154

753 ha

375 ha

150 ha

79 ha

67 55 34

Źródło: Opracowania własne NIK.

W 21 starostwach (87,5%) postępowania administracyjne dotyczące wyda-
nia decyzji w sprawach rekultywacji prowadzono z naruszeniem przepi-
sów Kpa. Nieprawidłowości stwierdzono w 287 badanych postępowaniach  
(59,9%) i polegały one głównie na przekroczeniu terminu załatwienia 
sprawy (art. 35 § 3), nieinformowaniu stron o przyczynie zwłoki i niewska-
zaniu im nowego terminu załatwienia sprawy (art. 36 § 1) oraz niezapew-
nieniu stronom możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów 
i dowodów (art. 10 § 1). [str. 23–24]

W okresie objętym kontrolą 20 starostów (83,3%) nie wywiązało się 
w pełni z obowiązku przeprowadzenia kontroli wykonania rekultywacji 
obszarów poeksploatacyjnych z częstością wymaganą art. 27 ust. 3 ustawy 
ogrl, tj. co najmniej raz w roku. Starostwie trzech powiatów (12,5%) 
w ogóle nie realizowali tego obowiązku9.

9  Pułtuskiego, starogardzkiego i tczewskiego.

Kontrole wykonania 
obowiązku rekultywacji
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W latach 2013–2017 przeprowadzono łącznie 863 kontrole wykonania 
obowiązku rekultywacji gruntów na obszarze 585 wyrobisk, dla których 
starostwie wydali decyzje określające kierunek rekultywacji. Corocznymi 
kontrolami objęto 166 wyrobisk, 213 kontrolowano z mniejszą niż wyma-
gana częstością, a 206 nie było w ogóle kontrolowanych. 

Dokonana przez NIK analiza czynności kontrolnych prowadzonych przez 
pracowników starostw wykazała, że w 47 przypadkach (60%) były one nie-
rzetelne, gdyż nie dokonano, stosownie do wymogu określonego w art. 27 
ust. 3 ustawy ogrl, sprawdzenia zgodności wykonanych zabiegów rekulty-
wacyjnych z dokumentacją rekultywacji. Prowadzone przez nich kontrole 
polegały przede wszystkim na orientacyjnym ustaleniu obszaru objętego 
rekultywacją (nie korzystano z urządzeń pomiarowych) oraz udokumen-
towaniu aktualnego stanu prac rekultywacyjnych.  [str. 24–30]

W okresie objętym kontrolą „zawiadomienia od przedsiębiorców o powsta-
łych zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji”10 wpłynęły 
do 11 starostw. W siedmiu starostwach podejmowano działania (wysyłano 
wezwania) w celu wyegzekwowania od przedsiębiorców tego obowiązku, 
to jednak nie były one skuteczne.  [str. 30–32]

W 11 starostwach (45,8%) sprawozdania roczne dotyczące wielkości 
obszarów i położenia gruntów podlegających rekultywacji oraz wyników 
rekultywacji sporządzono nierzetelnie. Ujęte w nich dane były niezgodne 
ze stanem faktycznym oraz nie odzwierciedlały zapisów zawartych w decy-
zjach administracyjnych dotyczących gruntów podlegających rekultywacji.  
 [str. 32–33]

W 20 z 24 skontrolowanych starostw (83,3%) nie prowadzono przewi-
dzianych prawem działań wobec przedsiębiorców, którzy nie wywiązali 
się z obowiązku rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin w termi-
nie do pięciu lat od zaprzestania działalności przemysłowej11. Dotyczyło 
to łącznie 89 miejsc wydobycia, przy czym dla 67 z nich starostowie nie 
wydali nawet decyzji określających warunki rekultywacji, a dla czterech, 
pomimo zaistnienia przesłanek, nie naliczyli podwyższonej opłaty rocznej. 
 [str. 33–41]

Stwierdzone nieprawidłowości tłumaczono przyjętą praktyką wszczynania 
postępowań administracyjnych dotyczących rekultywacji wyłącznie na wnio-
sek zainteresowanych, przeoczeniem i niedopatrzeniem, problemami kadro-
wymi i organizacyjnymi oraz brakiem środków finansowych na prowadzenie 
postępowań egzekucyjnych. Wskazywano także na niejednoznaczność prze-
pisów, w tym: dotyczących określania warunków rekultywacji, obowiązku 
sporządzania dokumentacji rekultywacji i jej zakresu oraz na trudności 
w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.  [str. 22–23, 33 i 40–41]

10  Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy ogrl.
11  W czterech starostwach nie wystąpiły przesłanki uzasadniające podejmowanie takich działań.

Zawiadomienia  
o zmianach w zakresie 

gruntów podlegających 
rekultywacji

Sprawozdawczość 
dotycząca gruntów 

podlegających 
rekultywacji

Egzekwowanie 
wykonania obowiązku 

rekultywacji

Przyczyny 
nieprawidłowości 

wskazywane 
przez pracowników 

skontrolowanych 
starostw
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W związku z wynikami kontroli, w celu poprawy skuteczności działań doty-
czących rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin, Najwyższa Izba Kon-
troli wnioskuje – niezależnie od wniosków pokontrolnych i uwag sformu-
łowanych do starostów – o podjęcie przez Ministra Środowiska działań 
dotyczących: 

1. Nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców wydo-
bywających kopaliny na podstawie koncesji udzielonej przez starostę. 
Postanowienia § 162 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ruchu zakładu gór-
niczego nakładają bowiem obowiązek sporządzenia takiej dokumentacji 
wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców realizujących rekultywację 
z wykorzystaniem odpadów pochodzących spoza zakładu górniczego. 

2. Wprowadzenia uregulowań pozwalających na zastosowanie sankcji 
finansowych, o których mowa w art. 28 ust. 3 i 4 ustawy ogrl, w przypadku 
niewykonania, w terminie do pięciu lat od zaprzestania działalności 
przemysłowej, rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin, również 
w odniesieniu do gruntów klas IV (a i b) – VI wytworzonych z gleb pocho-
dzenia mineralnego.

Nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli NIK wskazują na potrzebę 
wzmocnienia nadzoru wojewodów nad realizacją przez starostów zadań 
dotyczących rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin, które zgodnie 
z art. 5 ust. 2 ustawy ogrl są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Skierowane w wystąpieniach pokontrolnych do starostów wnioski doty-
czyły w szczególności:

1. Prowadzenia z wymaganą częstością kontroli wykonania obowiązku rekul-
tywacji gruntów po eksploatacji kopalin, dla których ustalono kierunek, 
termin i osobę obowiązaną do rekultywacji. 

2. Niezwłocznego podejmowania działań w przypadku stwierdzenia niewy-
wiązywania się podmiotu w wymaganym terminie z obowiązku rekulty-
wacji gruntów.

Minister Środowiska

Wojewodowie

Starostowie 
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5.1. Ustalanie warunków rekultywacji gruntów  
objętych eksploatacją kopalin

W latach 2013–2018 (II kwartał) na terenie 24 powiatów objętych kontrolą 
znajdowało się 1338 miejsc wydobycia kopalin objętych prawem własno-
ści nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni terenów górniczych 
7580 ha, które były objęte obowiązkiem rekultywacji. Najwięcej z nich znaj-
dowało się na terenie badanych powiatów w województwie: mazowieckim 
(349), łódzkim (280) i warmińsko-mazurskim (232), a najmniej w woje-
wództwie zachodniopomorskim (86), przy czym łączna powierzchnia tere-
nów górniczych na obszarze poszczególnych powiatów wynosiła od 52,16 ha 
(w powiecie kołobrzeskim12) do ponad 1176 ha (w powiecie gryfińskim). 

Spośród 1338 wyrobisk znajdujących się na terenie skontrolowanych 
powiatów, dla 783 koncesje zezwalające na wydobycie kopalin zostały 
wydane przez starostów, zaś dla pozostałych 555 przez marszałków lub 
inne organy (właściwy wojewoda lub minister).

Do 2013 r. wygasły lub zostały wygaszone koncesje na eksploatację kopalin 
na terenie 310 miejsc wydobycia, a w okresie od 2013 r. do 2018 r. na tere-
nie kolejnych 351. Do dnia 31 marca 2018 r. spośród 661 wyrobisk (o łącznej 
powierzchni terenów górniczych 3573 ha), za zakończoną uznano rekultywa-
cję 239 (36%) o łącznej powierzchni 1084 ha (30%), z tego: po 54 wyrobi-
ska znajdowały się na obszarze kontrolowanych powiatów w województwie 
kujawsko-pomorskim i mazowieckim (odpowiednio o łącznej powierzchni 
151 ha i 147 ha), 45 wyrobisk (253 ha) – w warmińsko-mazurskim, 
40 (128 ha) – łódzkim, 30 (162 ha) – pomorskim i 16 (244 ha) – zachodnio-
pomorskim.

Infografika nr 6  
Liczba miejsc wydobycia kopalin na obszarze 24 badanych powiatów – stan na koniec 
II kwartału 2018 r. 

50 100 250 500 1 250  ha1 000

Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji na obszarze województw,
w których przeprowadzono kontrolę 

Główne nieprawidłowości w wydawaniu decyzji w sprawach rekultywacji gruntów

ŁÓDZKIE

POMORSKIE

MAZOWIECKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

WARMIŃSKO–MAZURSKIE

KUJAWSKO–POMORSKIE

4 910 ha

4 856 ha

2 915 ha

2796 ha

4 134 ha

3 808 ha

1 853 ha

2 808 ha

4 744 ha

4 882 ha

4 398 ha

4 275 ha

2013 r.

2016 r.

dane statystyczne GUS 
wg stanu na koniec:

liczba miejsc wydobycia 
kopalin na terenie powiatu

powierzchnia terenów górniczych

grudziądzki

miński

wołomiński

pułtuski

płoński

kartuski

gryfiński

kołobrzeski

myśliborski

wałecki

elbląski

giżycki

olsztyński

działdowski

tczewski

starogardzki

toruński

włocławski

zgierski

piotrkowski

sieradzki

żniński

wieluński

sztumski

obowiązek rekultywacji gruntów
w całości spoczywa na osobie,

która prowadziła wydobycie

określa kierunek i termin
 rekultywacji oraz osobę 

obowiązaną do jej wykonania

WÓJTA

DYREKTORA RDLP

w odniesieniu do
zgodności z mpzp 

lub studium uwarunkowań 
przestrzennych

w odniesieniu do gruntów 
o leśnym kierunku 

rekultywacji 

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

DYREKTORA 
OUG

w odniesieniu do 
działalności górniczej

zawiadamia 
o zakończeniu prac

przed wydaniem decyzji 
uzyskuje opinię*

występuje o określenie
kierunku rekultywacji

kończy rekultywację
w terminie do 5 lat od 

zaprzestania działalności 
przemysłowej

**dokumentację rekultywacji sporządza przedsiębiorca prowadzący wydobycie na podstawie koncesji wydanej przez marszałka 
lub planujący rekultywację z wykorzystaniem odpadów spoza wyrobiska

PRZEDSIĘBIORCA STAROSTA

prowadzi prace w oparciu
o dokumentację rekultywacji**

kontroluje, co najmniej
raz w roku, wykonywanie 

obowiązku rekultywacji

uznaje rekultywację 
za zakończoną

*dotyczy wszystkich decyzji w sprawach rekultywacji

LICZBA BADANYCH DECYZJI

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

LICZBA BADANYCH DECYZJI (694)

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

OKREŚLANIE 
WARUNKÓW REKULTYWACJI 

(DECYZJE) 

KONTROLE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 
REKULTYWACJI GRUNTÓW

EGZEKWOWANIE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 

REKULTYWACJI

brak określenia liczby oraz kolejnoś-
ci decyzji wydawanych w trakcie 
procesu rekultywacji wyrobiska, 
przede wszystkim dotyczących 
określania stopnia ograniczenia lub 
utraty wartości użytkowej gruntów

„niedoprecyzowanie” pojęcia 
działalności przemysłowej, istotnego 
ze względu na konieczność określen-
ia terminu zakończenia rekultywacji

brak jednoznacznych uregulowań 
prawnych dotyczących  ponoszenia 
kosztów związanych z uzyskaniem 
dwóch odrębnych opinii rzeczoznaw-
ców niezbędnych do określenia 
stopnia ograniczenia lub utraty 
wartości użytkowej gruntów

problemy kadrowe, powodujące 
przeciążenie obowiązkami 
służbowymi osób odpowiedzialnych 
za realizację tych zadań

brak przepisów obligujących 
przedsiębiorców do przedkładania w 
starostwie dokumentacji rekultywacji

brak przepisów umożliwiających 
podejmowanie czynności administra-
cyjnych w przypadku stwierdzenia, 
że działania prowadzone przez 
przedsiębiorcę są niezgodne z 
wymaganiami technicznymi i 
określonym kierunkiem rekultywacji

brak jasno określonych przepisów 
prawnych o podejmowaniu czynności 
wobec osób, które nie wykonały 
rekultywacji w terminie

brak skutecznych instrumentów 
prawnych umożliwiających 
przymuszanie przedsiębiorców do 
terminowego wykonania rekultywacji 
gruntów niższych klas

problemy kadrowe, w tym zbyt duże 
obciążenie pracowników starostwa 
bieżącymi zadaniami

powierzchnia terenów górniczych,  dla których koncesje wygasły lub zostały wygaszone (w ha)
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na wydobycie kopalin
obowiązywały
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liczba wyrobisk, na których kontrole 

przeprowadzano z mniejszą
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liczba wyrobisk,
na których 

nie przeprowadzano 
kontroli

liczba wyrobisk 
kontrolowanych 

z wymaganą 
częstością

wyrobiska 
zrekultywowane 

w terminie

wyrobiska 
zrekultywowane 

po terminie

wyrobiska, dla których 
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i osobę obowiązaną
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lecz nie uznano jej 

za zakończoną

wyrobiska, dla których
nie określono kierunku, 

terminu i osoby obowiązanej 
do rekultywacji gruntów

liczba wyrobisk powierzchnia (ha)

154

753 ha

375 ha

150 ha

79 ha

67 55 34

Źródło: Opracowanie własne NIK.

12  W starostwie brak było pełnych danych odnoszących się do powierzchni terenów górniczych.

Liczba i powierzchnia 
obszarów objętych 

obowiązkiem 
rekultywacji



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

15

Zadania związane z rekultywacją gruntów, zgodnie z obowiązującymi 
regulaminami organizacyjnymi oraz zakresami czynności, w większo-
ści starostw były wykonywane przez jednego pracownika. Dodatkowo, 
za realizację tych zadań odpowiadali kierownicy wyznaczonych komó-
rek organizacyjnych, a w siedmiu starostwach uczestniczyli w nich także 
geolodzy powiatowi13. I tak np. w starostwie tczewskim, geolog uczest-
niczył w oględzinach terenów, na których zakończono rekultywację 
gruntów.

W czterech, spośród 24 kontrolowanych starostw, opracowano procedury 
dotyczące postępowań w sprawie rekultywacji i zagospodarowania grun-
tów po eksploatacji kopalin. W starostwie mińskim obejmowały one całość 
zadań dotyczących rekultywacji takich gruntów, natomiast w pozostałych 
trzech wybrane zagadnienia, tj. w starostwie piotrkowskim – uznanie rekul-
tywacji za zakończoną, starostwie płońskim – kontrolę obowiązku wyko-
nania rekultywacji, a w starostwie wołomińskim – określenie kierunku, 
terminu i osoby obowiązanej do rekultywacji. Procedury te były dostępne 
w urzędach, a w starostwach mińskim i wołomińskim zostały też zamiesz-
czone na stronach internetowych.

Na stronach internetowych siedmiu starostw zamieszczono ogólne infor-
macje dotyczące zagadnień związanych z rekultywacją gruntów14. 

Przykłady

W starostwie kartuskim w zakładce „Poradnik interesanta (jak to zała-
twić?)” zawarto informacje o sposobie postępowania i wymaganych doku-
mentach, w tym również dotyczących rekultywacji i zagospodarowania 
obszarów poeksploatacyjnych tj. wniosku o wydanie decyzji ze wskazaniem 
terenu przeznaczonego do rekultywacji, kierunku i planowanego terminu jej 
wykonania, opinii dwóch niezależnych rzeczoznawców w sprawie ogranicze-
nia wartości użytkowej gruntów, projektu rekultywacji (opis projektowanych 
prac ziemnych). Zamieszczono także informacje o podstawie prawnej proce-
dowania (art. 20, 22, 28 ustawy ogrl) i o trybie odwoławczym przysługują-
cym od wydanych decyzji.

W starostwie elbląskim wskazano dokumenty, jakie należy złożyć wraz 
z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykona-
nia rekultywacji gruntów oraz decyzji o zakończeniu rekultywacji. Wśród 
wymaganych dokumentów były: kopie dowodów stwierdzających prawo 
do dysponowania nieruchomością, kopie map z naniesionymi granicami 
terenu objętego wnioskiem oraz terenu i obszaru górniczego, opis projekto-
wanych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar. 
W przypadku decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości 
użytkowej gruntów wymagano przedłożenia dwóch odrębnych opinii rze-
czoznawców ustalających rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów. 
Określono też miejsce załatwienia sprawy, termin jej załatwienia (30 dni 
od uzyskania stosownych opinii wydanych przez właściwe organy wymie-
nione w art. 22 ust. 2 ustawy ogrl) oraz sposób postępowania w ramach 
trybu odwoławczego.

13  Spośród 24 badanych starostw w 15 był zatrudniony w okresie objętym kontrolą geolog 
powiatowy.

14  Starostwa powiatowe w Elblągu, Gryfinie, Kartuzach, Kołobrzegu, Myśliborzu, Sztumie i Wałczu.

Wewnętrzne 
uregulowania dotyczące 
postępowania w sprawie 
rekultywacji obszarów 
po wydobyciu kopalin
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 Starostowie 24 kontrolowanych powiatów wydali w latach 2013–2018 
(do zakończenia kontroli NIK) łącznie 729 decyzji w sprawach rekultywa-
cji i zagospodarowania gruntów po eksploatacji kopalin, z tego w: 
-	 356 określono kierunek, termin i osobę obowiązaną do wykonania 

rekultywacji, a w 22 również stopień ograniczenia lub utraty warto-
ści użytkowej gruntów;

-	 trzech określono kierunek i osobę obowiązaną do rekultywacji, w jed-
nej – termin i osobę, a w dwóch tylko termin wykonania rekultywacji;

-	 72 zmieniono postanowienia wcześniejszych decyzji w sprawach 
rekultywacji gruntów (w tym pięcioma decyzjami dopuszczono wyko-
rzystanie odpadów do rekultywacji);

-	 19 przekazano nowym osobom prawa i obowiązki wynikające 
z poprzednich decyzji w sprawach rekultywacji;

-	 12 określono stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów;
-	 245 decyzjach uznano rekultywację gruntów za zakończoną, 

a w ośmiu odmówiono uznania jej za zakończoną;
-	 pięciu decyzjach umorzono postępowanie, a w sześciu uwzględniono 

zmiany terenów objętych rekultywacją.

Infografika nr 7  
Liczba decyzji w sprawach rekultywacji gruntów wydanych w latach 2013–2018  
(do zakończenia kontroli NIK)
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Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji na obszarze województw,
w których przeprowadzono kontrolę 

Główne nieprawidłowości w wydawaniu decyzji w sprawach rekultywacji gruntów
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Decyzje w sprawach rekultywacji były we wszystkich kontrolowanych sta-
rostwach wydawane na wniosek przedsiębiorcy.

Spośród 729 decyzji, 210 wydali skontrolowani starostowie w woje-
wództwie mazowieckim, 137 – warmińsko-mazurskim, 134 – łódzkim, 
103– pomorskim, 88 – kujawsko-pomorskim i 57 – zachodniopomorskim. 
Najwięcej takich decyzji wydano w powiatach: mińskim – 89, olsztyń-
skim – 45, wieluńskim, płońskim i wołomińskim – po 42 oraz działdowskim  
– 41. Najmniej w powiatach: myśliborskim – siedem i wałeckim – trzy. 

Stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów określiło sze-
ściu starostów15 wydając łącznie 34 decyzje. Wymagane, zgodnie z art. 22 
ust. 1 pkt 1 ustawy ogrl, opinie rzeczoznawców (o których mowa w art. 28 
ust. 5 tej ustawy) zostały sporządzone na koszt przedsiębiorców i były 
przez nich dostarczane wraz z wnioskiem o wydanie decyzji. 

Przykłady

W starostwie działdowskim Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami wyjaśnił, że przedsiębiorcy pokrywali koszty sporządzanych opinii 
rzeczoznawców, ponieważ, zgodnie z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy ogrl, to osoba 
powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obo-
wiązana do ich rekultywacji na własny koszt. Wskazał, że elementem procesu 
rekultywacji gruntów jest ustalenie stopnia ograniczenia lub utraty ich warto-
ści użytkowej, co jest ustalane przez rzeczoznawców.

W starostwie sztumskim przyjęto praktykę, że koszty sporządzenia opinii 
dotyczących rozmiaru ograniczenia wartości użytkowej gruntów ponosił 
wnioskodawca występujący o wydanie decyzji dotyczących ustalenia kierunku 
i terminu rekultywacji. 

W opinii NIK, wydanie decyzji ustalających rozmiar ograniczenia wartości 
użytkowej gruntu jest sprawą należącą do właściwości rzeczowej staro-
stów. Tym samym do nich należy ponoszenie kosztów związanych z uzyska-
niem dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców. Z ustaleń kontroli wynika, 
iż starostowie niewłaściwie interpretowali normę zawartą w treści art. 28 
ust. 5 ustawy ogrl, przerzucając obowiązek ustalenia rozmiaru ogranicze-
nia wartości użytkowej na przedsiębiorców.

Badanie 694 decyzji w sprawach rekultywacji (95,2% takich decyzji wyda-
nych w okresie objętym kontrolą) wykazało, że w 16 starostwach wydano 
129 decyzji (18,4% badanych) z naruszeniem postanowień ustawy ogrl. 
Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:

1) Nieuzyskania przed wydaniem decyzji wymaganych opinii (51 decyzji).

W 10 starostwach nie uzyskano wymaganych opinii organów wyszczegól-
nionych w art. 22 ust. 2 ustawy ogrl16, tj. odpowiednio do zakresu wydawa-
nej decyzji – dyrektora właściwego terenowo OUG, dyrektora RDLP i wójta. 
Najczęściej nie zasięgano opinii wójtów (dotyczyło to łącznie 37 decyzji). 
Brak takich opinii starostowie uzasadniali głównie zastosowaniem zasady 
tzw. milczącej zgody przy powiadomieniu właściwych organów o prowa-

15  Działdowski, giżycki, kartuski, olsztyński, sztumski i tczewski.
16  Starostwa powiatowe w Elblągu, Giżycku, Kartuzach, Olsztynie, Pułtusku, Sieradzu, Starogardzie 

Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Żninie.

Nieprawidłowości 
dotyczące decyzji 
w sprawie rekultywacji 
gruntów 
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dzonym postępowaniu, niewielką powierzchnią rekultywowanego terenu, 
związaniem organu opiniującego postanowieniami mpzp, brakiem rzeczy-
wistego wpływu udzielonej opinii na ostateczną decyzję starosty oraz prze-
oczeniem lub błędną interpretacją przepisów. 

Przykłady

Starosta sztumski, który wydał 10 decyzji określających kierunek rekultywa-
cji, osobę obowiązaną i termin jej przeprowadzenia oraz dwie decyzje uznające 
rekultywację za zakończoną bez uprzedniego uzyskania wymaganych opinii, 
wyjaśnił że przyczyną tej nieprawidłowości było stosowanie (do 2016 r.) błęd-
nej interpretacji przepisów.

Starosta elbląski wyjaśnił, że organ opiniujący jest związany ustaleniami 
mpzp lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego. Wskazał, że każdorazowo przed wysłaniem wniosków o wyrażenie opinii 
sprawdzane są ustalenia wynikające z tych dokumentów. W ocenie Naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, brak przedmiotowej opinii nie rzu-
tuje na wydanie decyzji.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 106 § 1 Kpa, jeżeli przepis prawa uza-
leżnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia 
opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje 
się po zajęciu stanowiska przez ten organ. Przedmiotowe opinie, stosow-
nie do art. 106 § 5 Kpa, powinny być wyrażone w formie postanowienia.

2) Wydaniu decyzji w sprawie ustalenia stopnia ograniczenia lub utraty 
wartości użytkowej gruntów bez wymaganych dwóch odrębnych opinii 
rzeczoznawców (pięć decyzji).

Ustalono, że starostowie powiatów giżyckiego i kartuskiego wydali łącz-
nie pięć decyzji określających stopień ograniczenia lub utraty wartości 
użytkowej gruntu bez uzyskania dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców, 
o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy ogrl. Brak takich opinii tłumaczono 
głównie uzyskaniem ich w trakcie rozmów telefonicznych z rzeczoznaw-
cami oraz błędami w interpretowaniu przepisów.

Przykład

Starosta kartuski, w trzech decyzjach wydanych w 2017 r. dotyczących 
trzech miejsc wydobycia kopalin, określił stopień ograniczenia lub utraty 
wartości użytkowej gruntu na podstawie tylko jednej opinii rzeczoznawcy. 
Z treści tych decyzji wynikało, że druga opinia zostanie sporządzona przed 
uznaniem rekultywacji za zakończoną. Nieprawidłowość tę wyjaśniono 
błędną interpretacją przepisów. Przyjęto bowiem, że stopień ograniczenia 
wartości użytkowej gruntów należałoby ustalać dwukrotnie: na początku 
prowadzenia działalności górniczej i po zgłoszeniu przez zobowiązanego 
zakończenia rekultywacji, w celu ustalenia, czy rekultywowany grunt całko-
wicie odzyskał wartość użytkową.

3) Określenia w wydanych decyzjach sposobu wykonania rekultywa-
cji mimo braku normy prawnej uprawniającej do takiego działania 
(29 decyzji).
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Czterech starostów określiło sposób wykonania rekultywacji17, mimo że 
art. 22 ust. 1 ustawy ogrl, wskazujący zakres wydawanych decyzji w spra-
wach rekultywacji i zagospodarowania gruntów, nie nadaje mu takich 
uprawnień. Wydanie takich decyzji starostowie uzasadniali brakiem dopre-
cyzowania przepisów dotyczących zakresu decyzji w sprawach rekultywacji 
i zagospodarowania gruntów w połączeniu z wymogiem planowania, pro-
jektowania i realizowania rekultywacji na wszystkich etapach działalności 
przemysłowej (art. 20 ust. 3 ogrl), ogólnością użytych w decyzji zapisów 
oraz potrzebą mobilizowania przedsiębiorców do wykonania prac rekul-
tywacyjnych.

Przykłady

Starosta żniński zobowiązywał przedsiębiorców np. do uporządkowania 
terenu, wyrównania obszaru wokół wyrobiska, złagodzenia i wyprofilowania 
skarp bocznych, nawożenia, obsiania skarp trawą i nasadzenia roślinności 
krzewiastej oraz polepszenia struktury gleby poprzez nasadzenie roślinności 
motylkowej lub nawiezienie dobrej jakości gleb. Zdaniem starosty umiesz-
czane w decyzjach zapisy były bardzo ogólne i pokrywały się z definicją 
rekultywacji, zawartą w ustawie ogrl, która mówi, że poprzez rekultywację 
gruntów rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym 
albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez wła-
ściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych 
i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb. Zwró-
cił także uwagę na sprzeczność zapisów ustawy, która nakłada na starostę 
obowiązek przeprowadzania corocznych kontroli prowadzonej rekultywacji 
(art. 27 ust. 3), jednocześnie nie dając narzędzi w postaci uregulowania 
przepisami, co miałoby podlegać takiej kontroli. Wyjaśnił, że zapisany 
w decyzjach ogólny sposób przeprowadzenia rekultywacji pomaga w uświa-
domieniu przedsiębiorcy, jakie prace powinien wykonać w celu przywró-
cenia wartości użytkowych terenom pokopalnianym, a staroście pozwala, 
choć w minimalnym stopniu, oprzeć się na tych zapisach w trakcie odbioru 
rekultywacji i wydawaniu decyzji o jej zakończeniu. 

W dziewięciu decyzjach ustalających kierunek rekultywacji gruntów na terenie 
powiatu olsztyńskiego, wprowadzono zapisy dotyczące likwidacji zwałów 
nadkładu mas ziemnych i przemieszenia ich do wyrobiska poeksploatacyjnego, 
rozłożenia humusu na całej powierzchni, łagodzenia skarp końcowych wyro-
bisk i przeprowadzenia zabiegów agrotechnicznych, wysiewu łubinu i traw. 
W wyjaśnieniach wskazano, że w tych decyzjach określono sposób przeprowa-
dzenia rekultywacji ponieważ art. 22 ust. 1 ustawy ogrl bardzo ogólnie wskazuje, 
co powinny określać decyzje w sprawach rekultywacji gruntów. W powiązaniu 
z art. 20 ust. 3 tej ustawy, stanowiącym, że rekultywacje i zagospodarowanie 
gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności 
przemysłowej, wydawało się zasadne zamieszczenie w decyzjach informacji 
o sposobie przeprowadzenia rekultywacji.

Zdaniem NIK, art. 22 ust. 1 ustawy ogrl w sposób jednoznaczny wska-
zuje, co określają decyzje w sprawach rekultywacji gruntów. Przepis ten 
nie uprawnia starosty do określenia sposobu prowadzenia rekultywacji. 
Podobny pogląd wyrażony został w jednym z orzeczeń wydanych przez 

17  Starosta żniński wydał 17 decyzji, olsztyński – dziewięć, płoński – dwie i sztumski – jedną.
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Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie18. Takie uprawnienie nie 
wynika również z postanowień art. 20 ust. 3, wskazującego kiedy planuje 
się, projektuje i realizuje prace rekultywacyjne.

4) Wydłużenia w wydanych decyzjach administracyjnych terminu zakoń-
czenia rekultywacji gruntów ponad 5-letni termin określony w ustawie 
ogrl (27 decyzji).

Starostowie ośmiu powiatów wydłużyli termin zakończenia rekultywacji 
wyrobisk nawet o siedem lat ponad czas określony w art. 20 ust. 4 ustawy 
ogrl19 stanowiącym, że rekultywację kończy się w terminie do pięciu lat 
od zaprzestania działalności przemysłowej. Działania takie uzasadniano 
głównie złożeniem wniosków o wydanie decyzji w sprawach rekultywacji 
gruntów przez przedsiębiorców, którzy nie byli w stanie zakończyć rekul-
tywacji w terminie określonym w decyzji wydanej przez starostę. Wskazy-
wano również na problemy przedsiębiorców w uzyskaniu odpowiedniej 
ilości odpadów koniecznych do zrekultywowania wyrobisk po eksploatacji 
kopalin oraz na kierowanie się przy wydawaniu decyzji nadrzędnym celem, 
jakim było przywrócenie gruntom wartości użytkowej.

Przykłady

Starosta miński, który wydłużył przewidziany ustawą ogrl termin rekulty-
wacji gruntów na terenie dwóch wyrobisk o kolejne pięć i siedem lat, wyjaśnił 
że zmian tych dokonano na wniosek przedsiębiorców, w oparciu o przepisy 
art. 155 Kpa w związku z art. 22 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy 
ogrl. Decyzję o zmianie terminu rekultywacji podjął z uwagi na brak możliwości 
zakończenia rekultywacji w pierwotnie przyjętym terminie z powodu trudno-
ści w pozyskaniu odpadów do wypełniania wyrobiska.

Starosta tczewski, w pięciu decyzjach zmieniających termin zakończenia 
rekultywacji, wydanych dwóm przedsiębiorcom prowadzącym wydobycie 
kopalin w czterech miejscach, wydłużył termin zakończenia rekultywacji łącz-
nie o okres od dwóch do ponad trzech lat w stosunku do 5-letniego terminu 
wynikającego z ustawy ogrl. Starosta wyjaśnił, że przedłużając terminy kiero-
wał się wnioskami przedsiębiorców, uzasadnionymi problemami z uzyskaniem 
odpowiednich ilości mas ziemnych do uzupełnienia wyrobisk oraz nadrzędnym 
celem ustawy ogrl, jakim jest ochrona gruntów, w tym przywrócenie im utra-
conych wartości użytkowych.

Z zapisów art. 20 ust. 4 ustawy ogrl wynika, że termin zakończenia rekulty-
wacji wynosi maksymalnie do pięciu lat od zaprzestania działalności prze-
mysłowej. Zatem, zarówno decyzja określająca termin rekultywacji grun-
tów wydana na podstawie art. 104 Kpa, jak i decyzja zmieniająca ten termin 
w oparciu o przepis art. 155 Kpa, nie mogą pozostawać w oderwaniu od usta-
wowego terminu zakończenia rekultywacji określonego w przywołanym 
wyżej przepisie. Jego celem jest bowiem doprowadzenie do rekultywacji 
gruntu w określonym czasie. Niewykonanie rekultywacji w terminie zobo-
wiązuje starostę do podjęcia działań określonych w art. 28 ust. 3 i 4 oraz 

18  Rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 13 lipca 2007 r., 
nr SKO-62-6/07.

19  Starosta sieradzki wydał dziewięć takich decyzji, starosta tczewski – pięć, wołomiński – cztery, 
miński i pułtuski – po trzy oraz gryfiński, starogardzki i wałecki – po jednej.
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w art. 30 ustawy ogrl, mających na celu wyegzekwowanie tego obowiązku. 
Organy administracji publicznej są zobowiązane do działania na podstawie 
i w granicach prawa, co oznacza, że nie mogą przyznawać stronom większych 
uprawnień, niż wynika to z przepisów.

5) Zobowiązania do rekultywacji gruntów osób, które nie spowodowały 
ograniczenia lub utraty ich wartości użytkowej, a także przekazania 
niewłaściwym podmiotom praw i obowiązków wynikających z wcześniej 
wydanych decyzji (17 decyzji).

Pięciu starostów nałożyło obowiązek rekultywacji gruntów na osoby, które 
nie spowodowały ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów oraz 
niebędące następcami prawnymi osób, które dokonały ich dewastacji lub 
degradacji20. Było to niezgodne z wymogami art. 20 ust. 1 ustawy ogrl. 
Łącznie wydano 11 takich decyzji, uzasadniając to m.in. złożeniem przez 
właścicieli gruntów wniosków o ustalenie kierunku rekultywacji gruntów, 
przeniesieniem praw własności gruntu, na którym prowadzone było wydo-
bycie kopalin, błędami popełnionymi w trakcie postępowania dotyczącego 
wydania decyzji lub tzw. „duchem ustawy”, której celem jest skuteczna 
rekultywacja gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych.

Przykłady

Starosta pułtuski wyjaśnił, że nakładając obowiązek rekultywacji gruntów 
na podmioty, które nie spowodowały utraty albo ograniczenia ich wartości 
użytkowej, kierował się troską o ochronę środowiska, uznając za priory-
tet wykonanie rekultywacji i przywrócenie wartości użytkowej gruntów.  
Nieprawidłowość taka wystąpiła w czterech decyzjach określających kierunek 
i termin rekultywacji.

W starostwie olsztyńskim – w wyjaśnieniach wskazano, że jako osoby obo-
wiązane do rekultywacji ustalono właścicieli działek, na których znajdowały 
się przedmiotowe złoża, ponieważ to oni złożyli wnioski w sprawie ustalenia 
kierunku rekultywacji gruntów. Dotyczyło to czterech decyzji określających 
warunki rekultywacji sześciu wyrobisk.

Czterech starostów, w sześciu kolejnych decyzjach, przekazało prawa i obo-
wiązki wynikające z wcześniej wydanych decyzji w sprawach rekultywacji 
podmiotom nie spełniającym wymogów określonych w art. 20 ust. 1 ustawy 
ogrl21. Wydanie takich decyzji uzasadniali zgodą obu podmiotów na doko-
nanie przekazania.

Przykład

Starosta piotrkowski w dniach 8 czerwca 2012 r., a następnie 1 marca 
2017 r. wydał decyzje w sprawie przekazania praw i obowiązków wynikają-
cych z decyzji z dnia 22 lutego 2008 r., określającej kierunek, termin i osobę 
obowiązaną do rekultywacji, na kolejnych właścicieli gruntów, którzy nie spo-
wodowali utraty lub ograniczenia ich wartości użytkowej. Nie posiadali oni 
bowiem koncesji na wydobywanie na tym terenie kruszywa. Starosta wyjaśnił, 
że nastąpiło to w związku z przeniesieniem prawa własności nieruchomości. 

20  Starostowie olsztyński i pułtuski wydali po cztery takie decyzje, a starogardzki, miński 
i sieradzki – po jednej.

21  W tym: po dwie decyzje wydane przez starostę kartuskiego i starogardzkiego oraz po jednej 
przez starostów olsztyńskiego i piotrkowskiego.
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Osoby zainteresowane złożyły oświadczenie wyrażając zgodę na przeniesienie 
praw i obowiązków wynikających z decyzji określającej kierunek rekultywa-
cji. Starosta uznał, że skoro zmienił się właściciel nieruchomości to, zgodnie 
z art. 20 ust. 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, powinno nastąpić 
przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji z dnia 22 lutego 
2008 r. na nowych właścicieli.

Zdaniem NIK, obowiązki związane z rekultywacją gruntów mogą być, co do 
zasady, nakładane na osobę, która powoduje utratę lub ograniczenie warto-
ści użytkowej gruntów. Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości przez 
osobę, która nie spowodowała utraty albo ograniczenia wartości użytkowej 
gruntów oraz złożenie przez nią wniosku o ustalenie kierunku i terminu 
rekultywacji, nie stanowi przesłanki do uznania jej za osobę obowiązaną 
do rekultywacji. Nie ma tu także zastosowania art. 20 ust. 6 ustawy ogrl, 
dotyczący przekazania praw i obowiązków wynikających z wcześniejszych 
decyzji, nawet jeżeli osoba ta wyraziła wolę ich przejęcia. Zmiana osoby 
obowiązanej do rekultywacji może bowiem być wynikiem przeniesienia 
koncesji lub też następstwa prawnego (sukcesji prawnej)22.

W trakcie kontroli NIK, starostowie oraz pracownicy odpowiedzialni za reali-
zację zadań związanych z rekultywacją gruntów po eksploatacji kopalin, 
wskazywali na trudności w stosowaniu przepisów ustawy ogrl dotyczących 
wydawania decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów. 
Polegały one w szczególności na nieokreśleniu w ustawie kolejności decyzji 
w sprawach rekultywacji gruntów wydawanych na różnych jej etapach, a także 
sytuacji, w której należy wydać decyzje określające stopień ograniczenia  
lub utraty wartości użytkowej gruntów. Zwracali też uwagę na „niedoprecyzo-
wanie” pojęcia działalności przemysłowej, istotnego ze względu na koniecz-
ność określenia terminu zakończenia rekultywacji oraz brak jednoznacznych  
uregulowań prawnych dotyczących ponoszenia kosztów związanych z uzy-
skaniem dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców niezbędnych do określenia 
stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów.

Przykłady

Naczelnik Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Sieradzu stwierdził, 
że nie wydawano decyzji określających stopień ograniczenia lub utraty wartości 
użytkowej gruntów, ponieważ starostwo nie posiadało środków finansowych 
na pokrycie kosztów sporządzenia przez rzeczoznawców wymaganych w takich 
przypadkach opinii. Jego zdaniem, brak jest podstaw prawnych umożliwiających 
ustalenie kto powinien ponosić takie koszty, a brak przedmiotowej decyzji nie 
wyklucza dopuszczalności wydania decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną. 
Zauważył również, że przepisy ustawy ogrl nie nakładają na starostę, w przy-
padku określenia wodnego kierunku rekultywacji, obowiązku uzyskania opinii 
organów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną oraz przedłożenia przez przed-
siębiorcę operatu i pozwolenia wodnoprawnego. Tymczasem, efektem prac rekul-
tywacyjnych często jest powstanie zbiorników wodnych o znacznej powierzchni.

Starosta elbląski odstąpił od wydawania decyzji określających stopień ogra-
niczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ponieważ, jego zdaniem, 

22  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2004 r., 
sygn. akt II SA/GI 4116/03, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 
15 stycznia 2010 r., II SA/GI 1334/08.

Problemy 
kontrolowanych starostw 

w realizacji zadań 
dotyczących decyzji  

w sprawach rekultywacji 
gruntów 
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eksploatacja kruszyw zawsze prowadzi do ich dewastacji i stuprocentowej 
utraty wartości produkcyjnej. Zwrócił również uwagę na niedoprecyzowanie 
w ustawie ogrl pojęcia działalności przemysłowej. Jest to istotne zwłaszcza 
w odniesieniu do ustalenia terminu zakończenia rekultywacji. Stwierdził, że 
wygaśnięcie koncesji na wydobycie kopalin jest zakończeniem działalności 
wydobywczej, lecz nie jest tożsame z zakończeniem działalności przemysłowej. 
W jego przekonaniu, takie prace jak zabezpieczenie wyrobiska, jego likwida-
cja, zwałowanie nakładu, zagospodarowanie kopalin współwystępujących czy 
łagodzenie skarp są robotami górniczymi, prowadzonymi w ramach działal-
ności przemysłowej. Nie można więc wprost uznać ich za prace wykonywane 
w ramach rekultywacji gruntów. Jego zdaniem, rekultywację należy zakończyć 
w ciągu pięciu lat od daty uprawomocnienia się decyzji o wygaśnięciu koncesji 
na wydobycie kopalin.

Starosta wałecki zwrócił uwagę na niejednoznaczność przepisu sformuło-
wanego w art. 22 ust. 1 ustawy ogrl. Nie wynika z niego kiedy i w jakich oko-
licznościach powinna zostać wydana decyzja ustalająca stopień ograniczenia 
lub utraty wartości użytkowej gruntów. Wskazał, że ustawa ogrl nie określa 
również sposobu powoływania rzeczoznawców, nie precyzuje ich kwalifikacji, 
nie odnosi się do trybu sporządzania przez nich opinii oraz nie ustala, kto 
ponosi związane z tym koszty.

Zdaniem starosty tczewskiego, ustawa ogrl nie wskazuje jednoznacznie 
jakimi kryteriami należy kierować się przy ustalaniu kierunku rekultywacji. 
Decyzja w tej sprawie ma więc charakter uznaniowy. Z ustawy tej nie wynika 
również, które decyzje, wyszczególnione w art. 22 ust. 1, należy wydać 
w odniesieniu do jednego złoża. Jego zdaniem, brak decyzji określającej kie-
runek i termin rekultywacji nie stanowi przeszkody w uznaniu rekultywacji 
za zakończoną, o ile została ona skutecznie przeprowadzona.

Badanie  dokumentacj i  dotyczącej  479 (65,7%) postępowań 
administracyjnych, zakończonych w okresie objętym kontrolą wydaniem 
decyzji w sprawach rekultywacji gruntów wykazało, że 287 (59,9%) 
z nich zostało przeprowadzonych z naruszeniem przepisów Kpa. 
Nieprawidłowości te stwierdzono w 21 starostwach23 i dotyczyły one 
przede wszystkim przekroczenia terminu załatwienia sprawy (art. 35 § 3 
Kpa) oraz niepoinformowania stron o przyczynie zwłoki i niewskazaniu 
nowego terminu jej załatwienia (art. 36 § 1 Kpa) – łącznie 175 postępowań 
(36,5% badanych), a także uniemożliwienia stronom przed wydaniem 
decyzji wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów (art. 10 
§ 1 Kpa) – 198 (41,3%) postępowań24. Przyczyną tych nieprawidłowości była 
błędna interpretacja przepisów lub niedopatrzenie osób odpowiedzialnych 
za realizację zadań dotyczących spraw rekultywacji gruntów. 

Przykłady

W starostwach powiatowych w: Giżycku w przypadku ośmiu postępowań 
administracyjnych (na 19 zbadanych) nie poinformowano stron o przyczy-
nach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy, a opóźnienia w wydaniu 
decyzji sięgały od ośmiu do 1188 dni; w Grudziądzu nie powiadomiono stron 
o nowym terminie załatwienia sprawy w 10 postępowaniach administracyj-
nych (na 17 zbadanych), a opóźnienia w załatwieniu sprawy wynosiły od 30 

23  W trzech starostwach, tj. kołobrzeskim, myśliborskim i piotrkowskim nie stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczących nieprzestrzegania wymogów Kpa.

24  Z tego w starostwach w Giżycku, Kartuzach, Mińsku Mazowieckim, Sztumie i Tczewie 
we wszystkich zbadanych 96 przypadkach.

Prowadzenie 
postępowań 
administracyjnych 
niezgodnie z zasadami 
określonymi w Kpa 
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do 277 dni; w Zgierzu we wszystkich dziewięciu stwierdzonych przypadkach 
niezałatwienia sprawy w terminie nie powiadomiono stron o tym fakcie, 
a opóźnienia w wydaniu decyzji wynosiły od 99 do 211 dni. 

5.2. Kontrola wykonania obowiązku rekultywacji obszarów 
poeksploatacyjnych 

W latach 2013–2017 pracownicy 24 starostw przeprowadzili łącznie 
863 kontrole wykonania obowiązku rekultywacji gruntów poeksploata-
cyjnych, obejmując nimi 379 wyrobisk, spośród 585, dla których wydano 
decyzje określające kierunek rekultywacji, osobę zobowiązaną oraz termin 
jej zakończenia. Zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 3 ustawy ogrl, kontrole 
te polegają na sprawdzeniu, co najmniej raz w roku, zgodności wykonywa-
nych zabiegów z dokumentacją rekultywacji gruntów, a zwłaszcza wyma-
gań technicznych oraz ich terminowości, ze szczególnym uwzględnieniem 
obowiązku zakończenia rekultywacji w okresie do pięciu lat od zaprzesta-
nia działalności przemysłowej. 

Analiza dokumentacji związanej z 404 wyrobiskami, dla których decyzjami 
wydanymi w latach 2013–2018 (I kwartał) określono kierunek rekultywa-
cji25 wykazała, że w starostwach znajdowały się projekty rekultywacji grun-
tów dotyczące 201 wyrobisk. Pracownicy 21 starostw dokonywali kontroli 
obszarów objętych rekultywacją. Analizowali dokumentację przedłożoną 
przez przedsiębiorców, a w niektórych przypadkach także mapy i zdjęcia 
satelitarne. W protokołach z przeprowadzonych czynności odnotowywali 
informacje np. o przedłożeniu przez przedsiębiorcę dokumentacji rekulty-
wacji lub jej braku, rodzaju wykonywanych prac i zabiegów technicznych, 
stanie rekultywowanego terenu oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach 
i uchybieniach.

Przykłady

Pracownicy starostw powiatowych w Myśliborzu i Mińsku Mazowieckim, 
przeprowadzali kontrole wykonania rekultywacji gruntów także w oparciu 
o analizy map satelitarnych złóż, dla których ustalono kierunek i termin rekulty-
wacji. Poprzez porównanie ze stanem z roku poprzedniego, uzyskiwano informa-
cje dotyczące postępu prac rekultywacyjnych, niezależnie od składanych przez 
przedsiębiorców zawiadomień o zmianach gruntów podlegających rekultywacji. 
Udokumentowane ustalenia takich analiz służyły do wytypowania wyrobisk, 
na terenie których prowadzono kontrole w formie wizji terenowych. Dzięki 
temu nie tylko poszerzano możliwości kontrolowania wykonania rekultywacji, 
ale również ograniczano koszty i czas zawiązane z organizacją wyjazdów pra-
cowników starostwa w teren. 

W 20 spośród 24 badanych starostw, nie wywiązano się z obowiązku 
przeprowadzania w latach 2013–2017 kontroli wykonania rekultywacji 
z wymaganą częstością, a w trzech w ogóle nie przeprowadzano takich 
kontroli26. Według wyjaśnień starostów przyczyną tego stanu były głów-
nie trudności kadrowe lub niedopatrzenia pracowników odpowiedzialnych 

25  Spośród 694 decyzji w sprawach rekultywacji wydanych w latach 2013–2018 (I kwartał) 
i objętych badaniem.

26  Starostwa powiatowe w Pułtusku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie.

Prowadzenie kontroli 
wykonania obowiązku 

rekultywacji 

Nieprawidłowości 
w prowadzeniu kontroli 

wykonania obowiązku 
rekultywacji 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

25

za te zadania. Starostowie wskazywali także na brak jednoznacznych prze-
pisów określających zakres kontroli oraz przepisów umożliwiających egze-
kwowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Przykłady

Starosta żniński w okresie objętym kontrolą nie wywiązał się z obowiązku 
przeprowadzenia z wymaganą częstością kontroli na obszarze sześciu  
(spośród 18) wyrobisk, dla których wydał decyzje ustalające kierunek 
i termin rekultywacji. Wyjaśniając przyczynę braku działań w tym zakre-
sie wskazał, że wydane przez niego, zgodnie z art. 22 ustawy ogrl, decyzje 
nie określały harmonogramu rekultywacji, który wskazywałby, jakie prace 
miałyby być wykonywane w poszczególnych latach. Stwierdził również, że 
w przypadku rekultywacji gruntów w zakładach górniczych wydobywających 
kopalinę na podstawie koncesji udzielonej przez starostę nie ma wymogu 
posiadania dokumentacji rekultywacji. Wyjaśnił, że w związku z powyż-
szym, kontrolę przeprowadzano tylko podczas odbioru prac rekultywacyj-
nych, ponieważ jedynie wówczas można określić czy rekultywacja została 
przeprowadzona w taki sposób, aby terenom po eksploatacji złoża zostały 
przywrócone wartości użytkowe lub przyrodnicze. 

Starosta sztumski przeprowadził w latach 2013–2017 jedynie kontrole 
(łącznie sześć) przed wydaniem decyzji w sprawie uznania rekultywacji 
za zakończoną na pięciu wyrobiskach. W decyzjach ustalających kierunek, 
osobę obowiązaną i termin zakończenia rekultywacji nakładano też na tę 
osobę obowiązek składania zawiadomień (o których mowa w art. 22 ust. 3 
ustawy ogrl) w terminie do 28 lutego każdego roku, o powstałych w ubiegłym 
roku zmianach dotyczących gruntów podlegających rekultywacji. Ich brak 
traktowano w starostwie, jako nieprzystąpienie obowiązanego do prac rekul-
tywacyjnych i w związku z tym nie kontrolowano wykonania tego obowiązku. 
Uznawano, że jeśli prac rekultywacyjnych nie wykonano, nie było przesłanek 
do prowadzenia kontroli.

Na terenie skontrolowanych powiatów, spośród 585 wyrobisk, które 
powinny być objęte kontrolami, w odniesieniu do 206 (35,2%) w ogóle nie 
przeprowadzono takich kontroli, a na obszarze 213 (36,4%) przeprowa-
dzano je z mniejszą niż wymagana częstością, z tego na 76 wyrobiskach 
przeprowadzono tylko jedną kontrolę, tj. przed wydaniem decyzji o uzna-
niu rekultywacji za zakończoną.
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Infografika nr 8  
Wyrobiska podlegające w latach 2013–2017 kontroli wykonania obowiązku rekultywacji 
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Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji na obszarze województw,
w których przeprowadzono kontrolę 

Główne nieprawidłowości w wydawaniu decyzji w sprawach rekultywacji gruntów

ŁÓDZKIE

POMORSKIE

MAZOWIECKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

WARMIŃSKO–MAZURSKIE

KUJAWSKO–POMORSKIE

4 910 ha

4 856 ha

2 915 ha

2796 ha

4 134 ha

3 808 ha

1 853 ha

2 808 ha

4 744 ha

4 882 ha

4 398 ha

4 275 ha

2013 r.

2016 r.

dane statystyczne GUS 
wg stanu na koniec:

liczba miejsc wydobycia 
kopalin na terenie powiatu

powierzchnia terenów górniczych

grudziądzki

miński

wołomiński

pułtuski

płoński

kartuski

gryfiński

kołobrzeski

myśliborski

wałecki

elbląski

giżycki

olsztyński

działdowski

tczewski

starogardzki

toruński

włocławski

zgierski

piotrkowski

sieradzki

żniński

wieluński

sztumski

obowiązek rekultywacji gruntów
w całości spoczywa na osobie,

która prowadziła wydobycie

określa kierunek i termin
 rekultywacji oraz osobę 

obowiązaną do jej wykonania

WÓJTA

DYREKTORA RDLP

w odniesieniu do
zgodności z mpzp 

lub studium uwarunkowań 
przestrzennych

w odniesieniu do gruntów 
o leśnym kierunku 

rekultywacji 

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

DYREKTORA 
OUG

w odniesieniu do 
działalności górniczej

zawiadamia 
o zakończeniu prac

przed wydaniem decyzji 
uzyskuje opinię*

występuje o określenie
kierunku rekultywacji

kończy rekultywację
w terminie do 5 lat od 

zaprzestania działalności 
przemysłowej

**dokumentację rekultywacji sporządza przedsiębiorca prowadzący wydobycie na podstawie koncesji wydanej przez marszałka 
lub planujący rekultywację z wykorzystaniem odpadów spoza wyrobiska

PRZEDSIĘBIORCA STAROSTA

prowadzi prace w oparciu
o dokumentację rekultywacji**

kontroluje, co najmniej
raz w roku, wykonywanie 

obowiązku rekultywacji

uznaje rekultywację 
za zakończoną

*dotyczy wszystkich decyzji w sprawach rekultywacji

LICZBA BADANYCH DECYZJI

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

ustalenie niewłaściwej osoby 
zobowiązanej do rekultywacji 

i przekazanie tych obowiązków 
niewłaściwym podmiotom

ustalenie terminu wykonania 
rekultywacji gruntów, 

dłuższego od określonego 
w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl

określenie  sposobu wykonania 
rekultywacji gruntów, mimo braku 
przepisu uprawniającego starostę 

do takiego działania

nieuzyskanie 
wymaganych

opinii 

LICZBA BADANYCH DECYZJI (694)

nie stwierdzono 
nieprawidłowości

stwierdzono 
nieprawidłowości

OKREŚLANIE 
WARUNKÓW REKULTYWACJI 

(DECYZJE) 

KONTROLE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 
REKULTYWACJI GRUNTÓW

EGZEKWOWANIE 
WYKONANIA OBOWIĄZKU 

REKULTYWACJI

brak określenia liczby oraz kolejnoś-
ci decyzji wydawanych w trakcie 
procesu rekultywacji wyrobiska, 
przede wszystkim dotyczących 
określania stopnia ograniczenia lub 
utraty wartości użytkowej gruntów

„niedoprecyzowanie” pojęcia 
działalności przemysłowej, istotnego 
ze względu na konieczność określen-
ia terminu zakończenia rekultywacji

brak jednoznacznych uregulowań 
prawnych dotyczących  ponoszenia 
kosztów związanych z uzyskaniem 
dwóch odrębnych opinii rzeczoznaw-
ców niezbędnych do określenia 
stopnia ograniczenia lub utraty 
wartości użytkowej gruntów

problemy kadrowe, powodujące 
przeciążenie obowiązkami 
służbowymi osób odpowiedzialnych 
za realizację tych zadań

brak przepisów obligujących 
przedsiębiorców do przedkładania w 
starostwie dokumentacji rekultywacji

brak przepisów umożliwiających 
podejmowanie czynności administra-
cyjnych w przypadku stwierdzenia, 
że działania prowadzone przez 
przedsiębiorcę są niezgodne z 
wymaganiami technicznymi i 
określonym kierunkiem rekultywacji

brak jasno określonych przepisów 
prawnych o podejmowaniu czynności 
wobec osób, które nie wykonały 
rekultywacji w terminie

brak skutecznych instrumentów 
prawnych umożliwiających 
przymuszanie przedsiębiorców do 
terminowego wykonania rekultywacji 
gruntów niższych klas

problemy kadrowe, w tym zbyt duże 
obciążenie pracowników starostwa 
bieżącymi zadaniami

powierzchnia terenów górniczych,  dla których koncesje wygasły lub zostały wygaszone (w ha)

powierzchnia terenów górniczych uznanych za zrekultywowane (w ha)

kujawsko-
-pomorskie

363

151

pomorskie łódzkie mazowieckie warmińsko-
-mazurskie

zachodniopomorskie

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

ŁÓDZKIE

RAZEM

MAZOWIECKIE

WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

594

504

998

756

127 147

253 244

358

162

decyzje ustalające 
kierunek, termin 

i osobę obowiązaną 
do rekultywacji

decyzje ustalające 
rekultywacje za 

zakończoną

inne decyzje 
w sprawach 
rekultywacji

POMORSKIE

362 245 122

49

77

101

42

77

16

36

40

49

43

41

36

3

17

60

18

19

5

REKULTYWACJA TERENÓW PO EKSPLOATACJI
KOPALIN OBJĘTYCH PRAWEM WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

INFOGRAFIKA NR 2

WYKRES NR 1

WYKRES NR 2

WYKRES NR 3

WYKRES NR 4

WYKRES NR 5

25

74

48

57

78

36

29

44

71

76

57

76 105

105 53

50

81

38

63

23

27

21

15
86

82%18%

694

56 29 27 16

565129

56 29 27 17

razem 1338

wyrobiska 
dla których koncesje

na wydobycie kopalin
obowiązywały

wyrobiska dla których 
koncesje wygasły 
i rekultywacja została 
uznana za zakończoną

677

wyrobiska dla których 
koncesje na wydobycie
kopalin wygasły 
lub  zostały wygaszone

422

239

206
166

213
liczba wyrobisk, na których kontrole 

przeprowadzano z mniejszą
niż wymagana częstością

liczba wyrobisk,
na których 

nie przeprowadzano 
kontroli

liczba wyrobisk 
kontrolowanych 

z wymaganą 
częstością

wyrobiska 
zrekultywowane 

w terminie

wyrobiska 
zrekultywowane 

po terminie

wyrobiska, dla których 
określono kierunek
i osobę obowiązaną

do rekultywacji gruntów,
lecz nie uznano jej 

za zakończoną

wyrobiska, dla których
nie określono kierunku, 

terminu i osoby obowiązanej 
do rekultywacji gruntów

liczba wyrobisk powierzchnia (ha)

154

753 ha

375 ha

150 ha

79 ha

67 55 34

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Tylko w jednym starostwie wszystkie kontrole (173) wykonania obowiązku 
rekultywacji gruntów dotyczące 46 wyrobisk przeprowadzono z wymaganą 
częstością27. 

W trakcie kontroli NIK, do oględzin czynności prowadzonych przez pra-
cowników starostw w ramach kontroli wykonania obowiązku rekultywacji 
gruntów, wytypowano łącznie 78 wyrobisk, dla których ustalono kierunek 
rekultywacji28. Oględziny tych czynności wykazały m.in. że:

1) Zgodnie z wymogiem art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców29 pracownicy starostw powiadomili przedsiębiorców 
o terminie planowanej kontroli. W miejscu kontroli stawiło się 60 przed-
siębiorców lub upoważnione przez nich osoby. Pracownicy starostw, 
z wyjątkiem Starostwa Powiatowego w Toruniu, posiadali wymagane 
tą ustawą upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych. 

2) Identyfikacji obszarów objętych rekultywacją z wykorzystaniem urzą-
dzeń pomiarowych dokonywali jedynie pracownicy dwóch starostw30. 
Pozostali porównywali ukształtowanie terenu z mapą geodezyjną, 
sytuacyjno-wysokościową lub wyrysem z ewidencji gruntów i budyn-
ków, a niektórzy z nich dodatkowo korzystali z aplikacji GPS w telefonie 
komórkowym.

27  Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim.
28  W tym 45 miejsc było objętych koncesjami wydanymi przez starostów, a pozostałe 33 – przez 

marszałków lub inne organy. 
29  Dz. U. poz. 646, ze zm.
30  Starostwa powiatowe w Grudziądzu i Tczewie.
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Przykłady

Podczas kontroli wykonywanej przez pracowników starostwa powiatu tczew-
skiego geodeta powiatowy wykonał pomiar obszaru górniczego urządzeniem 
GPS i potwierdził, że rekultywacja gruntów (złagodzenie skarp, wyścielenie 
humusem, obsianie gorczycą i rozsypanie nawozu) została przeprowadzona 
na całym obszarze górniczym. 

Pracownicy starostwa myśliborskiego zidentyfikowali obszar objęty obo-
wiązkiem rekultywacji poprzez porównanie z mapą topograficzną oraz mapą 
satelitarną ze strony internetowej www.geoportal.gov.pl. Jeden z pracowników 
korzystał z aplikacji telefonu komórkowego, wykorzystującej GPS z możliwo-
ścią wskazania kierunku poruszania się, aktualnego położenia na mapie sate-
litarnej (www.google.pl/maps) i z funkcją kompasu.

 

Zdjęcie nr 1 
Identyfikacja obszaru rekultywacji gruntów: 1 – wyrobisko Chlewice, powiat myśliborski 
(wykorzystano dokumentację rekultywacji i GPS w telefonie komórkowym); 2 – wyrobisko 
Różewo-Marianów, powiat wołomiński (wykorzystano mapy terenu); 3 – wyrobisko Zabagno, 
powiat tczewski (pomiar terenu wykonał geodeta, wykorzystując GPS); 4 – wyrobisko Guzowatka, 
powiat wołomiński (wykorzystano aplikację Geoportal Mobile w telefonie komórkowym).

Źródło: Materiały kontrolne NIK

3) Kontrola wykonania obowiązku rekultywacji polegała głównie na identyfi-
kacji objętego nim obszaru wyrobiska, ustaleniu rodzaju i zakresu wykona-
nych prac rekultywacyjnych oraz sprawdzeniu ich zgodności z kierunkiem 
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i terminem rekultywacji określonym w decyzjach starosty. W większości 
prowadzonych kontroli (47 spośród 78), pracownicy starostw nie porów-
nywali zgodności wykonywanych zabiegów z dokumentacją rekultywacji 
z uwagi na jej brak31, z tego w 12 przypadkach przedsiębiorcy nie byli obecni 
w czasie kontroli, a w 16 nie posiadali oni dokumentacji rekultywacji. W pozo-
stałych 19 przypadkach pracownicy starostw nie żądali od przedsiębiorców 
przedłożenia dokumentacji rekultywacji (w tym w dziewięciu z powodu 
stwierdzenia, że prace rekultywacyjne zostały już zakończone). 

Zdjęcie nr 2 
Powiat sieradzki: Wyrobisko Bartochów Zachód II, dla którego w 2008 r. określono kierunek 
rekultywacji rolny, o charakterze pastwiskowo-łąkowym – termin jej wykonania upłynął  
30 listopada 2012 r. (stan na początek lipca 2018 r.)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Przykład

Pracownik starostwa w Sieradzu przeprowadzający kontrolę wykonania 
obowiązku rekultywacji na terenie złoża Bartochów-Zachód II32 w sposób 
orientacyjny dokonał identyfikacji obszaru objętego obowiązkiem rekulty-
wacji. Nie żądał od przedsiębiorcy przedłożenia dokumentacji rekultywacji. 
Zadawał przedsiębiorcy pytania dotyczące rodzaju czynności przeprowadzo-
nych w trakcie rekultywacji, tj. sposobu wyrównania terenu, wykorzystania 
nadkładu zdjętego podczas eksploatacji złoża, dokonanych nasadzeń. Poinfor-
mował przedsiębiorcę, że zgodnie z decyzją z 26 listopada 2008 r. o rolnym 
kierunku rekultywacji, powinna być ona zakończona do końca listopada 2012 r.

4) W 31 kontrolach (spośród 78) pracownicy starostw dysponowali doku-
mentacją rekultywacji, w tym w siedmiu została ona przedłożona na ich 
żądanie przez przedsiębiorców. Dokumentację taką sporządziło również 
21 przedsiębiorców prowadzących wydobycie na podstawie koncesji 
wydanych przez starostów, pomimo że przepisy nie nakładają na nich 

31  W tym w 20 przypadkach brak dokumentacji dotyczył wyrobisk, na których była prowadzona 
eksploatacja kopalin na podstawie koncesji wydanych przez marszałka lub wojewodę.

32  Dla którego w dniu 31 maja 2007 r. upłynęła ważność wydanej przez starostę w 2003 r. koncesji 
na wydobycie kruszywa.
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takiego obowiązku33. Pracownicy starostw ustalili, że 15 przedsiębior-
ców nie posiadało podczas kontroli dokumentacji rekultywacji, pomimo 
że byli oni zobligowani do jej sporządzenia, zgodnie z § 162 rozporzą-
dzenia w sprawie ruchu zakładu górniczego. 

5) Na obszarze 24 wyrobisk nie prowadzono lub nie zakończono prac rekul-
tywacyjnych, mimo że upłynął określony w decyzjach starosty termin 
wykonania rekultywacji. Opóźnienia te wynosiły od jednego miesiąca 
do ponad 11 lat. Zakończono natomiast prace rekultywacyjne na obszarze 
kolejnych 14 wyrobisk, dla których również upłynął termin wykonania 
rekultywacji, a opóźnienie wynosiło od miesiąca do ponad dziewięciu lat. 

Przykład

Pracownik starostwa w Olsztynie przeprowadzający kontrolę wykonania 
obowiązku rekultywacji na terenie złoża Łęgajny34 objętego decyzją staro-
sty olsztyńskiego z 6 marca 2014 r. w sprawie określenia rolnego kierunku 
rekultywacji oraz terminu jej przeprowadzenia do 30 października 2018 r., 
dokonał oglądu niezabezpieczonego wyrobiska o kilkumetrowej głębokości, 
porównując wizualnie jego lokalizację i układ przestrzenny z mapą i dokumen-
tacją rekultywacji posiadaną przez starostwo. Wykonał także dokumentację 
fotograficzną i sporządził protokół z czynności. W kontroli nie uczestniczyła 
osoba obowiązana do rekultywacji ani jej przedstawiciel.

Zdjęcie nr 3 
Powiat olsztyński: Wjazd z drogi powiatowej na teren wyrobiska Łęgajny, na którym działalność 
wydobywczą zakończono w 2002 r. i w 2014 r. określono rolny kierunek rekultywacji – termin 
jej wykonania ustalono do 30 października 2018 r. (stan na wrzesień 2018 r.)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

33  Rozporządzenie w sprawie ruchu zakładu górniczego – § 162 ust. 6. 
34  Koncesja zezwalająca na wydobycie została wygaszona przez wojewodę warmińsko-mazurskiego 

12 lutego 2002 r. Wyrobisko to nie było objęte w latach 2013–2017 kontrolami wykonania 
obowiązku rekultywacji. W sierpniu 2018 r. opublikowano w Gazecie Olsztyńskiej informację 
o nielegalnym wysypisku śmieci na terenie niezrekultywowanego wyrobiska Łęgajny. 
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Spośród 585 wyrobisk, dla których ustalono kierunek i termin rekultywa-
cji gruntów, 98 było rekultywowanych z wykorzystaniem odpadów, w tym 
najwięcej na terenie powiatów: wołomińskiego (32), kartuskiego (13) oraz 
pułtuskiego (10). 

Przykład

Spośród 38 miejsc wydobycia na terenie powiatu wołomińskiego, dla 
których ustalono kierunki rekultywacji, w odniesieniu do 35 miejsc nie 
przeprowadzano w latach 2013–2017 kontroli wykonania obowiązku rekul-
tywacji z wymaganą częstością. Jak podał starosta, na części tych wyrobisk 
przedsiębiorcy nie prowadzili jeszcze prac rekultywacyjnych z uwagi na trud-
ności w pozyskaniu właściwych odpadów przewidzianych do rekultywacji. 
W wyniku skarg dotyczących uciążliwości zapachowych i zwożenia odpadów 
bez wymaganych zezwoleń, w latach 2013–2017 przeprowadzono 12 kon-
troli na siedmiu wyrobiskach. Na terenie dwóch z nich dokonano odwiertów 
kontrolnych w materiale użytym do rekultywacji i stwierdzono użycie przez 
przedsiębiorców niedozwolonych odpadów. Starosta zwrócił uwagę na fakt, 
że jako organ właściwy w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów, 
nie ma wpływu na decyzje dotyczące wykorzystania odpadów do rekultywacji 
wyrobisk wydawane przez marszałka.

Zdjęcie nr 4 
Powiat wołomiński: wyrobisko Sitki, dla którego w 2016 r. określono kierunek rekultywacji 
rolny ze zbiornikiem wodnym, z terminem jej wykonania do końca 2036 r. Do rekultywacji 
wyrobiska wykorzystywane są odpady (stan na koniec czerwca 2018 r.).

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Zgodę na wykorzystanie do rekultywacji odpadów pochodzących spoza 
wyrobiska wydawali w drodze decyzji administracyjnych starostowie 
lub marszałkowie, w zależności od planowanej ilości tych odpadów i pojem-
ności wyrobiska35.

W okresie objętym kontrolą 11 spośród 24 starostw otrzymało informacje 
od przedsiębiorców o powstałych zmianach w zakresie gruntów podlega-
jących rekultywacji. Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy ogrl obowiązek zawia-
damiania starostów w terminie do 28 lutego każdego roku o powstałych 

35  Art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm.)

Rekultywacja 
z wykorzystaniem 

odpadów

w ubiegłym roku zmianach, spoczywał na osobach obowiązanych do rekul-
tywacji tych gruntów. W siedmiu starostwach podejmowano działania 
w celu wyegzekwowania tego obowiązku, przy czym ograniczały się one 
jedynie do wysyłania wezwań, które nie zawsze były skuteczne.

Przykłady

W starostwie mińskim, na podstawie wydanych decyzji oraz zgromadzonej 
dokumentacji, a także wyników kontroli wykonania obowiązku rekultywacji, 
przygotowywano listę podmiotów obowiązanych do przedłożenia informa-
cji o zmianach i wysyłano do nich pisma przypominające z przykładowym 
wzorem stosownej informacji. Jednakże, informacji takich nie złożyło trzech 
przedsiębiorców w 2013 r., czterech w 2014 r., pięciu w 2015 r., dziewięciu 
w 2016 r. oraz pięciu w 2017 r.

W starostwie kartuskim, spośród 12 przypadków prowadzenia prac rekul-
tywacyjnych, w dwóch przedsiębiorcy złożyli zawiadomienia zgodnie z art. 22 
ust. 3 ustawy ogrl. Starosta, po upływie terminu przewidzianego na dostarcze-
nie informacji wysyłał przedsiębiorcom wezwania mające przypomnieć o cią-
żącym na nich obowiązku. Nie wszczynał jednak postępowań egzekucyjnych 
w przypadku ich niedostarczenia. Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału Środowiska 
w starostwie, wynikało to z problemów kadrowych oraz z faktu, że przed-
siębiorcy prowadzący eksploatację złóż o powierzchni nieprzekraczającej 
2 ha zazwyczaj nie rozpoczynali rekultywacji przed wygaszeniem koncesji,  
nie powodowali więc zmian gruntów podlegających rekultywacji.

W 17 starostwach nie podejmowano żadnych działań w celu egzekwowania 
od przedsiębiorców obowiązku zawiadamiania starosty o powstałych zmia-
nach dotyczących gruntów podlegających rekultywacji. Przyczyną braku 
tych działań, jak wyjaśniano, były zwłaszcza problemy kadrowe, trudności 
w ustaleniu, który z przedsiębiorców ma obowiązek złożenia takich infor-
macji oraz brak sankcji w przypadku niewywiązania się przedsiębiorcy 
z tego obowiązku.

Przykłady

W starostwie starogardzkim Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospo-
darki Nieruchomościami wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą nie podejmo-
wał działań mających na celu wyegzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku 
informowania starosty o powstałych zmianach, ponieważ wcześniej wysyłane 
wezwania nie przynosiły efektu, co miało związek z brakiem sankcji za niein-
formowanie starosty o zmianach.

W starostwie olsztyńskim nie podjęto działań w celu wyegzekwowania 
od siedmiu przedsiębiorców prowadzących wydobycie kopalin w 12 miej-
scach, dla których ustalono kierunek i termin rekultywacji, obowiązku złożenia 
zawiadomienia o powstałych w 2016 r. i 2017 r. zmianach dotyczących grun-
tów podlegających rekultywacji. Jak wynika z wyjaśnień, nie podjęto działań 
ponieważ ustawa ogrl nie zawiera przepisów, które w jasny i oczywisty sposób 
umożliwiałyby podejmowanie konkretnych czynności administracyjnych. 
Zmiany te zostały odnotowane podczas kontroli złóż.

Podczas kontroli wykonania obowiązku rekultywacji pracownicy starostw 
stwierdzali zmiany dotyczące gruntów podlegających rekultywacji. Jed-
nakże nie wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy informowali starostów 
o tych zmianach, co oznacza że nie realizowali obowiązku, o którym mowa 
w art. 22 ust. 3 ustawy ogrl. W tej sytuacji starostowie nie korzystali z moż-
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w ubiegłym roku zmianach, spoczywał na osobach obowiązanych do rekul-
tywacji tych gruntów. W siedmiu starostwach podejmowano działania 
w celu wyegzekwowania tego obowiązku, przy czym ograniczały się one 
jedynie do wysyłania wezwań, które nie zawsze były skuteczne.

Przykłady

W starostwie mińskim, na podstawie wydanych decyzji oraz zgromadzonej 
dokumentacji, a także wyników kontroli wykonania obowiązku rekultywacji, 
przygotowywano listę podmiotów obowiązanych do przedłożenia informa-
cji o zmianach i wysyłano do nich pisma przypominające z przykładowym 
wzorem stosownej informacji. Jednakże, informacji takich nie złożyło trzech 
przedsiębiorców w 2013 r., czterech w 2014 r., pięciu w 2015 r., dziewięciu 
w 2016 r. oraz pięciu w 2017 r.

W starostwie kartuskim, spośród 12 przypadków prowadzenia prac rekul-
tywacyjnych, w dwóch przedsiębiorcy złożyli zawiadomienia zgodnie z art. 22 
ust. 3 ustawy ogrl. Starosta, po upływie terminu przewidzianego na dostarcze-
nie informacji wysyłał przedsiębiorcom wezwania mające przypomnieć o cią-
żącym na nich obowiązku. Nie wszczynał jednak postępowań egzekucyjnych 
w przypadku ich niedostarczenia. Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału Środowiska 
w starostwie, wynikało to z problemów kadrowych oraz z faktu, że przed-
siębiorcy prowadzący eksploatację złóż o powierzchni nieprzekraczającej 
2 ha zazwyczaj nie rozpoczynali rekultywacji przed wygaszeniem koncesji,  
nie powodowali więc zmian gruntów podlegających rekultywacji.

W 17 starostwach nie podejmowano żadnych działań w celu egzekwowania 
od przedsiębiorców obowiązku zawiadamiania starosty o powstałych zmia-
nach dotyczących gruntów podlegających rekultywacji. Przyczyną braku 
tych działań, jak wyjaśniano, były zwłaszcza problemy kadrowe, trudności 
w ustaleniu, który z przedsiębiorców ma obowiązek złożenia takich infor-
macji oraz brak sankcji w przypadku niewywiązania się przedsiębiorcy 
z tego obowiązku.

Przykłady

W starostwie starogardzkim Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospo-
darki Nieruchomościami wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą nie podejmo-
wał działań mających na celu wyegzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku 
informowania starosty o powstałych zmianach, ponieważ wcześniej wysyłane 
wezwania nie przynosiły efektu, co miało związek z brakiem sankcji za niein-
formowanie starosty o zmianach.

W starostwie olsztyńskim nie podjęto działań w celu wyegzekwowania 
od siedmiu przedsiębiorców prowadzących wydobycie kopalin w 12 miej-
scach, dla których ustalono kierunek i termin rekultywacji, obowiązku złożenia 
zawiadomienia o powstałych w 2016 r. i 2017 r. zmianach dotyczących grun-
tów podlegających rekultywacji. Jak wynika z wyjaśnień, nie podjęto działań 
ponieważ ustawa ogrl nie zawiera przepisów, które w jasny i oczywisty sposób 
umożliwiałyby podejmowanie konkretnych czynności administracyjnych. 
Zmiany te zostały odnotowane podczas kontroli złóż.

Podczas kontroli wykonania obowiązku rekultywacji pracownicy starostw 
stwierdzali zmiany dotyczące gruntów podlegających rekultywacji. Jed-
nakże nie wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy informowali starostów 
o tych zmianach, co oznacza że nie realizowali obowiązku, o którym mowa 
w art. 22 ust. 3 ustawy ogrl. W tej sytuacji starostowie nie korzystali z moż-
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liwość zastosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji (art. 30 ustawy ogrl), które mają również odniesienie do obowiąz-
ków o charakterze niepieniężnym.

Wszystkie starostwa objęte kontrolą prowadziły sprawozdawczość doty-
czącą wielkości obszarów i położenia gruntów podlegających rekultywacji 
oraz wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów. Dane te zamiesz-
czano w sprawozdaniach rocznych RRW-1136, przekazywanych właści-
wemu marszałkowi w terminach wyznaczonych w obowiązujących rozpo-
rządzeniach Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej. Z obowiązku prowadzenia sprawozdawczości w spo-
sób rzetelny wywiązało się 13 starostw. 

W 11 starostwach zamieszczano w sprawozdaniach dane niezgodne ze sta-
nem faktycznym. Wynikało to przede wszystkim z błędnej interpretacji 
przepisów, braku przepływu informacji pomiędzy odpowiednimi komór-
kami organizacyjnymi starostwa oraz niedopatrzeń i błędów osób przygo-
towujących sprawozdania.

Przykłady

Pracownicy starostwa w Żninie sporządzali w sposób nierzetelny coroczne 
sprawozdania RRW-11. Dane dotyczące gruntów podlegających rekultywacji 
i zagospodarowaniu były powielane z roku na rok, bez ich analizy oraz aktuali-
zacji. Nie wykazywano w nich gruntów zrekultywowanych, pomimo wydania 
w okresie objętym kontrolą 18 decyzji o uznaniu za zakończoną rekultywacji 
gruntów po wydobyciu kopalin. Jak wyjaśnił starosta, dane wyjściowe do spo-
rządzenia sprawozdań były danymi archiwalnymi, przekazanymi starostwu 
przez wcześniej istniejący urząd rejonowy. We wszystkich sprawozdaniach 
RRW-11 za lata 2013–2017 raportowano te same dane, ponieważ sprawoz-
danie dotyczy gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, a zgodnie z art. 11 
ust. 1 ogrl, wyłączeniu podlegają użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia 
mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki 
rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego. 
Eksploatacja kopalin odbywa się na gruntach niższych klas (V, VI pochodzenia 
mineralnego oraz nieużytkach), w związku z czym grunty te nie podlegają 
wyłączeniu z produkcji i dlatego nie uwzględniano ich w sprawozdaniach. 

W starostwie w Wieluniu, w sprawozdaniach sporządzonych w latach  
2013–2018 nie wykazywano żadnych danych odnoszących się do wielkości 
obszarów i położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, podlegają-
cych rekultywacji i zagospodarowaniu oraz wyników rekultywacji i zagospodaro-
wania gruntów. Powodem takiego stanu był brak przepływu informacji pomiędzy 
wydziałami starostwa.

W Piotrkowie Trybunalskim – dane zawarte we wszystkich sprawozdaniach 
różniły się od danych wynikających z obowiązujących w poszczególnych latach 
decyzji dotyczących ustalenia kierunku rekultywacji. Zdaniem pracownika 
składającego wyjaśnienia, ustalenie kierunku rekultywacji nie jest tożsame 
z przeznaczeniem gruntów wymagających rekultywacji i wykazaniem ich 
w sprawozdawczości. Częstą praktyką jest wykazywanie całej powierzchni złóż 
wymienionej w koncesji. Natomiast powierzchnia wymagająca rekultywacji jest 
inna.

36  Sprawozdanie z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania 
gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów.
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Sposób sporządzania i zakres informacji, które powinny się znaleźć w spra-
wozdaniach RRW-11 został określony w odpowiednich rozporządzeniach 
Prezesa Rady Ministrów dotyczących wzorów formularzy sprawozdaw-
czych oraz w objaśnieniach do formularzy. Wykazane w sprawozdaniu 
dane dotyczące gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu 
powinny stanowić wynik zapisów zawartych w decyzjach administracyj-
nych dotyczących gruntów podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu.

Starostowie oraz pracownicy wykonujący zadania dotyczące kontroli wyko-
nania obowiązku rekultywacji wskazywali głównie na problemy kadrowe, 
powodujące przeciążenie obowiązkami służbowymi osób odpowiedzial-
nych za realizację tych zadań. Zwrócili także uwagę na brak przepisów obli-
gujących przedsiębiorców do przedkładania w starostwie dokumentacji 
rekultywacji, a także przepisów umożliwiających podejmowanie czynno-
ści administracyjnych w przypadku stwierdzenia, że działania prowadzone 
przez przedsiębiorcę są niezgodne z wymaganiami technicznymi i określo-
nym kierunkiem rekultywacji.

Przykłady

Starosta żniński zwrócił uwagę na brak obowiązku posiadania przez przed-
siębiorcę dokumentacji rekultywacji w przypadku zakładów górniczych 
działających na podstawie koncesji wydanej przez starostę37. Wskazał także 
na brak możliwości zamieszczenia harmonogramu rekultywacji w decyzjach 
w sprawach rekultywacji. Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami w Starogardzie Gdańskim uznał natomiast, że coroczne 
kontrole obowiązku wykonania rekultywacji byłyby nieskuteczne z uwagi 
na brak możliwości wyegzekwowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

W opinii NIK problemy kadrowe i organizacyjne w starostwach nie mogą 
stanowić usprawiedliwienia stwierdzonych nieprawidłowości. Starostowie 
są bowiem odpowiedzialni za organizację pracy w podległych im komór-
kach organizacyjnych, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wszyst-
kich zadań, w tym dotyczących rekultywacji gruntów. 

5.3. Egzekwowanie wykonania obowiązku rekultywacji 
gruntów po eksploatacji kopalin 

W okresie objętym kontrolą upłynął określony w ustawie ogrl 5-letni ter-
min zakończenia rekultywacji 310 miejsc wydobycia o łącznej powierzchni 
terenów górniczych ok. 1357 ha. Za zakończoną uznano rekultywację grun-
tów na obszarze 188 wyrobisk o łącznej powierzchni ok. 832 ha. Dla 34 
z nich (ok. 79 ha) decyzje o uznaniu rekultywacji za zakończoną wydano 
po upływie tego terminu38.

37  Przepisów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji rekultywacji gruntów 
po eksploatacji kopalin nie stosuje się do rekultywacji gruntów w odkrywkowych zakładach 
górniczych wydobywających kopaliny na podstawie koncesji udzielonej przez starostę 
z wyjątkiem rekultywacji wykonywanej z wykorzystaniem odpadów pochodzących spoza 
zakładu górniczego – §162 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ruchu zakładu górniczego. 

38  Termin ten został przekroczony od pięciu miesięcy do sześciu lat.
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Infografika nr 9  
Liczba i powierzchnia wyrobisk, dla których upłynął termin rekultywacji 
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Źródło: Opracowanie własne NIK.

Rekultywacja pozostałych 122 wyrobisk (o pow. 525 ha), dla których upły-
nął termin jej wykonania39 nie została uznana za zakończoną. Starostowie 
17 powiatów w stosunku do 67 z ww. wyrobisk (o pow. ok 375 ha) nie okre-
ślili nawet kierunku, terminu i osoby obowiązanej do rekultywacji. 

Przykłady

Starosta elbląski nie wydał decyzji ustalającej kierunek, termin i osobę obowią-
zaną do rekultywacji dla sześciu wyrobisk, mimo wygaśnięcia lub wygaszenia 
koncesji na wydobycie kopalin (od trzech do 209 miesięcy przed dniem kontroli 
NIK). W żadnym z tych przypadków starosta nie podjął działań zmierzających 
do wszczęcia z urzędu (art. 61 § 1 Kpa) postępowań administracyjnych w celu 
wydania decyzji ustalających kierunek rekultywacji tych wyrobisk. Starosta 
wyjaśnił, że w związku z brakiem odpowiedzi przedsiębiorców na pisma przy-
pominające o obowiązku rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych, zostaną 
wszczęte postępowania z urzędu w celu ustalenia kierunku rekultywacji. 
Dodatkowo, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w Elblągu poinformował, że dwa z ww. wymienionych wyrobisk 
zostały zidentyfikowane dopiero w trakcie kontroli NIK, a w przypadku trze-

39  Termin ten został przekroczony od sześciu miesięcy do ponad 10 lat.

Nieegzekwowanie 
obowiązku wykonania 

rekultywacji gruntów
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ciego sprawę zidentyfikowano dopiero w lutym 2018 r., w związku z wnio-
skiem właściciela nieruchomości dotyczącym przeprowadzenia klasyfikacji 
gruntów.

Starosta olsztyński, mimo upływu od sześciu do ponad ośmiu lat od zaprze-
stania działalności przemysłowej na terenie trzech miejsc wydobycia, nie wydał 
decyzji ustalających kierunek, termin i osobę obowiązaną do ich rekultywacji. 
Z wyjaśnień wynika, że nie podejmował tych działań ze względu na brak jasno 
określonych przepisów prawnych dotyczących prowadzenia takich czynności 
przez starostę.

Starosta starogardzki nie podejmował działań zmierzających do wydania 
decyzji określających kierunek rekultywacji dla dwóch miejsc wydobycia 
o łącznej powierzchni 11,93 ha, dla których koncesje zostały wygaszone 
odpowiednio 26 lutego 2013 r. i 1 grudnia 2011 r. Naczelnik Wydziału Geo-
dezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił, że przedsiębiorcy 
nie wystąpili z wnioskami o wydanie takich decyzji. W Wydziale nie posia-
dano informacji o wygaszeniu koncesji na wydobycie kopalin z tych miejsc. 
Praktyka wydawania decyzji na wniosek strony była, zdaniem Naczelnika, 
najbardziej skuteczna w egzekwowaniu od przedsiębiorcy ciążącego na nim 
obowiązku rekultywacji gruntów. Stwierdził on również, że wydawanie 
decyzji w sprawach rekultywacji z urzędu obarczone jest szeregiem proble-
mów związanych z pokrywaniem kosztów postępowania administracyjnego, 
zlecaniem ekspertyz i późniejszym wykonaniem decyzji w zastępstwie przed-
siębiorcy.

Starostowie 20 powiatów nie podjęli działań w celu egzekwowania wyko-
nania obowiązku rekultywacji pomimo zaistnienia przesłanek, o których 
mowa w art. 28 ust. 3 i 4 oraz w art. 30 ustawy ogrl40. Dotyczyło to sytu-
acji, w których przedsiębiorcy, nie wywiązali się z obowiązku wykonania 
rekultywacji gruntów w terminie do pięciu lat od zaprzestania działalno-
ści przemysłowej. 

Przykłady

Starosta sieradzki nie podejmował żadnych działań wobec osób obowiąza-
nych do rekultywacji ośmiu wyrobisk o łącznej powierzchni ok. 13 ha, pomimo 
że termin wykonania ich rekultywacji upłynął w 2007 r. (dwa wyrobiska), 
w 2010 r., 2011 r., 2012 r. i 2016 r. (kolejne cztery) oraz w marcu i kwietniu 
2018 r. (dwa). W przypadku kolejnych trzech wyrobisk (o łącznej pow. 10,8 ha) 
rekultywacja została zakończona po terminie wynikającym z decyzji ustala-
jących kierunek rekultywacji (odpowiednio trzy lata, rok i cztery miesiące 
oraz sześć miesięcy). Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Geodezji „nie wyegze-
kwowano wykonania rekultywacji w terminie ponieważ umknęło to uwadze 
pracownikowi starostwa”. W związku z tym, że postępowaniami w sprawach 
rekultywacji i zagospodarowania gruntów w starostwie zajmowała się jedna 
osoba, która nie była fizycznie w stanie należycie wszystkich spraw nadzo-
rować, przyjęto zasadę, że postępowania w sprawach rekultywacji gruntów 
wszczynane były tylko na wniosek przedsiębiorcy. 

Starosta piotrkowski nie podjął działań w celu wyegzekwowania zakończenia 
rekultywacji gruntów na ośmiu wyrobiskach (26,68 ha), dla których upłynął 
termin jej wykonania. Według stanu na dzień zakończenia kontroli NIK, w tych 
przypadkach termin rekultywacji został przekroczony o okres od jednego roku 
do ponad dziewięciu lat. W przypadku kolejnych trzech wyrobisk (o łącznej 

40  Poza powiatami giżyckim, grudziądzkim, kołobrzeskim i myśliborskim, na terenie których nie 
wystąpiły takie przesłanki.
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pow. ok. 3,4 ha), dla których wydano w latach 2013–2018 (II kwartał) decyzje 
o uznaniu rekultywacji za zakończoną, termin zakończenia rekultywacji został 
przekroczony od trzech do ponad dziewięciu lat.

Podobnie starosta miński nie podejmował takich działań odnośnie 
do 10 wyrobisk (o łącznej pow. 17,7 ha). W przypadku sześciu z nich po upły-
wie ustalonego terminu wydał decyzje o uznaniu rekultywacji za zakoń-
czoną, a w przypadku czterech nie podjął żadnych działań. Starosta wyjaśnił, 
że w żadnym z tych przypadków osoby obowiązane do rekultywacji nie wystą-
piły z wnioskiem o jej zakończenie. Wskazał jednocześnie na brak skutecznych 
instrumentów prawnych umożliwiających przymuszanie przedsiębiorców 
do rekultywacji w przypadkach jej prowadzenia na gruntach niższych klas, 
a także na brak prawnych możliwości ingerowanie z urzędu w „warunki rekul-
tywacji, które leżą wyłącznie po stronie przedsiębiorcy”.

Przyjęta przez starostów praktyka wydawania decyzji w sprawach rekul-
tywacji na wszystkich jej etapach wyłącznie na wniosek przedsiębiorców 
uniemożliwiała sprawowanie należytego nadzoru nad przebiegiem pro-
cesu rekultywacji, w tym także skuteczne egzekwowanie terminowego jej 
wykonania. Należy tu zaznaczyć, że starostowie posiadali wiedzę dotyczącą 
wygaśnięcia bądź wygaszenia koncesji zezwalających na wydobywanie 
kopalin. W związku z tym, w przypadku braku wniosków przedsiębiorców 
dotyczących określenia kierunku rekultywacji czy też uznania jej za zakoń-
czoną mogli, korzystając z art. 61 §1 Kpa, z urzędu wszczynać postępowa-
nia administracyjne w tych sprawach.

W żadnym z kontrolowanych starostw, w przypadku niewywiązania się 
przedsiębiorcy z zakończenia rekultywacji gruntów w terminie określonym 
w ustawie ogrl lub wyznaczonym w decyzji starosty, nie podjęto działań, 
o których mowa w ustawie o postępowaniu w egzekucyjnym w administra-
cji. Dotyczyło to łącznie 89 miejsc wydobycia (o pow. ok. 229 ha). 

Przykłady

Starosta toruński niepodjęcie działań w celu wyegzekwowania obowiązku 
rekultywacji dwóch wyrobisk po eksploatacji kopalin uzasadniał przyjętą 
w starostwie praktyką wszczynania postępowań w sprawach rekultywacji 
wyłącznie na wniosek osoby obowiązanej do przeprowadzenia rekultywacji 
gruntów. 

Starosta zgierski nie podjął działań w celu wyegzekwowania rekultywacji 
gruntów na terenie dwóch miejsc wydobycia, dla których koncesje na wydo-
bycie kopalin wygasły odpowiednio w 2009 r. i 2012 r., a od tego czasu nie 
prowadzono na ich terenie działalności przemysłowej. W starostwie przyjęto 
zasadę wydawania decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania 
gruntów wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Podobna sytuacja miała miej-
sce w Piotrkowie Trybunalskim – nie podjęto takich działań w odniesieniu 
do gruntów znajdujących się na terenie złoża, na którym zaprzestano działal-
ności przemysłowej w 2005 r. oraz w Sieradzu – trzy złoża, dla których kon-
cesje na wydobycie kopalin wygasły odpowiednio w 2006 r., 2010 r. i 2013 r.
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Zdjęcie nr 5 
Powiat piotrkowski: Wyrobisko Lewkówka I41, dla którego w 2008 r. określono kierunek rolny 
rekultywacji – termin jej wykonania upłynął w lutym 2017 r. (stan na początek lipca 2018 r.)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Zdjęcie nr 6 
Powiat zgierski: Wyrobisko Dąbrówka, dla którego w 2015 r. określono kierunek rekultywacji 
rolny, o profilu łąkowo-pastwiskowym – termin jej wykonania upłynął w listopadzie 2016 r. 
(stan na koniec czerwca 2018 r.)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

41  W dniu 4 października 2018 r. w mediach ogólnopolskich poinformowano o próbie zakopania 
w żwirowni Lewkówka ponad 100 ton odpadów nieznanego pochodzenia. Zatrzymano pięciu 
mężczyzn (kierowców ciężarówek i koparek), którym postawiono zarzut nieodpowiedniego 
postępowania z substancjami zagrażającymi ludziom i środowisku. 
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Zdjęcie nr 7 
Powiat zgierski: Wyrobisko Karolew II, dla którego w 2012 r. określono kierunek rekultywacji 
rolny – termin jej wykonania upłynął w grudniu 2015 r. (stan na koniec czerwca 2018 r.)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Starostowie czterech powiatów (piotrkowskiego, sztumskiego, 
wieluńskiego i włocławskiego) nie naliczyli podwyższonej o 200% opłaty 
rocznej w odniesieniu do gruntów zdewastowanych, mimo zaistnienia 
przesłanek określnych w art. 28 ust. 3 ustawy ogrl, tj. niezakończenia 
rekultywacji w ustawowym terminie. Dotyczyło to osób obowiązanych 
do rekultywacji czterech miejsc po eksploatacji kopalin (ok. 4 ha). 
Stwierdzone nieprawidłowości tłumaczono głównie przeoczeniem, 
trudnościami kadrowymi, wysokim poziomem skomplikowania spraw 
związanych z rekultywacją gruntów oraz brakiem w ustawie ogrl 
jednoznacznego wskazania do podejmowania działań z urzędu. 

Przykłady

Starosta sztumski, z powodu przeoczenia nie naliczył podwyższonej opłaty 
rocznej (w łącznej wysokości 6140,90 zł) z tytułu niezakończenia rekultywacji 
gruntów klasy III b o powierzchni 0,043 ha. Termin zakończenia rekultywacji 
tych gruntów minął 1 stycznia 2016 r., a jego niedotrzymanie przedsiębiorca 
tłumaczył problemami z uzyskaniem pozwoleń na wykorzystanie odpadów 
do rekultywacji wyrobiska.

Starosta wieluński, pomimo upływu ponad siedmiu lat od wygaszenia kon-
cesji na jednym z wyrobisk, którego część znajdowała się na gruntach ornych 
klasy IIIb i niezakończenia rekultywacji tych gruntów nie naliczył przedsię-
biorcy opłaty rocznej podwyższonej o 200%. Już w styczniu 2014 r. starosta 
otrzymał z OUG w Kielcach informację o wygaszeniu w marcu 2011 r. przez 
Marszałka Województwa Łódzkiego koncesji na wydobycie kopalin na tere-
nie tego wyrobiska. Przedsiębiorca w lipcu 2016 r. przedłożył w starostwie 
wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji (rolny ze zbiornikami wodnymi). 
Starosta jednak odmówił wydania takiej decyzji ze względu na negatywną opi-
nię wójta (niezgodność proponowanego kierunku rekultywacji z ustaleniami 
mpzp). Mimo, że od utraty ważności koncesji nie prowadzono działalności 
przemysłowej i upływu w 2016 r. pięcioletniego terminu przeprowadzenia 
rekultywacji, starosta nie podjął innych działań w celu egzekwowania wyko-
nania rekultywacji.

Nienaliczanie 
podwyższonej opłaty 

rocznej
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W latach objętych kontrolą wystąpiły przypadki wydania decyzji o odmo-
wie uznania rekultywacji za zakończoną. Dotyczyło to sześciu miejsc wydo-
bycia na terenie pięciu powiatów42. Starostowie, wydając takie decyzje, 
wskazywali na brak zakończenia wszystkich prac rekultywacyjnych, pro-
wadzenie ich niezgodnie z ustalonym kierunkiem rekultywacji oraz uzy-
skaniem negatywnych opinii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy ogrl.

Przykłady:

Starosta miński odmówił wydania decyzji o zakończeniu rekultywacji jednego 
z miejsc wydobycia o powierzchni 1,8 ha. Wyjaśnił, że wnioskodawca nie był 
uprawniony do złożenia wniosku o wydanie decyzji uznającej rekultywację 
gruntów za zakończoną. Wniosek został złożony przez nowego właściciela 
działki, który nie był osobą obowiązaną do przeprowadzenia rekultywacji. 

Starosta wieluński w jednym przypadku, po przeprowadzeniu kontroli wyko-
nania rekultywacji w kierunku rolnym, odmówił uznania jej za zakończoną, 
z powodu nieprawidłowego przeprowadzenia prac. W uzasadnieniu decyzji 
odmownej wskazał także na brak przedstawienia przez osobę obowiązaną 
do rekultywacji pozwolenia wodnoprawnego.

Starosta wołomiński w jednym przypadku odmówił wydania decyzji o uzna-
niu rekultywacji gruntów za zakończoną. Przyczyną tego było niezakończenie 
prac rekultywacyjnych w momencie składania wniosku oraz negatywne opinie 
Dyrektora OUG w Warszawie i Burmistrza Miasta Kobyłka dotyczące uznania 
rekultywacji za zakończoną.

W okresie objętym kontrolą na obszarze 13 spośród 24 powiatów odnoto-
wano łącznie 66 przypadków uzyskania przez starostów informacji o podej-
rzeniu nielegalnego wydobycia kopalin. Wszyscy ci starostowie bez zbędnej 
zwłoki podejmowali działania, w zależności od sytuacji wszczynając postę-
powania administracyjne lub informując inne, właściwe dla sprawy organy 
(np. Policję lub OUG). 

Przykłady

Do starostwa w Tczewie wpłynęło sześć zawiadomień o podejrzeniu wydo-
bywania kopalin bez koncesji (dwa – od podmiotów prywatnych, po jednym 
od Dyrektora OUG, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie, Dyrektora Izby 
Skarbowej w Gdańsku i Wójta Gminy Tczew). Cztery z tych zawiadomień nie-
zwłocznie przekazano, zgodnie z właściwością, do Dyrektora OUG, a w pozo-
stałych przypadkach podjęto działania wyjaśniające, w wyniku których stwier-
dzono niezasadność zawiadomienia. 

Na terenie powiatu sieradzkiego stwierdzono osiem przypadków niele-
galnego wydobycia kopalin. Wiedzę o nielegalnym wydobyciu powzięto 
od osób fizycznych (w dwóch przypadkach) oraz od organów administra-
cji publicznej (w sześciu). W każdej z tych spraw wszczęto postępowanie 
administracyjne celem ustalenia sprawców i naliczenia opłaty podwyższonej 
z tytułu nielegalnego wydobycia kopalin. W dwóch przypadkach nielegalnego 
wydobycia stwierdzonego po 1 stycznia 2015 r. sprawy zostały przekazane, 
zgodnie z art. 140 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do OUG 
w Kielcach. Sprawcom nielegalnego wydobycia ustalono łącznie opłatę pod-
wyższoną w wysokości 60,3 tys. zł. W jednym przypadku starosta umorzył 
postępowanie w sprawie ustalenia opłaty podwyższonej ze względu na jego 

42  Miński, starogardzki, tczewski, wieluński i wołomiński.

Odmowa uznania 
rekultywacji  
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bezprzedmiotowość. Ustalono bowiem, że prowadzone na wyrobisku prace 
nie dotyczyły wydobywania kopalin, a miały na celu wyrównanie terenu 
i wykonanie drogi wyjazdowej z wyrobiska.

W żadnym z kontrolowanych starostw nie zaistniały okoliczności uza-
sadniające konieczność występowania o środki z budżetu województwa 
przeznaczone na rekultywację na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub 
zmniejszyły swoją wartość użytkową wskutek działalności nieustalonych 
osób (art. 22c ust. 1 pkt 1 ustawy ogrl). 

Z informacji uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
wynika, że w latach 2013–2018 (I kwartał) właściwi dyrektorzy OUG 
wydali łącznie pięć decyzji nakazujących likwidację zakładów górniczych 
znajdujących się na terenie trzech kontrolowanych powiatów43. Dotyczyły 
one pięciu zakładów w powiatach: starogardzkim (jeden), wieluńskim 
(jeden) i zgierskim (trzy). W jednym przypadku, w związku z niewykona-
niem likwidacji zakładu w terminie wskazanym w decyzji, dyrektor OUG 
wszczął postępowanie egzekucyjne44. 

Przykłady

W okresie objętym kontrolą OUG w Kielcach przeprowadził łącznie 23 kon-
trole w likwidowanych zakładach górniczych na terenie powiatu zgierskiego. 
Podczas tych kontroli nie stwierdzono przypadku, aby po wygaśnięciu koncesji 
na wydobycie kopaliny dotychczasowy przedsiębiorca prowadził działalność 
przemysłową w tym zakresie. W marcu 2018 r. dyrektor OUG wydał jednemu 
przedsiębiorcy trzy decyzje nakazujące wykonanie obowiązku likwidacji 
odkrywkowego zakładu górniczego.

Dyrektor OUG w Poznaniu przekazywał do Starostwa Powiatowego w Wałczu 
pisemne informacje zawierające wyniki kontroli przeprowadzonych w likwi-
dowanych zakładach górniczych. W październiku 2014 r. poinformował staro-
stę, że obszary górnicze „Mirosławiec JS” i „Mirosławiec JS 1”, po wygaszeniu 
koncesji, zostały zniesione, a zasoby złóż rozliczone dodatkami do właściwych 
dokumentacji geologicznych. Zwrócił też uwagę, że starosta nie wydał żadnych 
decyzji w sprawie rekultywacji tych terenów. W czerwca 2015 r. dyrektor OUG 
poinformował starostę o wynikach kontroli zakładu górniczego „Hanki Miro-
sławiec”, którego koncesja wygasła w 2012 r. Stwierdził, że mimo braku decyzji 
ustalającej kierunek rekultywacji tego terenu, kwalifikował się on do wydania 
decyzji uznającej rekultywację za zakończoną. Poinformował również staro-
stę o przeprowadzeniu w 2015 r. kontroli w zakładzie górniczym „Drzonowo 
Wałeckie”, który zakończył wydobycie kopaliny w kwietniu 2009 r. W wyniku 
tej kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca nie posiadał decyzji określającej 
kierunek rekultywacji dla terenów po działalności górniczej oraz nie przystąpił 
do ich rekultywacji. Starosta wyjaśnił, że nie podejmowano działań w związku 
z otrzymanymi informacjami bowiem, zgodnie z przyjętą praktyką, decyzje 
określające kierunek i termin rekultywacji wydawane były po złożeniu wnio-
sku przez osobę obowiązaną do jej wykonania.

Starostowie oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadań związanych 
z egzekwowaniem wykonania rekultywacji gruntów po eksploatacji kopa-
lin wskazywali na problemy dotyczące zwłaszcza braku: jasno określo-

43  OUG w Kielcach, Poznaniu i Warszawie.
44  Dotyczyło to zakładu górniczego na terenie powiatu starogardzkiego.
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nych przepisów prawnych o podejmowaniu czynności wobec osób, które 
nie wykonały rekultywacji w terminie, wytycznych dotyczących prawidło-
wego naliczania opłat podwyższonych, skutecznych instrumentów praw-
nych umożliwiających przymuszanie przedsiębiorców do terminowego 
wykonania rekultywacji gruntów niższych klas, możliwości ingerowania 
z urzędu w warunki określone w dokumentacji rekultywacji. Wskazywano 
także na problemy kadrowe, w tym zbyt duże obciążenie pracowników sta-
rostwa bieżącymi zadaniami. 

Przykłady

Starosta żniński podał, że w przypadku niewywiązania się przedsiębiorcy 
z wykonania rekultywacji, brak jest narzędzi do tego, aby „zmobilizować” 
go do wykonania tych prac. Zauważył, że kiedy eksploatacja złóż odbywa się 
na gruntach klasy IV i V pochodzenia mineralnego, istniejące zapisy o stoso-
waniu podwyższonych opłat rocznych nie mają zastosowania. Zwrócił także 
uwagę na trudności w stosowaniu art. 30 ustawy ogrl. Jego zdaniem, zastoso-
wanie przepisów o egzekucji w administracji wymaga przeprowadzenia postę-
powania administracyjnego, ustalenia na podstawie dwóch odrębnych opinii 
rzeczoznawców rozmiaru ograniczenia wartości użytkowej gruntów (co wiąże 
się z kosztami, a są to grunty najniższych klas, których wartość użytkowa jest 
niewielka), a cały tryb postępowania egzekucyjnego jest bardzo czasochłonny 
i tym samym kosztowny. Stwierdził, że często koszty takiego postępowania 
byłyby wyższe od uzyskanego odszkodowania.

Starosta wołomiński wskazał także na brak możliwości zastosowania sankcji 
określonych w art. 28 ust. 4 ustawy ogrl, tj. podwyższonej o 200% opłaty rocz-
nej, w odniesieniu do zdegradowanych gruntów klas IV–VI, powstałych z gleb 
pochodzenia mineralnego.

Naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Sieradzu wskazał, 
że sposób prowadzenia postępowań w sprawach rekultywacji powinien być 
uszczegółowiony w przepisach wykonawczych do ustawy ogrl. Odnośnie 
do przedsiębiorców niewywiązujących się z obowiązku rekultywacji, w jego 
ocenie, w przepisach prawnych powinny być określone kary pieniężne, 
np. za 1 ha poszczególnych klas i użytków gruntowych. Obecnie obowiązujący 
przepis art. 28 ust. 4 ustawy ogrl uniemożliwia bowiem naliczanie opłaty 
za grunty zdegradowane pochodzenia mineralnego klas bonitacyjnych IV–V. 
W praktyce właśnie te grunty najczęściej podlegają rekultywacji, ponieważ 
to na nich pozyskuje się kopaliny takie jak piasek lub żwir. 

Zdaniem natomiast Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nie-
ruchomościami Starostwa w Starogardzie Gdańskim, wydawanie decyzji 
w sprawach rekultywacji z urzędu obarczone jest szeregiem problemów zwią-
zanych z pokrywaniem kosztów postępowania administracyjnego, zlecaniem 
ekspertyz i późniejszym wykonaniem decyzji w zastępstwie przedsiębiorcy. 

W opinii NIK przyjęta w badanych starostwach praktyka wszczynania 
postępowań jedynie na wniosek strony prowadzi do sytuacji, w której 
wykonanie rekultywacji uzależnione jest od woli przedsiębiorcy (wyrażo-
nej poprzez złożenie wniosku). Tymczasem, starostwo dysponuje wystar-
czającą wiedzą, by wszcząć postępowanie dotyczące określenia warunków 
rekultywacji jak i egzekwowania jej wykonania w terminie określonym 
w decyzji. 
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Ocena zapewnienia przez organy administracji publicznej prawidłowej 
i skutecznej rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych.

Ocena rzetelności określania przez starostów w wydawanych decyzjach 
warunków rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych.

Ocena zapewnienia przez starostów kontroli wykonania przez przedsię-
biorców obowiązku rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych.

Ocena podejmowania przez starostów przewidzianych prawem działań 
w przypadkach niewywiązania się przedsiębiorców z obowiązku rekulty-
wacji obszarów poeksploatacyjnych.

Kontrola została przeprowadzona w 24 starostwach powiatowych na tere-
nie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, 
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. W każ-
dym z województw kontrolą objęto cztery starostwa, na terenie których 
prowadzono eksploatację kopalin objętych prawem własności nierucho-
mości gruntowej. 

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK 
z uwzględnieniem kryteriów: legalności, gospodarności i rzetelności.

Lata 2013–2018 (do zakończenia kontroli) z uwzględnieniem zdarzeń 
z okresów wcześniejszych, jeżeli miały one wpływ na realizowane zadania. 
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 17 kwietnia 2018 r. do 8 sierpnia 
2018 r.

W ramach analizy przedkontrolnej uzyskano z urzędów marszałkowskich 
województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, 
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego 
informacje dotyczące obowiązujących w latach 2013–2018 (I kwartał) 
na terenie kontrolowanych powiatów koncesji na wydobycie kopalin, 
a także informacje o wydanych decyzjach, zezwalających na wykorzystanie 
odpadów do rekultywacji znajdujących się na terenie tych powiatów 
gruntów po eksploatacji kopalin. 

W trakcie kontroli, od dyrektorów OUG obejmujących swoją właściwo-
ścią ww. województwa, uzyskano informacje dotyczące wydania i egze-
kwowania w latach 2013–2018 (I kwartał) nakazów likwidacji zakładów 
górniczych (art. 129 ust. 6–8 ustawy Pgg) na terenie powiatów objętych 
kontrolą. 

Problematyka rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin nie była 
dotychczas przedmiotem kontroli NIK. W latach 2013–2017 do NIK 
wpłynęły dwie skargi mające związek z tematem niniejszej kontroli. 
Przedmiotem tych skarg były: brak nadzoru nad procesem rekultywa-
cji gruntów po eksploatacji kopalin oraz wykorzystanie do ich rekulty-
wacji odpadów pochodzących spoza wyrobiska w sposób zagrażający 
środowisku.

Przeprowadzenie kontroli planowej poprzedziła kontrola rozpoznaw-
cza, którą Delegatura w Olsztynie objęła w okresie od 14 listopada 2017 r. 
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do 24 stycznia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Ostródzie45. Po zakończe-
niu tej kontroli NIK sformułowała do starosty ostródzkiego cztery wnioski 
pokontrolne, dotyczące: określania w decyzjach w sprawach rekultywacji 
i zagospodarowania gruntów terminów wykonania rekultywacji, prowa-
dzenia kontroli wykonania obowiązku rekultywacji gruntów z wymaganą 
częstotliwością, zawiadamiania stron postępowań administracyjnych zwią-
zanych z rekultywacją gruntów o przyczynie zwłoki i nowym terminie 
załatwienia sprawy, podjęcia działań w celu wycofania z obrotu prawnego 
decyzji z 2009 r. ustalającej kierunek rekultywacji złoża Kadzie46. Starosta 
powiadomił o zrealizowaniu wszystkich wniosków pokontrolnych.

Po zakończeniu kontroli, NIK skierowała do kierowników wszystkich 24 
kontrolowanych starostw wystąpienia pokontrolne47, w których sformuło-
wała łącznie 105 wniosków pokontrolnych. Dotyczyły one w szczególności:

 � niezwłocznego podejmowania działań w przypadku stwierdzenia nie-
wywiązywania 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 decy-
zjach terminu zakończenia rekultywacji ponad pięcioletni okres liczony 
od zaprzestania działalności przemysłowej;

 � prowadzenia z wymaganą częstością kontroli wykonania obowiązku 
rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin, dla których ustalono 
kierunek, termin i osobę obowiązaną do rekultywacji.

Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokon-
trolnych wynika, że zrealizowano 41 wniosków, 54 jest w trakcie realizacji, 
a w przypadku 10 wniosków nie otrzymano jeszcze odpowiedzi48. 

Finansowe rezultaty kontroli wyniosły 22 509 zł i polegały one na uszczu-
pleniu środków finansowych w wyniku nienaliczenia podwyższonych opłat 
z tytułu niezakończenia rekultywacji gruntów w terminie.  [str. 38]

45  R/17/005 „Realizacja przez starostę ostródzkiego zadań związanych z zapewnieniem 
rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin na obszarze powiatu”. 

46  Dotyczy decyzji nakładającej obowiązek rekultywacji gruntów na osobę, która nie spowodowała 
utraty albo ograniczenia wartości użytkowej gruntu.

47  Starostowie nie złożyli zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych.
48  Dane według stanu na dzień 22 grudnia 2018 r.

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych

Finansowe rezultaty 
kontroli 
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej 
(starosty)

1.

Delegatura  
w Bydgoszczy

Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu

Edmund Korgol 

2.
Starostwo Powiatowe

w Toruniu
Mirosław Graczyk

3.
Starostwo Powiatowe

we Włocławku
Kazimierz Kaca

4.
Starostwo Powiatowe

w Żninie
Zbigniew Jaszczuk

5.

Delegatura  
w Gdańsku

Starostwo Powiatowe
w Kartuzach

Janina Kwiecień

6.
Starostwo Powiatowe

w Starogardzie Gdańskim
Leszek Burczyk

7.
Starostwo Powiatowe

w Sztumie
Wojciech Cymerys

8.
Starostwo Powiatowe

w Tczewie
Tadeusz Dzwonkowski

9.

Delegatura  
w Łodzi

Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie Trybunalskim

Stanisław Cubała

10.
Starostwo Powiatowe

w Sieradzu
Mariusz Bądzior

11.
Starostwo Powiatowe

w Wieluniu
Andrzej Stępień

12.
Starostwo Powiatowe

w Zgierzu
Bogdan Jarota 

13.

Delegatura  
w Olsztynie

Starostwo Powiatowe
w Działdowie

Marian Janicki

14.
Starostwo Powiatowe

w Elblągu
Maciej Romanowski

15.
Starostwo Powiatowe

w Giżycku
Wacław Strażewicz

16.
Starostwo Powiatowe

w Olsztynie
Małgorzata Chyziak

17.

Delegatura  
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie

Wojciech Konarski

18.
Starostwo Powiatowe

w Kołobrzegu
Tomasz Tamborski

19.
Starostwo Powiatowe

w Myśliborzu
Danuta Patkowska

20.
Starostwo Powiatowe w 

Wałczu
Bogdan Wankiewicz

21.

Delegatura  
w Warszawie

Starostwo Powiatowe w 
Mińsku Mazowieckim

Antoni Jan Tarczyński

22.
Starostwo Powiatowe w 

Płońsku
Andrzej Stolpa

23.
Starostwo Powiatowe w 

Pułtusku
Jan Zalewski 

24.
Starostwo Powiatowe w 

Wołominie
Kazimierz Rakowski

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

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze określa 
zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalno-
ści związanej z wydobywaniem kopalin ze złóż. Prawo własności górniczej 
obejmuje złoża kopalin wymienionych w art. 10 ust. 1 i 2 oraz części góro-
tworu położone poza granicami przestrzennymi nieruchomości gruntowej 
(art. 10 ust. 4 ustawy Pgg). Pozostałe kopaliny, które nie zostały wymie-
nione w art. 10 ust. 1 i 2 Pgg są objęte prawem własności nieruchomości 
gruntowej.

Zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy Pgg, do rekultywacji gruntów, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 5 (tj. wyrobiska górnicze w przypadku likwidacji 
zakładu górniczego, w całości lub w części), stosuje się odpowiednio prze-
pisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Ustawodawca określił rekultywację gruntów jako nadanie lub przywróce-
nie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych 
i przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawie-
nie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wod-
nych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudo-
wanie niezbędnych dróg (art. 4 pkt 18 ustawy ogrl). Tym samym, wskazał 
jedynie kierunek, do którego należy zmierzać prowadząc rekultywację 
gruntów, nie określił natomiast działań prowadzących do tych celów. Rekul-
tywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje 
na wszystkich etapach działalności przemysłowej (art. 20 ust. 3 ustawy 
ogrl). Poprzez działalność przemysłową rozumie się działalność nierolni-
czą i nieleśną, powodującą utratę albo ograniczenie wartości użytkowej 
gruntów (art. 4 pkt 26 ustawy ogrl). Z kolei, za utratę albo ograniczenie 
wartości użytkowej gruntów rozumie się całkowity zanik albo zmniejsze-
nie zdolności produkcyjnej gruntów (art. 4 pkt 15 ustawy ogrl). Prowa-
dzenie rekultywacji gruntów zostało również określone w art. 126 ust. 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, nakłada-
jącym na podejmującego eksploatację złóż kopaliny lub prowadzącego tę 
eksploatację obowiązek sukcesywnego prowadzenia rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych oraz przywracania właściwego stanu innych elemen-
tów przyrodniczych. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że rekulty-
wacja gruntów poeksploatacyjnych nie jest odrębną działalnością prowa-
dzoną przez przedsiębiorcę, lecz jest bezpośrednio związana z prowadzoną 
przez niego działalnością przemysłową. 

Starosta uprawniony jest do wydania decyzji określających: stopień ograni-
czenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, osobę obowiązaną do rekul-
tywacji gruntów, kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów oraz 
uznanie rekultywacji za zakończoną. Decyzje te wydaje się po zasięgnięciu 
opinii dyrektora właściwego okręgowego urzędu górniczego (w odniesie-
niu do działalności górniczej), dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Pań-
stwowych lub dyrektora parku narodowego (w odniesieniu do gruntów 
o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji) oraz wójta (art. 22 ust. 1 
i 2 ustawy ogrl). Przy czym stopień utraty lub ograniczenia wartości użyt-

Powstanie obowiązku 
i określanie warunków 
rekultywacji gruntów  
po eksploatacji kopalin
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kowej gruntów określa się na podstawie dwóch odrębnych opinii rzeczo-
znawców (art. 22 ust. 1 i art. 28 ust. 5 ustawy ogrl). Rzeczoznawcą może 
być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która ma 
odpowiednią wiedzę w tej dziedzinie. 

Odnosząc się do kwestii kierunku rekultywacji wskazać należy, że prze-
pisy ustawy ogrl nie pozwalają na wskazanie w jednoznaczny sposób  
kryteriów, którymi powinny kierować się organy administracji przy podej-
mowaniu rozstrzygnięcia w sprawie określenia kierunku rekultywacji. 
Ustawa ogrl nie określa bowiem rozwiązań, z których wynikałoby, że jedy-
nym sposobem rekultywacji gruntów, które przed dewastacją lub degrada-
cją były gruntami rolnymi albo leśnymi, jest taki, który przywróci poprzedni 
sposób ich wykorzystania. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Olsztynie z dnia 26 października 2010 r. (sygnatura akt II SA/Ol 
837/10) stwierdzono, że organ powinien wziąć pod uwagę całokształt oko-
liczności sprawy i po rozważeniu interesów stron postępowania zdecydo-
wać o kierunku rekultywacji, gdyż decyzja taka, ze względu na brak dosta-
tecznych kryteriów ustawowych, ma charakter uznaniowy. W orzeczeniu 
WSA w Gdańsku z 10 stycznia 2018 r. (sygnatura akt II SA/Gd 713/17) 
wskazano, że „wprawdzie ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie 
stawia wymogu uwzględnienia przy określaniu kierunku rekultywacji prze-
znaczenia danego terenu w planie zagospodarowania przestrzennego, nie-
mniej jednak, w ocenie sądu, okoliczność ta powinna być także brana pod 
uwagę. Stosownie bowiem do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszcze-
nie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowa-
nia i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego”. WSA w Łodzi, w orzeczeniu z dnia 23 listopada 
2011 r. (sygnatura akt II SA/Łd 1043/2011) stwierdził natomiast, że decy-
zja w sprawie rekultywacji jest wydawana w ramach tzw. uznania admi-
nistracyjnego. Oznacza to, że organ nie jest związany opiniami organu 
współdziałającego. Może więc wydać zarówno decyzję wskazującą kieru-
nek rekultywacji tożsamy ze wskazywanym przez stronę lub też zupełnie 
inny, jeżeli tylko dane rozstrzygnięcie znajduje oparcie w materiale sprawy.

Termin zakończenia procesu rekultywacji gruntów wyznacza art. 20 
ust. 4 ustawy ogrl, który stanowi, że kończy się ją w terminie do pięciu lat 
od zaprzestania działalności przemysłowej. Odnośnie do kwestii uznania 
przez organ rekultywacji gruntów za zakończoną wskazać należy nato-
miast, że w ustawie nie określono okoliczności, których zaistnienie warun-
kuje wydanie decyzji uznającej rekultywację za zakończoną. Zagadnienie 
to było przedmiotem orzeczeń sądowych. W wyroku z dnia 17 listopada 
2006 r. (sygnatura akt II OSK 1388/05) Naczelny Sąd Administracyjny 
stwierdził m.in., że ocena czy w konkretnym wypadku nastąpiła – czy też 
nie nastąpiła – rekultywacja gruntu, nie może być uzależniona od zakresu 
wykonanych robót rekultywacyjnych. Jedynym kryterium przy tej ocenie 
może być okoliczność, czy w wyniku odpowiednich zabiegów gruntowi 
nadano lub przywrócono wartości użytkowe. Ustalenie tej okoliczności 
wymaga dokładnego wyjaśnienia sprawy poprzez podjęcie wszelkich nie-
zbędnych czynności, nie wyłączając dopuszczenia dowodu z opinii biegłego. 
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Kwestia rekultywacji była także przedmiotem orzeczenia (sygn. akt II SA 
4116/03) z dnia 17 listopada 2004 r. wydanego przez WSA w Warszawie. 
W sentencji tego wyroku sąd stwierdził m.in., że: 

 − na gruncie przepisów ustawy nie można twierdzić, że rekultywacja 
gruntów została wykonana tylko częściowo, np. bez tzw. rekultywa-
cji biologicznej czy wykonania zabiegu głęboszowania – o ile został 
on uznany za niezbędny. Określony grunt jest albo zrekultywowany, 
tj. przywrócony do użytkowania rolnego i wtedy organ administra-
cji może wydać decyzję o uznaniu rekultywacji za zakończoną albo  
nie został przywrócony do użytkowania rolnego, niezależnie od cha-
rakteru i zakresu brakujących do zakończenia rekultywacji zabiegów  
– i wtedy nie można uznać rekultywacji za zakończoną;

 − ustawa nie określa, kto i w jaki sposób powinien rzeczywiście wykonać 
prace prowadzące do rekultywacji gruntów. Nie ma zatem przeszkód, 
by takie prace wykonał inwestor bezpośrednio bądź zlecił rekultywację 
gruntów wyspecjalizowanym firmom lub nawet przekazał je, odpłat-
nie lub na innych zasadach, właścicielom gruntów. Istotne jest tylko, 
że obowiązek rekultywacji gruntów obciąża osobę, która spowodowała 
utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, i że rekultywa-
cja powinna być dokonana na koszt tej osoby. Od tego obowiązku osoba, 
o której wyżej mowa, nie może się uwolnić – niezależnie od przyjęte-
go systemu realizacji rekultywacji, poniesionych kosztów, zawartych 
umów i innych okoliczności prawnych i faktycznych. Jest to obowiązek 
bezwzględny, którego nie można przenieść na inny podmiot (bez prze-
niesienia praw do inwestycji) w drodze odrębnego aktu lub czynności. 

Osobą obowiązaną do rekultywacji gruntów na własny koszt jest osoba 
powodująca utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów (art. 20 
ust. 1 ustawy ogrl). Poprzez osobę należy rozumieć osobę fizyczną lub 
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 
(art. 4 pkt 3 ustawy ogrl). Zazwyczaj jest nią przedsiębiorca prowadzący 
wydobycie kopalin na podstawie udzielonej koncesji. 

Jeżeli działalność przemysłowa powodująca obowiązek rekultywacji grun-
tów prowadzona jest przez kilka osób, obowiązek ten ciąży na każdej z nich, 
odpowiednio do zakresu działalności powodującej potrzebę rekultywacji 
(art. 20 ust. 5 ustawy ogrl). W przypadku zmiany osoby obowiązanej, sta-
rosta, również w drodze decyzji, przekazuje prawa i obowiązki wynikające 
z wcześniej wydanych decyzji (art. 20 ust. 6 ustawy ogrl). 

Różnice między koncesją marszałka, a koncesją starosty sprowadzają 
się przede wszystkim, w przypadku koncesji starosty, do braku 
obowiązku przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie koncesji projektu 
zagospodarowania złoża, prowadzenia dokumentacji geologiczno- 
-mierniczej, prowadzenia ruchu zakładu na podstawie zatwierdzonego 
planu ruchu zakładu górniczego oraz sporządzenia planu ruchu 
likwidowanego zakładu górniczego lub jego części (art. 26 ust. 3 
ustawy Pgg). We wniosku o udzielnie koncesji przez starostę określa się 
prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego (art. 26 ust. 4 ustawy 
Pgg), a koncesja taka określa m.in. sposób likwidacji zakładu górniczego 

Osoba obowiązana  
do rekultywacji gruntów 
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(art. 32 ust. 5 ustawy Pgg), uwzględniające obowiązek przedsięwzięcia 
przez przedsiębiorcę niezbędnych środków w celu ochrony środowiska 
oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej (art. 129 ust. 1 ustawy 
Pgg). Cofnięcie lub wygaśnięcie koncesji następuje w drodze decyzji organu, 
który ją wydał. Przypadki takie określono w art. 37 i 38 ustawy Pgg. 

Obowiązek sporządzania dokumentacji rekultywacji gruntów oraz jej 
zakres zostały określone w § 162 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia w sprawie 
ruchu zakładu górniczego, wydanego na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy 
Pgg. Obowiązek ten dotyczy wszystkich obszarów objętych koncesjami 
udzielonymi przez marszałka oraz tych obszarów objętych koncesjami 
udzielonymi przez starostę, których rekultywacja wykonywana jest z wyko-
rzystaniem odpadów pochodzących spoza zakładu górniczego (§ 162 ust. 6 
tego rozporządzenia). Dokumentację rekultywacji sporządza się w formie 
opisowej i graficznej, uwzględniając wymagania i wytyczne zawarte w nor-
mie określającej ogólne wytyczne projektowania rekultywacji w górnic-
twie odkrywkowym. W dokumentacji rekultywacji określa się kierunek, 
zakres, sposób i termin wykonania rekultywacji (§ 162 ust. 5 rozporzą-
dzenia). Należy zauważyć, że dokumentację rekultywacji zatwierdza kie-
rownik ruchu zakładu górniczego (§ 162 ust. 3 rozporządzenia). Jest ona 
niezbędna do kontroli przez starostę obowiązku wykonania rekultywacji 
(art. 27 ust. 3 ustawy ogrl).

Podmiotem uprawnionym do kontroli wykonania obowiązku rekultywa-
cji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych jest starosta. Kontrola 
ta polega na sprawdzeniu co najmniej raz w roku zgodności wykonywa-
nych zabiegów z dokumentacją rekultywacji tych gruntów, a zwłaszcza 
wymagań technicznych oraz ich terminowości, ze szczególnym uwzględ-
nieniem obowiązku zakończenia rekultywacji w okresie do pięciu lat 
od zaprzestania działalności przemysłowej. Osoby przeprowadzające  
kontrolę mogą żądać wglądu do dokumentacji rekultywacji. Są także upraw-
nione do wstępu na grunt i teren zakładu przemysłowego, wglądu do doku-
mentów oraz żądania sporządzenia ich odpisów, sprawdzania tożsamości 
osób w związku z prowadzoną kontrolą, żądania wyjaśnień i zasięgania 
informacji, a także pobierania próbek gleby lub roślin do analizy (art. 26 
ust. 2 ustawy ogrl). Źródłem informacji w tym zakresie są również dane 
otrzymywane przez starostów od osób obowiązanych do rekultywacji grun-
tów. Osoby te mają bowiem obowiązek zawiadamiania starosty, w terminie 
do 28 lutego każdego roku, o powstałych w ubiegłym roku zmianach doty-
czących gruntów podlegających rekultywacji (art. 22 ust. 3 ustawy ogrl).

W ustawie ogrl przewidziano sankcje w przypadku niewykonania rekul-
tywacji gruntów w okresie, o którym mowa w art. 20 ust. 4 tej ustawy. 
W przypadku gruntów zdewastowanych stosuje się wówczas opłatę roczną 
podwyższoną o 200% od dnia, w którym rekultywacja gruntów powinna 
zostać zakończona (art. 28 ust. 3 ustawy ogrl). Natomiast w przypadku 
niewykonania rekultywacji gruntów zdegradowanych ustala się, w drodze 
decyzji, obowiązek corocznego wpłacania przez osobę powodującą ograni-
czenie wartości użytkowej gruntów, na wyodrębniony rachunek bankowy 
zarządu województwa lub na Fundusz Leśny równowartości opłaty rocz-
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nej w takiej części w jakiej nastąpiło ograniczenie wartości użytkowej grun-
tów, a do ustalenia wysokości tej opłaty stosuje się wartości wymienione 
w art. 12 ust. 7 (grunty rolne klas I–IV) i art. 12 ust. 11 tej ustawy (grunty 
leśne). Opłaty te uiszcza się do czasu wykonania obowiązku rekultywacji 
(art. 28 ust. 4 ustawy ogrl). Należy jednak zwrócić uwagę, że znacząca więk-
szość złóż kopalin znajduje się na gruntach klas IV–VI powstałych na pod-
budowie mineralnej, co wyklucza możliwość zastosowania wskazanych 
wyżej opłat. 

W art. 30 ustawy ogrl określono, że w przypadku niewykonania obowiąz-
ków dotyczących rekultywacji stosuje się przepisy o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji w przypadku egzekucji obowiązków o cha-
rakterze niepieniężnym przewiduje m.in. nałożenie grzywny w celu przy-
muszenia (art. 119) lub wykonanie zastępcze (art. 127). Odpowiedzialność 
wynikającą z niedopełnienia obowiązku rekultywacji przewidziano także 
w ustawie Pgg. W art. 184 ust. 3 pkt 2 lit. o tej ustawy określono bowiem, że 
kto niedopełnia ciążącego na nim obowiązku rekultywacji gruntów po dzia-
łalności górniczej, podlega karze grzywny. Orzekanie następuje na zasadach 
i w trybie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykrocze-
nia (art. 189). 

Wydanie decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ogrl powinno być 
poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego. Spo-
sób prowadzenia takich postępowań reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Stosownie do postano-
wień art. 61 § 1 tej ustawy, postępowanie administracyjne wszczyna się 
na żądanie strony lub z urzędu, a kończy wydaniem decyzji, chyba że prze-
pisy Kpa stanowią inaczej (art. 104 § 1). W toku prowadzonego postępo-
wania organ administracji publicznej powinien przestrzegać ogólnych 
zasad prowadzenia postępowania, które określone zostały w rozdziale 2 tej 
ustawy. Zgodnie z tymi zasadami organy administracji publicznej: z urzędu 
lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokład-
nego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając 
na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli (art. 7), obo-
wiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępo-
wania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1). 
Terminy załatwienia sprawy określone zostały natomiast w rozdziale 7. 
Zgodnie z art. 35 § 1 organy administracji publicznej obowiązane są zała-
twiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane 
sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione 
przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu 
o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed 
którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie 
danych, którymi rozporządza ten organ (art. 35 § 2). Załatwienie sprawy 
wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później 
niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później 
niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3). 
Podkreślić należy, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ter-
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minie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, 
podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz 
pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia, do czego zobowiązuje art. 36 
§ 1 Kpa. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej rów-
nież w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych 
od organu (art. 36 § 2). Elementy jakie powinna zawierać decyzja okre-
śla art. 107 § 1 Kpa, tj. m.in. oznaczenie organu administracji publicznej, 
datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, 
rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim 
trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania 
i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wyda-
nia decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektro-
nicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny. Zauważyć należy przy tym, 
że stosownie do postanowień art. 107 § 4 Kpa można odstąpić od uzasad-
nienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 524, ze zm.).

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

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2126, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 799, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 
ze zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu  
odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008).
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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. Minister Środowiska
8. Minister Gospodarki
9. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

10. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
11. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
12. Sejmowa Komisja Ustawodawcza
13. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
14. Senacka Komisja Środowiska
15. Senacka Komisja Ustawodawcza
16. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
17. Główny Inspektor Ochrony Środowiska
18. Wojewodowie
19. Starostowie skontrolowanych powiatów


