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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
gospodarowanie
odpadami

wytwórca odpadów

posiadacz odpadów

odpady wydobywcze
obiekt
unieszkodliwiania
odpadów
wydobywczych

hałda, zwałowisko
odpadów pogórniczych
staw osadowy

budowla
krajobrazowa
odzysk odpadów

rekultywacja terenu

złoże
antropogeniczne
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zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego
rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy
odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;

każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów
(pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdy, kto przeprowadza wstępną
obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru
lub składu tych odpadów;
każdy, kto w praktyce włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) – domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;

odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki
i magazynowania kopalin ze złóż;

obiekt przeznaczony do składowania odpadów wydobywczych w formie stałej, ciekłej, w roztworze lub zawiesinie, w tym hałdy i stawy osadowe, obejmujący tamy lub inne konstrukcje służące do powstrzymywania, zatrzymywania,
ograniczania lub umacniania takiego obiektu, (za obiekt unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych nie uznaje się wyrobiska górniczego wypełnianego
odpadami wydobywczymi w celach rekultywacyjnych i technologicznych);
obiekt przeznaczony do składowania stałych odpadów wydobywczych
na powierzchni ziemi;

obiekt wykorzystywany do składowania drobnoziarnistych odpadów wydobywczych, w tym powstałych w wyniku przeróbki, wraz ze zmieniającą się ilością wody technologicznej, która pochodzi z przeróbki kopalin ze złóż oraz
z oczyszczania wody technologicznej;

obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w którym są deponowane
odpady wydobywcze, dla realizacji którego sporządzane są projekty budowlane i wydawane decyzje administracyjne;
proces, którego głównym celem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku
zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady
są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;
zagospodarowanie terenu, w tym oczyszczanie gruntu, na który miał wpływ
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w taki sposób, aby przywrócić go do właściwego stanu użytkowego i przyrodniczego, ze szczególnym
uwzględnieniem jakości gleby, dzikiej fauny i flory, siedlisk naturalnych, systemów słodkiej wody oraz krajobrazu;

sztucznie utworzone nagromadzenie wydobytej lub przetworzonej substancji mineralnej o właściwościach surowca mineralnego, lub która może być
przetworzona w surowiec mineralny, przydatny dla określonych zastosowań
i gdy istnieją warunki dla jego wykorzystania. Złożem antropogenicznym może być
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

pożar endogeniczny

aprobata techniczna

bezpośrednie
zagrożenie szkodą
w środowisku
działania
zapobiegawcze

pożar powstający w wyniku samozapalenia się węgla spowodowanego niemożnością odprowadzania ciepła z utleniania. Często nie dochodzi do występowania otwartego ognia a pożar objawia się wydzielaniem gazów;

pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania. Dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, oględzin, opinii ekspertów i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz warunków stosowania wyrobu i jego przewidywanej
trwałości. Jest udzielana przez jednostkę aprobującą, na wniosek producenta
lub importera wyrobu na drodze odpowiedniego postępowania;

wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się
przewidzieć przyszłości;

działania podejmowane w związku ze zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem powodującym bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, w celu
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia szkody, w szczególności wyeliminowanie lub ograniczenie emisji.
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1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące cel
główny kontroli
Czy działania
organów administracji
i przedsiębiorców
podejmowane dla
zagospodarowania składowisk
odpadów powęglowych
(hałd) były prawidłowe,
skutecznie chroniły
środowisko i są efektywne
ekonomicznie?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy przedsiębiorcy
górniczy skutecznie
zabezpieczyli środowisko
przed negatywnym
oddziaływaniem hałd
w trakcie składowania
odpadów i ich ewentualnej
eksploatacji oraz
czy działania związane
z zagospodarowaniem
odpadów wydobywczych były
efektywne ekonomicznie?

Powstawanie odpadów wydobywczych jest nieodłącznym elementem procesu eksploatacji pokładów węgla kamiennego. W okresie objętym kontrolą eksploatacja ta prowadzona była na terenie trzech województw:
lubelskiego, małopolskiego i śląskiego. Na terenie województwa dolnośląskiego eksploatację zakończono w 2000 r.1

Odpady wydobywcze, tj. skała wydobyta wraz z węglem, składowane
są w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych2, w formie
hałd, zwałowisk odpadów pogórniczych, czy stawów osadowych. Na terenie kraju zidentyfikowano3 153 takie obiekty.
Infografika nr 1
Zwałowiska odpadów pochodzących z wydobycia węgla kamiennego na terenie
województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i lubelskiego

2. Czy starostowie i organy
ochrony środowiska
sprawowały skuteczny
nadzór nad sposobem
gospodarowania odpadami
z wydobycia węgla
kamiennego i zapewnieniem
bezpieczeństwa tych
zwałowisk?
3. Czy władze
gmin górniczych
prawidłowo planowały
lokalizację, tworzenie
i zagospodarowanie terenów
na których składowane
są odpady pogórnicze?
4. Czy marszałek
województwa prawidłowo
realizował zadania związane
z zagospodarowaniem
zwałowisk odpadów
górniczych?
Jednostki kontrolowane
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, cztery
przedsiębiorstwa górnicze,
Spółka Restrukturyzacji
Kopalń S.A.,
Haldex S.A.,
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
(Śląski i Dolnośląski),
trzy starostwa powiatowe,
trzy miasta na prawach
powiatu.
Okres objęty kontrolą
Lata 2015–2018
(do dnia kontroli NIK)
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie informacji pozyskanych w trakcie kontroli.

Głównym negatywnym efektem powstawania odpadów jest wyłączenie
obszarów zajętych na ich składowanie z wykorzystania społeczno-gospodarczego. Pomimo iż liczba obiektów, na których składowane są odpady
maleje, to jednak skala zjawiska nadal jest znaczna – odpady składowane
są na obszarze o łącznej powierzchni 11 304,8 hektarów4.
1

2
3

4

Na Dolnym Śląsku znajdowało się Dolnośląskie Zagłębie Węglowe z czterema kopalniami – trzema
w Wałbrzychu i jedną w Nowej Rudzie. W latach 1992–2000 kopalnie były kolejno likwidowane,
a eksploatację węgla w ostatniej z nich zakończono w styczniu 2000 r.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 w ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1849, ze zm.) funkcjonujący lub zamknięty obiekt, na którym przed dniem wejścia w życie
ustawy były składowane wyłącznie odpady wydobywcze, staje się obiektem unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych w rozumieniu ww. ustawy;

Na podstawie danych pozyskanych z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska
w Katowicach, Krakowie, Lublinie i Wrocławiu, wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Problematyka przywracania terenów zwałowisk odpadów powęglowych do obiegu społeczno-gospodarczego. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka M. Łącznego, Jana Bondaruka, Agnieszki Janik.

WPROWADZENIE
Odpady wydobywcze, zarówno w fazie eksploatacji, jak i po upływie okresu
ich użytkowania, powodują zagrożenia środowiskowe: zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowania
oraz powietrza. Hałdy pogórnicze aktywne termicznie stwarzają poważne
zagrożenie dla ludzi w związku z wysoką temperaturą powierzchni i wnętrza oraz znacznym rozluźnieniem materiału nasypowego. W wyniku ich
przepalenia powstają tam rejony, po których poruszanie się zagraża niebezpieczeństwem poparzenia, zatrucia, zapadnięcia lub osunięcia skarp5.
W wyniku pożarów zwałowisk do atmosfery emitowane są trujące dla
organizmów żywych gazy, m.in.: H2S, SO2, CO, CO2. W latach 2015–2018
(I półrocze) na terenie województwa śląskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej 103 razy interweniowały w związku aktywnością termiczną zwałowisk, z czego w 21 przypadkach związane to było z pożarem
wewnątrz hałdy, a 11 razy w związku z pożarem miału węglowego w stawach osadowych.

W związku z powyższym oraz koniecznością implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z 15 marca 2006 r. w sprawie
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz
zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE6, została uchwalona ustawa z dnia
10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych7, której celem jest m.in. zapobieganie powstawaniu w przemyśle wydobywczym odpadów wydobywczych, ograniczenie ich niekorzystnego wpływu na środowisko oraz życie
i zdrowie ludzi. Ustawa określa zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz zasady prowadzenia obiektu ich unieszkodliwiania, a także
procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń i pozwoleń dotyczących
gospodarki odpadami wydobywczymi. Nakłada na posiadacza odpadów
obowiązek poddania ich w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych, do ich unieszkodliwienia zgodnie z wymaganiami
ochrony środowiska lub programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik, o których
mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska8.

Jednym z przewidzianych w ww. ustawie narzędzi mających na celu zidentyfikowanie, a w konsekwencji zminimalizowanie potencjalnego zagrożenia
dla środowiska i zdrowia ludzi generowanego przez zwałowiska odpadów
wydobywczych był wymóg sporządzenia krajowego spisu zamkniętych
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które wywierają
negatywny wpływ na środowisko lub mogą stać się w średnio lub krótkoterminowej perspektywie poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi

5
6
7

8

Na zwałowisku odpadów dawnej KWK „Miechowice”, zarządzanych przez Spółkę Restrukturyzacji
Kopalń S.A., pod czternastolatkiem osunęła się hałda. Chłopiec z ciężkimi poparzeniami nóg trafił
do szpitala. [Dziennik Zachodni z dnia 15 sierpnia 2015 r. Bytom: Poparzony czternastolatek.
Uważajcie na hałdy!]
Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1849, ze zm.; zwana dalej ustawą o odpadach wydobywczych.
Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.
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WPROWADZENIE
lub zagrożeniem dla środowiska9. Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
realizując powyższą dyspozycję, w 2012 r. sporządził taki spis na podstawie informacji pozyskanych od wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Do chwili obecnej jednak nie wydano przepisów wykonawczych
dotyczących aktualizacji spisu, w tym jej częstotliwości pomimo, iż w metodologii sporządzania spisu wskazano, że dane zgromadzone w nim są bazą
wymagającą okresowej aktualizacji.

Historycznie, jak i w okresie objętym kontrolą zdecydowana większość
odpadów wydobywczych składowana była na zwałowiskach odpadów.
Początkowo odpady były usypywane tworząc charakterystyczne stożki.
Tego typu zwałowiska są najbardziej narażone na procesy samozapłonu,
gdyż odpady nie były poddawane zagęszczaniu, co ułatwia obecnie migrację powietrza wewnątrz hałdy. Część tego typu obiektów do dziś funkcjonuje w krajobrazie zagłębi górniczych, a nawet są uznawane za „pomniki
kultury przemysłowej”, np. istniejąca od 1900 r. aktywna termicznie hałda
„Szarlota” w Rydułtowach10.
Zdjęcie nr 1
Widok na hałdę „Szarlota” w Rydułtowach

Źródło: NIK.

Problem zagospodarowania zwałowisk pogórniczych jest problemem
występującym nie tylko w Polsce. Przykładowo w niemieckim Zagłębiu Ruhry zinwentaryzowano ok. 170 zwałowisk, będących głównie
tzw. budowlami krajobrazowymi. Część z nich jest zagospodarowana w kierunku sportowo rekreacyjnym jak np. horyzontalne obserwatorium astronomiczne w Herten, zegar słoneczny w Castrop-Rauxell, obiekty sportowe
– sztuczny tor narciarski w Bottrop, trasy dla kolarstwa górskiego w Herten,
obiekty do uprawiania paralotniarstwa w Neukirchen-Vluyn.
9

8

Zwanego dalej Krajowym spisem obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
które wywierają negatywny wpływ na środowisko.

10 Dla stożka Szarlota uchwała Rady Miasta Rydułtowy nr 29.205.2012 z 22 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany MPZP wyznacza strefę ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego,
w której obowiązuje zakaz dokonywania zmian wysokości oraz istniejącego nachylenia zboczy.

WPROWADZENIE
Przykładem innego sposobu zagospodarowania takich zwałowisk jest
odzysk węgla z hałd znajdujących się w Zagłębiu Południowowalijskim.
Na zwałowiskach zdeponowanych było ok. 3 mln ton odpadów. Węgiel był
odzyskiwany w mobilnym zakładzie przeróbczym, a równolegle prowadzona była rekultywacja terenu. W celu zminimalizowania oddziaływań
środowiskowych zastosowano głównie transport przesyłowy, a udział
sprzętu ciężkiego (koparek, wozideł) zredukowano do minimum. Produkcja odbywała się w zamkniętym zakładzie przeróbczym, co pozwoliło na redukcję emisji hałasu do środowiska. Po zakończonej eksploatacji
zwałowisk teren został zagospodarowany w kierunku ogólnoprzyrodniczym. Utworzono stawy, wybudowano system odwodnienia obiektu, część
zadarnionej wierzchowiny zwałowiska została wykorzystana na potrzeby
wypasu owiec. Proces rekultywacji i zagospodarowania terenu został sfinansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży odzyskanego węgla11.

Przeprowadzone w ostatnich latach kontrole NIK12 w zakresie dotyczącym
zagospodarowania odpadów wydobywczych oraz rekultywacji terenów
po działalności górniczej wykazały, że podejmowane przez organy władzy publicznej działania nadzorcze, określone m.in. w ustawie o odpadach
wydobywczych, nie były w pełni rzetelne. Doniesienia medialne wskazywały
na szereg nieprawidłowości w zakresie nadzoru nad zwałowiskami odpadów wydobywczych, a także sygnalizowały negatywne ich oddziaływanie
na środowisko oraz na zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, w szczególności powodowane aktywnością termiczną hałd13.

Niniejszą kontrolą objęto przedsiębiorców gospodarujących odpadami
wydobywczymi, tj. wytypowane zakłady górnicze czterech przedsiębiorców, jako wytwórców odpadów wydobywczych – Węglokoks Kraj sp. z o.o.,
Tauron Wydobycie S.A., Polska Grupa Górnicza S.A., Jastrzębska Spółka
Węglowa S.A., (tj. niemal wszystkie14 podmioty prowadzące tego typu działalność na terenie województwa śląskiego i małopolskiego), przedsiębiorcę
będącego następcą prawnym likwidowanych zakładów górniczych – Spółkę
Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz przedsiębiorcę pozyskującego odpady
wydobywcze celem ich zagospodarowania – Haldex S.A. Ponadto kontrolą
objęto organy administracji publicznej, odpowiedzialne za nadzór nad
sposobem gospodarowania odpadami wydobywczymi, tj. Marszałka Województwa Śląskiego, trzy starostwa powiatowe – w Gliwicach, Oświęcimiu
oraz Kłodzku i trzy urzędy miast na prawach powiatu – Bytom, Wałbrzych,
Zabrze, na terenach których prowadzona była działalność gospodarcza
kontrolowanych zakładów górniczych, a także Dolnośląskiego i Śląskiego
Inspektora Ochrony Środowiska.
11 Gawor Ł., Warcholik W., Dolnicki P. (2016). Wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych
dla potrzeb rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk odpadów pogórniczych. Prace Komisji
Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(3), s. 228–238.

12 P/10/134 – Gospodarowanie odpadami z wydobycia węgla kamiennego, P/16/089 – Rekultywacja
i zagospodarowanie terenów pogórniczych byłego wyrobiska Piaseczno Kopalni Siarki
Machów S.A. w likwidacji.

13 (1) Dziennik Zachodni z dnia 3 lipca 2015 r. Płonąca hałda może poparzyć. Chorzów zamyka część
skweru. (2) Rybnik.com.pl. – 15 luty 2017 r. – Rydułtowy ostrzegają: Pył z płonącej hałdy zasypie
nas wszystkich. (3) Gazeta Wyborcza dodatek katowicki z dnia 16 sierpnia 2005 r. – Płonąca
hałda w Zabrzu zagraża ludziom.
14 Za wyjątkiem prywatnych spółek „SILTECH” sp. z o.o., EKO PLUS sp. z o.o. w Bytomiu
i ZG „Silesia” sp. z o.o.
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2. OCENA OGÓLNA
Niezadowalająca
skuteczność
działań organów
administracji publicznej
i przedsiębiorców

Działania organów administracji publicznej szczebla powiatowego,
inspekcji ochrony środowiska i połowy skontrolowanych przedsiębiorców, podejmowane dla zagospodarowania obiektów unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, mające na celu ograniczenie ich negatywnego
oddziaływania na środowisko nie były w pełni prawidłowe i skuteczne.
Przychody uzyskiwane przez wytwórców odpadów wydobywczych
z przekazania ich uprawnionym podmiotom celem dalszego gospodarczego wykorzystania, z uwagi na ograniczony popyt, nie miały istotnego
wpływu na efektywność ekonomiczną przedsięwzięć podejmowanych
w tym zakresie. Gospodarczo uzasadnione były wyłącznie działania polegające na pozyskiwaniu z odpadów frakcji węglowych.
1. Pomimo, iż skontrolowani przedsiębiorcy górniczy podejmowali – określone w obowiązujących przepisach – działania mające na celu zabezpieczenie środowiska przed negatywnym oddziaływaniem odpadów wydobywczych,
to w przypadku dwóch z czterech podmiotów działania te nie były w pełni
skuteczne, a deklarowany przez nie odzysk odpadów miał charakter pozorny
i umożliwiał niestosowanie przepisów ustawy o odpadach wydobywczych dotyczących bezpieczeństwa dla środowiska i zdrowia ludzi.
Także działania następcy prawnego likwidowanych kopalń związane z ograniczeniem negatywnego oddziaływania czynnego termicznie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na środowisko nie były wystarczające
i skuteczne.

Z uwagi na właściwości fizyko-chemiczne odpadów, zainteresowanie ich
gospodarczym wykorzystaniem było niewielkie. Z tego też powodu przychody
uzyskiwane przez ich wytwórców z tego tytułu stanowiły jedynie częściową
rekompensatę nakładów poniesionych na zagospodarowanie odpadów. Jednie
działania przedsiębiorcy odzyskującego węgiel z odpadów wydobywczych pozwalały na uzyskanie przychodów przewyższających koszty takiej działalności.

2. Starostowie15 i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, w konsekwencji zaniechań w realizacji zadań nie dysponowali rzetelnymi danymi dotyczącymi gospodarowania odpadami górniczymi i bezpieczeństwa nieczynnych
obiektów unieszkodliwiania odpadów, przez co sprawowany przez nich nadzór
nie był w pełni skuteczny. W dwóch przypadkach prezydenci miast na prawach
powiatu nie doprowadzili ponadto do zniwelowania zagrożeń wynikających
z aktywności termicznej hałd.

3. Obowiązujące w gminach górniczych dokumenty strategiczne wyznaczały
kierunki i sposoby zagospodarowania terenów zdegradowanych działalnością górniczą, mające na celu ograniczenie oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko i przywrócenie tych terenów do wykorzystania
dla celów społeczno-gospodarczych. Ponadto w dwóch gminach (na sześć
objętych badaniami kontrolnymi) wyznaczono obszary rewitalizacji, które
obejmowały tereny zdegradowane działalnością górniczą, w tym zwałowiska odpadów górniczych.

Kierunki rekultywacji gruntów ustalone w indywidulanych decyzjach w sprawach rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku
prowadzonej działalności wydobywczej nie wynikały jednak z opinii niezależnych rzeczoznawców, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych16, lecz odzwierciedlały ogólne kierunki zagospodarowania tych terenów, określone w dokumentacji planistycznej gmin.
15 Rozumiani także jako prezydenci miast na prawach powiatu.
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16 Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, zwana dalej ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

OCENA OGÓLNA
4. Marszałek Województwa Śląskiego prawidłowo wykonywał zadania związane z zagospodarowaniem zwałowisk odpadów pogórniczych, poprzez
kontrolę sposobu wykonania warunków wydawanych w tym zakresie
decyzji administracyjnych oraz realizował działania nakreślone w dokumentach strategicznych województwa w zakresie gospodarki odpadami
wydobywczymi i przywracania terenów zdegradowanych do obiegu społeczno-gospodarczego.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Sposób
zagospodarowania
odpadów wydobywczych
przez ich wytwórców

Objęci niniejszą kontrolą przedsiębiorcy górniczy, w latach 2015–2017
wytworzyli łącznie 72 139,0 tys. ton odpadów wydobywczych, z czego
56 889,3 tys. ton (78,9%), wg ich danych, zostało poddanych odzyskowi
poprzez wykorzystanie m.in. do rekultywacji terenów zdegradowanych
działalnością górniczą, zdeponowanie w podziemnych wyrobiskach górniczych bądź składowanie w zamkniętych lub zamykanych obiektach
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zwanych budowlami krajobrazowymi. Pozostała część odpadów, tj. 15 249,7 tys. ton (21,1%) została
poddana procesowi unieszkodliwiania w trzech czynnych obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, przy zastosowaniu technologii zapobiegającej negatywnemu odziaływaniu odpadów na środowisko. [str. 19]
Infografika nr 2
Sposób zagospodarowania odpadów wydobywczych przez przedsiębiorców górniczych
objętych kontrolą (w tys. ton)

Rekultywacja i deponowanie
w podziemnych wyrobiskach górniczych

28 367,3

Składowanie w obiektach unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych,
tzw. budowlach krajobrazowych

26 925,6

Unieszkodliwianie

Przekazanie w celu dalszego
wykorzystania

15 249,7

1 596,4

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych pozyskanych od wytwórców odpadów.

Odzysk odpadów
w budowlach
krajobrazowych

W latach 2015–2017, w ramach deklarowanego procesu odzysku odpadów
wydobywczych, przedsiębiorcy górniczy zdeponowali 26 925,6 tys. ton
wytworzonych odpadów (37,3%) w dziewięciu obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, określanych jako budowle krajobrazowe.

Tak rozumiany odzysk odpadów wydobywczych w formie „budowli krajobrazowych” dopuszcza obecnie rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami
i urządzeniami17.

Przedsiębiorcy działania te realizowali w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane18 w latach
poprzedzających wejście w życie przepisów ustawy o odpadach wydobywczych, regulujących sposób postępowania z odpadami wydobywczymi
w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
17 Dz. U. z 2015 r. poz. 796; zwane dalej rozporządzeniem w sprawie odzysku odpadów poza
instalacjami i urządzeniami.
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18 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm; zwaną dalej ustawą Prawo budowlane.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Z uwagi na powyższe, przedsiębiorcy ci nie są zobowiązani do uwzględnienia w tej działalności wymogów dotyczących bezpieczeństwa dla środowiska i zdrowia ludzi, które są zawarte w ustawie o odpadach wydobywczych.
Są więc zwolnieni z obowiązku sporządzania oceny ryzyka powodowanego
przez obiekt na środowisko, w tym m.in. określenia jego wpływu na stan
powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych, gleby oraz krajobrazu
jak i z obowiązku prowadzenia bieżącego monitoringu oddziaływania
obiektu na środowisko.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie19, do działalności stwarzającej ryzyko
szkody w środowisku zalicza się działalność z zakresu ustawy o odpadach
wydobywczych – gospodarowanie odpadami wydobywczymi na podstawie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, w tym m.in. wznoszenie obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych zwanych również budowlami krajobrazowymi. Tym samym
w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, spowodowanego ww. działalnością, podmiot korzystający ze środowiska obowiązany jest podjąć niezwłocznie działania zapobiegawcze.

W przypadku skontrolowanych przedsiębiorców, którzy działając na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane wykorzystywali odpady wydobywcze do wznoszenia budowli krajobrazowych, w związku z brakiem
obowiązku prowadzenia monitoringu oddziaływania obiektów na środowisko, nie ma możliwości określenia, jak wysokie jest prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku, spowodowanej przez składowane
w obiekcie odpady wydobywcze, a zatem czy stwarzają one bezpośrednie
zagrożenie szkodą w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości.

Należy podkreślić, że ryzyka dla środowiska jakie powodują budowle krajobrazowe urzeczywistniły się w przypadku trzech z dziewięciu obecnie eksploatowanych budowli. Wystąpiło tam bowiem przekroczenie poziomu
kwasowości wód podziemnych oraz zawartości w nich pierwiastków
takich jak cynk i ołów, a także przekroczenie dopuszczalnych poziomów
zawartości chlorków i siarczanów w wodach powierzchniowych. Powyższe związane było z przedostawaniem się do środowiska wód odciekowych
z tych obiektów.
Z tego też powodu budowle te zostały wymienione w sporządzonym przez
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w 2012 r.
Krajowym spisie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które
wywierają negatywny wpływ na środowisko, o którym mowa w art. 44 ust. 3
ustawy o odpadach wydobywczych.

Świadczy to o tym, że nie został spełniony wymóg art. 30 ust. 3 ww. ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach20, zgodnie z którym odzysk odpadów
wydobywczych poza instalacjami lub urządzeniami, może być prowadzony,
jeżeli nie stwarza zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi.
19 Dz. U. z 2018 r. poz. 954; zwana dalej ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
20 Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm.; zwana dalej ustawą o odpadach.
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Ponadto, w ocenie NIK, proces polegający na deponowaniu odpadów
w takich obiektach nie odpowiadał celowi odzysku odpadów, którego
– zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o odpadach – głównym wynikiem
miało być użyteczne ich zastosowanie przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej
funkcji. Celem i rezultatem takiego działania było legalne zagospodarowanie odpadów wydobywczych, a nie ich odzysk.

Ograniczanie
oddziaływania aktywnej
termicznie hałdy
na środowisko

Efektywność
ekonomiczna
wykorzystania odpadów
wydobywczych

Z tego też powodu działania tych przedsiębiorców nie zabezpieczały
skutecznie środowiska przed negatywnym wpływem odpadów wydobywczych. 
[str. 19–23]

Działania przedsiębiorcy będącego następcą prawnym likwidowanych
zakładów górniczych, na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania
aktywnej termicznie hałdy na środowisko, nie były wystarczające. W przypadku będącego w zarządzie przedsiębiorcy aktywnego termicznie obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Nowej Rudzie, po interwencji Starosty Kłodzkiego, spółka zleciła w 2017 r. wykonanie jego awaryjnego
zabezpieczenia. Działania te z uwagi na ich ograniczony zakres (jedynie
widoczny obszar zapożarowania został odizolowany od dostępu powietrza)
okazały się niewystarczające i nieskuteczne, gdyż nie doprowadziły do ugaszenia ogniska zapożarowania. Sytuacja ta rodzi ryzyko rozprzestrzenienia
się pożaru endogenicznego na całą hałdę i wzrostu emisji substancji szkodliwych do środowiska. 
[str. 25–27]

Wytwórcy odpadów wydobywczych poszukiwali innych, korzystniejszych form ich zagospodarowania. Wyniki zamówionych przez nich analiz przeprowadzonych przez wyspecjalizowane jednostki wykazały
m.in., że kruszywa powstałe na bazie odpadów wydobywczych mogą być
wykorzystane w pracach inżynieryjno-budowlanych do niezwiązanych
i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, hydrotechnicznym oraz do niwelacji
i utwardzania powierzchni terenu. Ze względu jednak na niewystarczającą
mrozoodporność nie mogą być wykorzystane samodzielnie jako kruszywo
do betonu, podbudowy dróg i do robót ziemnych.
Dlatego też, z uwagi na niewielkie zainteresowanie, zaledwie 2,2% wytworzonych odpadów zostało przekazanych w celu ich dalszego gospodarczego
wykorzystania, a przychody uzyskiwane z tego tytułu nie rekompensowały
nakładów poniesionych na zagospodarowanie odpadów.

Działania podejmowane przez przedsiębiorcę, którego głównym przedmiotem działalności było przetwarzanie pozyskanych odpadów wydobywczych były efektywne ekonomiczne, w szczególności w części
dotyczącej produkcji miału energetycznego, gdzie rentowność sprzedaży
w latach 2015–2017 kształtowała się na poziomie od 4% do 15%. Związane to było z faktem, iż stosowana w latach wcześniejszych technologia
przetwarzania węgla była mniej zaawansowana, przez co – odmiennie niż
obecnie – na składowiska kierowano odpady zawierające w swoim składzie wyższy udział frakcji węglowej.
[str. 24–25, 30]
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Starostowie nie przeprowadzali kontroli wykonania obowiązku rekultywacji gruntów innych niż leśne, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, polegającej na sprawdzeniu co najmniej
raz w roku zgodności wykonywanych zabiegów z dokumentacją rekultywacji. Nie podejmowali oni również działań w celu wyegzekwowania od podmiotów zobowiązanych do rekultywacji, informacji o powstałych w danym roku
zmianach w zakresie gruntów objętych decyzją w sprawie rekultywacji, o których mowa w art. 22 ust. 3 ww. ustawy. Powyższe tłumaczyli m.in. rzekomym
brakiem takiego wymogu prawnego oraz ograniczeniami kadrowymi w merytorycznych komórkach urzędów. W konsekwencji nie posiadali rzetelnej wiedzy o przebiegu procesu rekultywacji i jego zgodności z wydanymi decyzjami.
Nierzetelny nadzór na rekultywowanymi terenami rodzi ryzyko deponowania
na nich innych odpadów, w tym niebezpiecznych. Ryzyko to uległo zmaterializowaniu w przypadku zrekultywowanej hałdy w Bytomiu.
[str. 31–32]

Nadzór starostów
nad rekultywacją terenów
zdegradowanych

Prezydenci Miasta Bytomia i Zabrza nie podejmowali wystarczających
działań w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania nieczynnych
zapożarowanych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
na środowisko oraz bezpieczeństwo ludzi. W przypadku hałdy w Bytomiu w budżecie miasta nie zaplanowano środków na likwidację zapożarowania hałdy, a działania Prezydenta Bytomia podejmowane w celu
pozyskania środków z NFOŚiGW nie przyniosły efektu, z uwagi na brak
tytułu prawnego do części działek leżących pod hałdą. NIK zwróciła
ponadto uwagę na fakt, że w związku ze zlokalizowaniem ognisk zapożarowania w pobliżu przebiegającego przez nią kolektora ściekowego,
brak skutecznych działań rodzi ryzyko wystąpienia dodatkowych zagrożeń ekologicznych. Także działania naprawczo-prewencyjne zmierzające
do zabezpieczenia stref aktywnych termicznie hałdy w Zabrzu w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia zapożarowania były niewystarczające gdyż w trakcie kontroli NIK nadal występowały na jej obszarze objawy
pożaru endogenicznego.
[str. 32–34]

Nadzór nad aktywnymi
termicznie hałdami

Starostowie w żadnym przypadku wydając decyzje w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów nie pozyskiwali opinii rzeczoznawców
określających stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych. Powyższe tłumaczyli m.in. rzekomym brakiem takiej potrzeby
wynikającej z przepisów prawa oraz okoliczności faktycznych sprawy.
Wobec braku takich opinii, w decyzjach nie podawano, wymaganej przepisem art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, informacji o stopniu ograniczenia
lub utraty wartości użytkowej gruntów, będących zasadniczym elementem
uzasadniającym objęcie danego terenu obowiązkiem rekultywacji. Także
ustalone w decyzjach kierunki rekultywacji oraz jej terminy nie wynikały
z ocen uprawnionych rzeczoznawców.
[str. 32]

Nadzór wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska nad sposobem
gospodarowania odpadami wydobywczymi nie był wystarczający i rzetelny.

Na terenie województwa śląskiego w latach 2015–2018 WIOŚ skontrolował jedynie sześć spośród 24 zakładów górniczych, będących wytwórcami
odpadów wydobywczych i jeden podmiot gospodarujący odpadami wydo-

Kierunki rekultywacji
terenów zdegradowanych
ustalane przez starostów

Działalność
wojewódzkich
inspektorów
ochrony środowiska
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bywczymi z 65 prowadzących taką działalność. Ponadto kontrolą objęto
tylko jeden z 16 podmiotów wydobywający odpady z miejsc ich składowania, podczas gdy na terenie województwa znajdowało się 138 takich miejsc.

Zarówno Dolnośląski jak i Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie przekazywali Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska danych
na temat aktywnych termicznie hałd w celu wykazania ich w Krajowym spisie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które wywierają
negatywny wpływ na środowisko. Jako przyczynę powyższego wskazywano
nieustalenie przez Ministra Środowiska metodyki aktualizacji spisu, w tym
jej częstotliwości. Ponadto, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w związku z brakiem rzetelnych danych, przekazywał Głównemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska błędne informacje na temat aktualności ww. spisu, potwierdzając istnienie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, który został wcześniej rozebrany.

Zagospodarowanie
terenów, na których
składowane były odpady
wydobywcze

Nadzór Marszałka
Województwa
Śląskiego nad sposobem
zagospodarowania
zwałowisk odpadów
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NIK zwróciła także uwagę na konieczność objęcia przez WIOŚ nadzorem zarządzających zamkniętymi obiektami unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych z uwagi na fakt, iż nie są oni zobowiązani do prowadzenia
monitoringu oddziaływania odpadów tam składowanych na środowisko
i przekazywania jego wyników do WIOŚ. Dodatkowym argumentem przemawiającym za taką koniecznością jest to, że podczas pozyskiwania z hałd
odpadów i pozostałego w nich węgla dochodzi do naruszenia stateczności
obiektu, co może, w połączeniu z opadami deszczu powodować powstawanie osuwisk, a w konsekwencji – w związku z dostępem powietrza – zainicjować pożar endogeniczny. 
[str. 34–36]

W pięciu na sześć skontrolowanych starostw i miast na prawach powiatu
zinwentaryzowano tereny, na których składowane były odpady wydobywcze. Wyznaczono dla nich kierunki i sposoby zagospodarowania mające
na celu ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto
w dwóch gminach na tych terenach wyznaczono obszary rewitalizacji, mające
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, gdzie zaplanowano realizację
projektów celem przywrócenia ich do obrotu społeczno-gospodarczego.

Starostowie w wydawanych decyzjach określających kierunki rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą wyznaczali je zgodnie z ogólnymi kierunkami określonymi w dokumentacji planistycznej.
Kierunki te nie wynikały jednak z opinii niezależnych rzeczoznawców,
o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych.
[str. 37–38]

Marszałek Województwa Śląskiego prawidłowo realizował zadania samorządu województwa związane z zagospodarowaniem zwałowisk odpadów górniczych, wydając decyzje administracyjne w sprawach związanych
z gospodarką odpadami wydobywczymi, w tym w szczególności zatwierdzając programy gospodarowania odpadami wydobywczymi. Zapewnił także kontrolę sposobu realizacji warunków ustalonych w wydanych
decyzjach, a w przypadkach naruszenia przepisów dotyczących gospodarki
odpadami wydobywczymi korzystał z narzędzi umożliwiających egzekwowanie przestrzegania prawa w tym zakresie, poprzez m.in. wzywanie posiadacza odpadów do niezwłocznego zaniechania naruszeń.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Zarząd Województwa Śląskiego realizował działania nakreślone w dokumentach strategicznych województwa w zakresie gospodarki odpadami
wydobywczymi i przywracania terenów zdegradowanych do obiegu społeczno-gospodarczego. Jednym z kierunków była rewitalizacja terenów
i obiektów, w tym poprzemysłowych i zdegradowanych, na terenach (obiektach) o funkcjach społeczno-gospodarczych oraz zapewnienie ich dostępności, np. powstanie Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum
Kongresowego na terenie zlikwidowanej KWK „Katowice” w Katowicach.

[str. 39–42]
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4. WNIOSKI
Minister Środowiska

Najwyższa Izba Kontroli wnosi o określenie przez Ministra Środowiska
w drodze rozporządzenia:

1) z akresu oraz metodologii dotyczącej niezbędnych działań w odniesieniu
do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które
wywierają negatywny wpływ na środowisko, w tym w szczególności
do zwałowisk odpadów pogórniczych wykazujących aktywność termiczną – na podstawie art. 44 ust. 5 ustawy o odpadach wydobywczych;

2) m
 etodologii aktualizacji spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym częstotliwości tej aktualizacji
– na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy o odpadach wydobywczych.

Główny Inspektor
Ochrony Środowiska

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli dostrzega potrzebę dokonania zmian
w obowiązujących przepisach prawa dotyczących odzysku odpadów wydobywczych, które powinny wyeliminować możliwość prowadzenia odzysku
odpadów wydobywczych o kodzie ex 01 01 0221, 01 04 1222 oraz 01 04 8123
w procesie R524, o której mowa w pkt. 10 załącznika do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów
poza instalacjami i urządzeniami, polegającą na zastosowaniu odpadów
do budowy budowli krajobrazowych.

Ujęcie w Krajowym spisie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które wywierają negatywny wpływ na środowisko, o którym mowa
w art. 44 ust. 3 ustawy o odpadach wydobywczych, aktywnych termicznie
zwałowisk odpadów pochodzących z wydobycia węgla kamiennego.

21 Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali.

22 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11.
23 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80.
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24 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Zagospodarowanie odpadów wydobywczych
5.1.1. Przedsiębiorcy górniczy – wytwórcy odpadów wydobywczych
Działania podejmowane przez połowę skontrolowanych wytwórców odpadów wydobywczych w celu zabezpieczenia środowiska przed ich negatywnym oddziaływaniem nie były w pełni skuteczne.

Sposób zagospodarowania
odpadów wydobywczych

W latach 2015–2017 skontrolowani przedsiębiorcy górniczy wytworzyli
łącznie 72 139,0 tys. ton odpadów wydobywczych, z których 78,9% poddali
procesom odzysku. I tak Węglokoks Kraj sp. z o.o. wykazał, że 100% wytworzonych odpadów wydobywczych poddał procesom odzysku, PGG S.A. – 97,8%;
JSW S.A. – 71,4%; Tauron Wydobycie S.A. – 51,1%. Spośród odpadów poddanych odzyskowi, 1596,4 tys. ton zostało przekazanych uprawnionym
podmiotom w celu dalszego ich wykorzystania, co stanowiło 2,2% ogółu
wytworzonych odpadów wydobywczych.

Pozostałą część wytwarzanych odpadów (21,1%) składowano w czynnych obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w oparciu
o zatwierdzone przez właściwych miejscowo marszałków województw
programy gospodarowania odpadami wydobywczymi, w których przewidziano działania mające na celu ograniczenie ich negatywnego wpływu
na środowisko, wymagane przepisami ustawy o odpadach wydobywczych.

Powyższy deklarowany przez przedsiębiorców górniczych sposób zagospodarowania odpadów odpowiadał wymogom art. 4 ust. 3 ustawy o odpadach
wydobywczych, zgodnie z którym posiadacz odpadów wydobywczych był
obowiązany w pierwszej kolejności do poddania odpadów wydobywczych
odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych był on niemożliwy lub nie był
uzasadniony z przyczyn ekonomicznych, do ich unieszkodliwienia zgodnie
z wymaganiami ochrony środowiska lub programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik.

Dwaj przedsiębiorcy górniczy (JSW S.A. i PGG S.A.) poddawali odpady
wydobywcze odzyskowi w procesach związanych z wznoszeniem budowli
krajobrazowych w miejscach ich dotychczasowego składowania, funkcjonujących przed dniem wejścia w życie ustawy o odpadach wydobywczych
(JSW S.A. – w czterech obiektach i PGG S.A. – w pięciu obiektach). W ten
sposób zagospodarowano łącznie 26 925,6 tys. ton odpadów, z czego JSW S.A.
– 18 928,1 tys. ton i PGG S.A. – 7997,5 tys. ton.

Składowanie odpadów
w budowlach
krajobrazowych

Przykładowo, zakład JSW S.A. KWK „Pniówek” przed dniem wejścia
w życie ustawy o odpadach wydobywczych wystąpił w dniu 12 czerwca
2008 r. z wnioskiem do Marszałka Województwa Śląskiego o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne „Kościelniok”. Proces zamykania składowiska polega na deponowaniu w nim odpadów wydobywczych do rzędnej +320 m n.p.m., w oparciu o projekty budowlane i decyzje udzielające pozwolenie na budowę25
25 [1] „Budowa obiektu budowlano-ziemnego do rzędnej +320 m n.p.m. na obszarze istniejącego
zwałowiska „Kościelniok” przy użyciu kamienia dołowego z bieżącej produkcji kopalni Pniówek,
w sołectwie Krzyżowice, w części zlokalizowanej na terenie gminy Pawłowice”; [2] „Budowę
budowli krajobrazowej służącej powiększeniu zieleni urządzonej oraz celem związanym
z rekreacją i sportem w Jastrzębiu-Zdroju” .
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tzw. budowli krajobrazowej oraz w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. udzielającej JSW S.A.
KWK „Pniówek” zezwolenia na przetwarzanie (odzysk) odpadów, polegającego na wykorzystaniu odpadów do budowy obiektu na terenie zamykanego składowiska odpadów górniczych (obecnie obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych) „Kościelniok” znajdującego się w granicach miasta
Jastrzębie-Zdrój oraz gminy Pawłowice.
Zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego prace związane z zamykaniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
„Kościelniok” (przed dniem wejścia w życie ustawy o odpadach wydobywczych zwanego składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Kościelniok”), z jednoczesnym odzyskiem w tym procesie odpadów
wydobywczych pochodzących z bieżącej produkcji KWK „Pniówek”, mogą
być prowadzone do końca 2025 r.

W ww. decyzji Marszałka Województwa Śląskiego zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w związku
z tym, że postępowanie administracyjne na wniosek JSW S.A. KWK „Pniówek” zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy o odpadach
wydobywczych, nie zawarto wytycznych dotyczących sposobu prowadzenia
monitoringu oddziaływania obiektu na środowisko do czasu jego zamknięcia, o których mowa w art. 27 ustawy o odpadach wydobywczych. Wytyczne
w tym zakresie zostały określone wyłącznie dla fazy poeksploatacyjnej,
tj. po uzyskaniu decyzji o zamknięciu składowiska. Składowisko „Kościelniok” z uwagi na przekroczenia poziomu kwasowości wód podziemnych
oraz zawartości w nich pierwiastków takich jak cynk i ołów, a także przekroczenie dopuszczalnych poziomów zawartości chlorków i siarczanów
w wodach powierzchniowych. było wymienione w Krajowym spisie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które wywierają negatywny wpływ na środowisko. KWK „Pniówek” na zwałowisku „Kościelniok”
w latach 2015–2017 zdeponowała łącznie 9268,3 tys. ton, a więc niemalże
całość wytworzonych przez JSW S.A. KWK „Pniówek” odpadów wydobywczych (96,0% w 2015 r., 98,2% w 2016 r. i 98,9% w 2017 r.).
W podobny sposób zagospodarowywał odpady wydobywcze oddział PGG S.A.
KWK „Sośnica”, który na zamkniętym obiekcie unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych „Sośnica” (funkcjonującym od 1961 r. jako składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne) w okresie objętym kontrolą
zdeponował 1655,6 tys. ton, tj. 100% wytworzonych odpadów.

Od 1996 r. deponowanie na nim odpadów prowadzone było w oparciu
o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania i rekultywacji
zwałowiska kamienia dołowego KWK „Sośnica”. W związku z art. 12 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw26 z dniem 13 października 2006 r. decyzje w zakresie rekultywacji z zastosowaniem odpadów wygasły w całości lub w części dotyczą20

26 Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, ze zm.
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cej zastosowania odpadów do rekultywacji. W następstwie powyższego,
decyzją Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30 grudnia 2008 r. Kopalnia zobowiązana została do wykonania rekultywacji zwałowiska „Sośnica” na terenach miasta Zabrze, na działkach obejmujących teren o pow. 76,06 ha
w terminie do 31 grudnia 2011 r. W dniu 14 grudnia 2011 r. Kopalnia uzyskała decyzję Prezydenta Zabrza uznającą rekultywację gruntów na terenie
25,9 ha za zakończoną. Zgodnie z ww. decyzją na pozostałym, niezrekultywowanym terenie prowadzony miał być odzysk odpadów w oparciu
o projekt budowlany: Ukształtowanie terenu zwału ‘Sośnica’ poprzez podniesienie do rzędnej 270 m n.p.m. wraz z zagospodarowaniem w kierunku
rekreacyjnym.
Do końca grudnia 2016 r. odzysk prowadzony był na części zwałowiska
leżącej na terenie miasta Gliwice, w oparciu o projekt Aktualizacja projektu
technicznego ukształtowania i zagospodarowania północnej części dawnego zwału Sośnica na terenie miasta Gliwice, a od października 2016 r.
– na terenie gminy Zabrze pod przyszłe zagospodarowanie w kierunku
rekreacyjnym, w ramach realizacji projektu budowlanego pn.: Ukształtowanie terenu zwału ‘Sośnica’ poprzez podniesienie do rzędnej 270 m n.p.m.
wraz z zagospodarowaniem w kierunku rekreacyjnym. Na realizację tych
zamierzeń Kopalnia posiadała aktualne decyzje Prezydenta Miasta Zabrza
zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę.

W ww. dokumentacji nie zawarto wytycznych dotyczących sposobu prowadzenia monitoringu oddziaływania obiektu na środowisko. Wskazano
jedynie, że w trakcie wykonywania robót budowlanych prowadzony będzie
monitoring jakościowy (wskaźnik zagęszczenia, rodzaje odpadów wydobywczych, zawartość węgla) i ilościowy.

Taki sposób zagospodarowania odpadów nie spełniał wymogów odzysku
w rozumieniu definicji zawartej w ustawie o odpadach, tj. nie był procesem,
którego głównym celem było to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego
odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie
lub ogólnie w gospodarce.

Prowadzenie odzysku odpadów wydobywczych, polegające na budowie
budowli krajobrazowych dopuszcza rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, a wcześniej rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca
2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami
i urządzeniami27 (proces R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych).
Rozwiązanie to pozwalają na niestosowanie wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa dla środowiska i zdrowia ludzi, które są zawarte
w obecnie obowiązującej ustawie o odpadach wydobywczych, będącej
27 Dz. U. z 2006 r. Nr 49, poz. 356; zwane dalej rozporządzeniem z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami.
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transpozycją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE
z 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi
z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE,
tj. m.in.:
– prowadzenia obiektu w sposób zapobiegający pogorszeniu stanu gleby,
wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku oddziaływania wód
odciekowych pochodzących z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
– prowadzenia obiektu w sposób zapobiegający emisji pyłów i gazów;
– prowadzenia tego obiektu w sposób zapewniający stateczność i chemiczną stabilność obiektu oraz ich bieżącą kontrolę, a także w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych,
stanowiących jego wyposażenie, w szczególności aparatów kontrolnych i pomiarowych oraz kanałów przelewowych i przelewów spływowych;
– stosowania środków technicznych zapobiegających powstawaniu pożarów.
Konsekwencją składowania odpadów w budowlach krajobrazowych jest
w szczególności brak obowiązku prowadzenia przez przedsiębiorcę monitoringu oddziaływania obiektu na środowisko i przedkładania jego wyników właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Tymczasem monitoring taki, zgodnie z ustawą o odpadach wydobywczych,
obejmuje m.in. :
– badanie wielkości opadu atmosferycznego dokonane w stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
– badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych i podziemnych z listy określonej w przepisach
dotyczących kwalifikacji wód;
– pomiar poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych;
– kontrolę osiadania powierzchni obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych w oparciu o ustalone repery.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska w tej sprawie, przedstawionym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami,
w związku z faktem, że do Ministerstwa Środowiska nie były przekazywane
informacje od Inspekcji Ochrony Środowiska, organów samorządu terytorialnego, innych instytucji, jak również obywateli na temat funkcjonowania
takiego sposobu odzysku odpadów wydobywczych, w Ministerstwie Środowiska brak jest informacji o potencjalnym oddziaływaniu ww. budowli
na środowisko, a także nie jest znana skala tego zjawiska. Z tego powodu
– jak poinformowała Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie – nie zaistniała konieczność planowania i wdrażania
działań zaradczych.
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Zdjęcie nr 2
Widok na obiekt krajobrazowy „Kościelniok” zarządzany przez JSW S.A. KWK „Pniówek”

Źródło: NIK.

JSW S.A. nie zapewniła w dwóch zakładach górniczych (z czterech funkcjonujących w ramach tego podmiotu) deponowania odpadów zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Jeden z zakładów
górniczych JSW S.A. składował w obiekcie odpady wydobywcze bez ważnych decyzji Marszałka Województwa Śląskiego (1) zezwalającej na odzysk
odpadów w tym miejscu oraz (2) udzielającej zgodę na jego zamknięcie.
Przyczyną takiego stanu było zwrócenie się po terminie ważności dotychczasowych decyzji z wnioskiem do Marszałka Województwa Śląskiego o ich
aktualizację m.in. w zakresie zmiany terminu zamknięcia składowiska,
a w szczególności zakończenia prac rekultywacyjnych. Z kolei drugi zakład
górniczy prowadził rekultywację zamykanego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pomimo, iż Spółka nie wystąpiła do Starosty
powiatu rybnickiego o wydanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów, o których mowa w art. 22 ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych. Przyczyną powyższej nieprawidłowości był brak – w ocenie spółki – takiej konieczności wynikającej z przepisów prawa. Skutkowało
to tym, że ani kierunek prowadzonej rekultywacji ani termin jej zakończenia nie był uzgodniony ze starostą.
Trzech przedsiębiorców górniczych (JSW S.A., PGG S.A. i Tauron Wydobycie S.A.),
część wytworzonych przez siebie odpadów w łącznej ilości 15 249,7 tys. ton
unieszkodliwiało w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
zgodnie z zatwierdzonymi przez właściwych marszałków województwa Programami gospodarowania odpadami wydobywczymi. Proces ten realizowany
był zgodnie z wymogami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa dla środowiska i zdrowia ludzi, określonymi w ustawie o odpadach wydobywczych.
W miarę jak poszczególne sektory obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych były zapełniane, tj. osiągały założoną w projektach technicznych rzędną, były poddawane procesom rekultywacyjnym, w taki sposób aby
przywrócić je do właściwego stanu użytkowego i przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem jakości gleby, dzikiej fauny i flory, siedlisk naturalnych, systemu słodkiej wody i krajobrazu.

Nieprawidłowości
w składowaniu
odpadów w budowlach
krajobrazowych

Unieszkodliwianie
odpadów w obiektach
unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych
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Zdjęcie nr 3
Zrekultywowana część obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Knurowie,
zarządzanego przez JSW S.A. KWK „Budryk”

Źródło: NIK.

Ewidencja odpadów
wydobywczych
oraz wywiązywanie się
przedsiębiorców
z obowiązków
informacyjnych

Zlecanie robót
związanych
z gospodarką odpadami

Przekazanie odpadów
wydobywczych do dalszego
przetworzenia
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Przedsiębiorcy górniczy prawidłowo prowadzili ilościową i jakościową ewidencję odpadów, o której mowa w art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach oraz
wywiązywali się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie wytwarzania
odpadów i sposobu ich zagospodarowania. Dane o ilości odpadów wytworzonych/przekazanych rejestrowane były w kartach ewidencji/przekazania
odpadów i były zgodne ze stanem rzeczywistym. Sprawozdania, o których
mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, sporządzane były terminowo i odpowiadały prowadzonej ewidencji odpadów.

Skontrolowani przedsiębiorcy udzielając zleceń na roboty związane z zagospodarowaniem odpadów wydobywczych (analizą objęto dwa z trzech
postępowań przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą) postępowali zgodnie z regulacjami wewnętrznymi oraz wymogami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych28. Żaden z wykonawców
nie skorzystał na etapie prowadzonych postępowań ze środków ochrony
prawnej oraz w każdym przypadku zakres świadczenia wykonawców wynikający z poszczególnych umów był tożsamy z zobowiązaniami zawartymi
w ofertach.

Przedsiębiorcy podejmowali działania zmierzające do zastosowania
innych, korzystniejszych form zagospodarowania odpadów wydobywczych, poprzez ich wykorzystanie w budownictwie. Przykładowo wszystkie zakłady JSW S.A. posiadały Aprobatą Techniczną Instytutu Badawczego
Dróg i Mostów w Warszawie dla wyrobu budowlanego o nazwie „Kruszywo
skalne górnicze JSW”. Z kolei Tauron Wydobycie S.A., dla przejętego w 2015 r.
Zakładu Górniczego „Brzeszcze”, w celu uzyskania aprobaty technicznej zleciła wykonanie badań fizykomechanicznych i fizykochemicznych kruszyw
produkowanych w zakładzie.

28 Dz. U. z 2018 r. poz. 1985, ze zm., dalej ustawa Prawo zamówień publicznych.
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Przeprowadzone badania wykazały, że kruszywo stanowiące odpad
z produkcji węgla kamiennego może być wykorzystane w pracach inżynieryjno-budowlanych do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
hydrotechnicznym oraz do niwelacji i utwardzania powierzchni terenu.
Ze względu na niewystarczającą mrozoodporność nie może jednak być
wykorzystane samodzielnie jako kruszywo do betonu, podbudowy dróg
i do robót ziemnych.

W latach 2015–2017 przedsiębiorcy górniczy łącznie przekazali uprawnionym podmiotom 1725,20 tys. ton odpadów wydobywczych celem ich dalszego przetworzenia, co stanowiło zaledwie 2,2% odpadów wytworzonych
w tym czasie. Z uwagi na skalę operacji, przychody uzyskane z przekazania odpadów do przetworzenia stanowiły jedynie częściową rekompensatę
nakładów poniesionych na eksploatację odpadów powstałych z wydobycia
węgla kamiennego.
5.1.2. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. – następca prawny
likwidowanych zakładów górniczych

Działania spółki podejmowane na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania aktywnej termicznie hałdy na środowisko nie były skuteczne
i wystarczające.
Spółka w okresie objętym kontrolą, w ramach procesów związanych
z restrukturyzacją górnictwa, przejęła w zarząd 35 obiektów, na których
składowane były odpady pochodzące z wydobycia węgla kamiennego,
w tym jeden czynny obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
– „Panewniki”.

Działania związane
z ograniczeniem
oddziaływania obiektów
unieszkodliwiania
odpadów na środowisko

Działania związane z ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych podejmowane były przez spółkę w oparciu o „Program realizacji przedsięwzięć
z zakresu ochrony środowiska” (ostatnia jego aktualizacja miała miejsce w październiku 2017 r.). Określał on sposób wdrożenia przez spółkę
programów pomocowych „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla
kamiennego” w zakresie wykorzystania środków udzielanych w formie
dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo. Część 2
– Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin”. W okresie objętym kontrolą realizowane były dwa programy pomocowe na lata
2011–2015 i 2015–2018.

W ramach programu pomocowego „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego” na lata 2011–2015, który dopuszczał udzielenie
spółce dotacji do kwoty 85 699,6 tys. zł, realizowano 11 przedsięwzięć
z zakresu rekultywacji gruntów zdegradowanych przez przejęte do likwidacji zakłady górnicze, których łączna wartość wyniosła 43 681,5 tys. zł,
a zakończenie ww. zadań planowane jest na 2021 r. Według stanu
na dzień 31 marca 2018 r. kwota wykorzystanej dotacji z NFOŚiGW wynosiła 28 469,6 tys. zł (65,2%).
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Program pomocowy na lata 2015–2018 został zatwierdzony decyzją
Komisji Europejskiej nr C(2016)7510 z dnia 18 listopada 2016 r. Dopuszczała ona udzielenie spółce pomocy publicznej w formie dotacji z NFOŚiGW
do kwoty 230 925,00 tys. zł. w terminie do 31 grudnia 2018 r. Warunkiem
koniecznym do skorzystania z powyższej pomocy publicznej było wydanie
przez Ministra Środowiska rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla29, które zostało wydane
dnia 12 marca 2018 r. Późne wydanie ww. rozporządzenia skutkowało brakiem możliwości wcześniejszego wnioskowania przez SRK S.A. o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska ze środków NFOŚiGW.

W „Programie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska”
z października 2017 r., w części dotyczącej programu pomocowego na lata
2015–2018, zawarto 49 zadań przewidzianych do realizacji. W związku
z przedłużającym się procesem wydania przez Ministra Środowiska
ww. rozporządzenia, celem przyspieszenia procesu zawierania umów
na realizację zadań po wejściu w życie ww. rozporządzenia, SRK S.A. została
zobowiązana przez NFOŚiGW do sukcesywnego składania wniosków o dofinansowanie, które po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministerstwo
Energii i Wyższy Urząd Górniczy oraz ostatecznej ocenie przez NFOŚiGW
będą przedstawiane do ewentualnej warunkowej akceptacji przez Zarząd
NFOŚiGW. Umożliwić to miało, po ukazaniu się rozporządzenia, zawieranie
umów w możliwie najkrótszym terminie. Ponadto SRK S.A. została zobowiązana do przedkładania w pierwszej kolejności wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć, mających na celu likwidację zagrożeń dla zdrowia
ludzi lub stanu środowiska oraz zagrażają bezpieczeństwu powszechnemu.
W okresie do 31 grudnia 2017 r. spółka, w ramach programu pomocowego
na lata 2015–2018, złożyła siedem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie rekultywacji gruntów. Po wejściu w życie w dniu 21 marca
2018 r. ww. rozporządzenia Ministra Środowiska podpisano dwie umowy
na łączną kwotę 778 023,0 tys. zł, w tym jedną na rekultywację czynnej termicznie hałdy w Katowicach przy ul. T. Boya-Żeleńskiego.
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 2 października 2018 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające
z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla30 wydłużono okres udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające
z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla do dnia 31 grudnia 2023 r.

Spółka w okresie objętym kontrolą, jako zarządca przejętych w ramach
procesów restrukturyzacyjnych hałd, zobowiązana była do podejmowania
działań w celu zabezpieczenia środowiska przed negatywnym oddziaływaniem odpadów wydobywczych, zdeponowanych w obiektach gospodarowania odpadami wydobywczymi.
29 Dz. U. z 2018 r. poz. 585, ze zm. Rozporządzenie to obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.
Zgodnie z nim pomoc, w formie dotacji, może być udzielana na: zrekultywowanie terenów
zdegradowanych; zagospodarowanie wód kopalnianych; ochronę powierzchni ziemi przed
skutkami eksploatacji podziemnej.
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30 Dz. U. z 2018 r. poz. 2005.
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W związku z pojawieniem się oznak aktywności termicznej hałdy w Nowej
Rudzie, po interwencji starosty kłodzkiego, spółka zleciła w 2017 r. wykonanie awaryjnego zabezpieczenia palącej się hałdy. W ramach zadania
wycięto drzewa eliminując możliwość pożaru oraz wykonano okrywę izolacyjną na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy. Koszt prac wyniósł
197,9 tys. zł i został sfinansowany ze środków dotacji budżetowej. Działania te okazały się jednak niewystarczające i nieskuteczne, gdyż przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny hałdy wykazały, że pomimo
wykonanych prac w północno-wschodniej części obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych widoczne były ogniska zapożarowania (hałda
była nadal aktywna termicznie).
Zdjęcie nr 4
Widoczne ogniska pożarowe na hałdzie nr 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie

Źródło: NIK.

NIK dostrzegła równocześnie, że zakres działań związanych z likwidacją zagrożeń dla środowiska, będących konsekwencją m.in. aktywności
termicznej hałd, ograniczony był możliwością pozyskania przez SRK S.A.
środków finansowych z NFOŚiGW na ten cel, co wynikało z okoliczności
niezależnych od spółki.

W okresie objętym kontrolą Spółka przeprowadziła łącznie 25 postępowań o udzielenie zamówień, które dotyczyły: rekultywacji terenów pogórniczych (sześć), czyszczenia rowów opaskowych i odwadniających (sześć),
wykonania dokumentacji projektowej w zakresie rekultywacji (11) oraz
zabezpieczenia palących się hałd (dwa). Skontrolowane postępowania (dwa)
o zlecenie robót związanych z rekultywacją terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą oraz prac związanych z ograniczeniem oddziaływania termicznie czynnej hałdy na środowisko na łączną kwotę 3934,4 tys. zł,
przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spółka prowadząc likwidację zakładów górniczych przekazywała wytworzone przez nie odpady wydobywcze do przetworzenia upoważnionym
do tego podmiotom. Działania te były racjonalne i efektywne ekonomicznie.

Zlecanie robót związanych
z gospodarką odpadami

Przekazywanie odpadów
wydobywczych
do przetworzenia
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W okresie objętym kontrolą, w ramach czterech umów, spółka przekazała
7666,8 tys. ton odpadów wydobywczych i uzyskała z tego tytułu przychód
w kwocie 10 678,7 tys. zł. Przedmiotem przekazania były muły energetyczne oraz odpady znajdujące się na obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Panewniki”, a przeznaczone do wykorzystania przez
nabywcę – spółkę Haldex S.A. w celu pozyskania z nich węgla.
5.1.3. Przedsiębiorca pozyskujący odpady wydobywcze
celem ich zagospodarowania – Haldex S.A.

Rodzaje
działalności spółki

Działalność
na aktywnej termicznie
hałdzie „Ajska”
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Działania podejmowane przez przedsiębiorcę w zakresie przetwarzania pozyskanych odpadów wydobywczych były efektywne ekonomiczne,
w szczególności w części dotyczącej produkcji miału energetycznego.

Spółka w okresie objętym kontrolą pozyskiwała (wydobywała), w celu dalszego zagospodarowania odpady wydobywcze pochodzące z dwóch obiektów składowania odpadów: czynnego obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych „Panewniki”, położonego w granicach trzech miast, tj. Mikołowa, Katowic i Rudy Śląskiej oraz dzierżawionego od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zamkniętego obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych „Ajska” w Świętochłowicach. Spółka prowadziła także działalność polegającą na przetwarzaniu (odzysku) odpadów wydobywczych
w instalacjach przeróbczych oraz poza instalacjami i urządzeniami. Zarządzany przez spółkę obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
– „Panewniki” – eksploatowany był zgodnie z wymogami określonymi
w ustawie o odpadach wydobywczych, tj. w sposób zapewniający zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także zasad ochrony środowiska.

Spółka, jako posiadacz odpadów wydobywczych, zgodnie z art. 12 ust. 4
ustawy o odpadach wydobywczych zobowiązana była do poinformowania
Marszałka Województwa Śląskiego o wszelkich planowanych zmianach
w „Programie gospodarowania odpadami wydobywczymi”. Tymczasem
Zarząd Spółki nie dopełnił ww. obowiązku, pomimo iż rozpoczął działalność
na terenie zamkniętego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Ajska” i wytworzył 368 289,23 ton odpadów, co nie było przewidziane „Programem…” Zarząd Spółki tłumaczył to przeoczeniem obowiązku
informowania marszałka o planowych zmianach w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi. Powyższe skutkowało tym, iż spółka prowadziła nielegalnie działalność na tym obiekcie, a Marszałek Województwa
nie posiadał wiedzy czy prowadzona działalność może stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska.
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Zdjęcie nr 5
Prace prowadzone przez Spółkę Haldex S.A. na zwałowisku „Ajska” w Świętochłowicach

Źródło: NIK.

Przedmiotem aktywności Haldex na zamkniętym obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Ajska”, oprócz odzysku węgla i kruszyw, była
rekultywacja tego zwałowiska. Działalność ta była prowadzona w sposób
niezgodny z warunkiem określonym w decyzjach Marszałka Województwa
Śląskiego, udzielających zgodę na wydobywanie odpadów ze zwałowiska
oraz na przetwarzanie tych odpadów w zakresie odzysku odpadów poza
instalacjami i urządzeniami. Warunkiem tym było posiadanie decyzji Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie rekultywacji i zagospodarowania
terenu, której nie wydano na rzecz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
– właściciela hałdy.

Zarząd Spółki przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego roczne sprawozdanie o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania
nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za rok 2017, które zawierało nierzetelne dane:
– o ilości wytworzonych na terenie Zakładu Haldex w Świętochłowicach
odpadów wydobywczych o kodzie 01 01 02 – w sprawozdaniu przedstawiono dane zawyżone o 84 932,76 ton, tj. o 214,94% w stosunku do ilości wynikającej z karty ewidencji odpadów;
– o ilości tych odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach – w sprawozdaniu przedstawiono dane zaniżone o 621,20 ton,
tj. o 1,57% w stosunku do faktycznie przetworzonej ilości wynikającej z kart ewidencji odpadów. Dane zawarte w kartach ewidencji odpadów były weryfikowane z kartami przekazania odpadów, które spółka
uzyskała od posiadaczy odpadów lub na podstawie kwitów wagowych
i dowodów przyjęcia odpadów podpisanych przez pracowników zakładu.
Przyczyną powstania ww. rozbieżności były błędy osób je sporządzających,
a także niewłaściwie sprawowany nadzór służbowy nad komórką odpowiedzialną za sporządzanie sprawozdań. Podana w sprawozdaniach znaczna

Sporządzanie
sprawozdań o sposobie
gospodarowania
odpadami
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Przekazywanie
odpadów wydobywczych
do przetworzenia
jako materiałów
budowlanych

różnica pomiędzy masą odpadów wytworzonych (124 448,05 ton) a masą
tychże odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzaniach
(38 894,09 ton) powinna być bowiem wystarczającym sygnałem do dokładnej weryfikacji danych przed przekazaniem sprawozdania Marszałkowi
Województwa Śląskiego.

Spółka uzyskała pięć aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych31
wytwarzanych w oparciu o odzyskiwane przez nią odpady wydobywcze
i odpady ze spalania węgla.
Z pozyskiwanych odpadów wydobywczych Haldex produkował miały energetyczne, granulat mułowy (węglowy), materiał glebotwórczy (mieszanka
kamienia łamanego i komunalnych osadów ściekowych) oraz kruszywa,
zgodnie z posiadanymi aprobatami technicznymi. Poniżej przedstawiono
strukturę sprzedaży za lata 2015–2017.
Wykres nr 2
Struktura sprzedaży przetworzonych odpadów wydobywczych za lata 2015–2017

2017

Ilość sprzedanego
granulatu mułowego (Mg)

2015

33 940,8
3 670,5
329,3
312 564,5
279 352,0
348 391,4

Ilość sprzedanego
miału energetycznego (Mg)

Ilość sprzedanych
wyrobów budowlanych (Mg)

2016

15 011,8
427 323,0
615 154,5

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych pozyskanych z Haldex S.A.

Działania związane z przetwarzaniem odpadów wydobywczych były efektywne ekonomicznie. Przykładowo rentowność sprzedaży miału energetycznego w latach 2015–2017 kształtowała się na poziomie odpowiednio
7,3%, 3,8% i 15,2%, zaś średnia rentowność sprzedaży kruszyw z węzła
produkcyjnego zlokalizowanego przy KWK „Rydułtowy” kształtowała się
na poziomie 38,7%.
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31 Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, ze zm., zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych należy
przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
(Dz. U. UE L 88/5 z 4.04.2011, ze zm.); zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia „wyrób
budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości
wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagań dotyczących obiektów budowlanych.
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5.2. Nadzór nad sposobem i bezpieczeństwem gospodarowania
odpadami wydobywczymi
5.2.1. Nadzór realizowany przez starostów i prezydentów miast
na prawach powiatu
Nadzór starostów nad sposobem gospodarowania odpadami wydobywczymi nie był w pełni skuteczny.

Starostowie nie korzystali z przyznanego im narzędzia nadzoru nad procesem rekultywacji terenów innych niż leśne, jakim jest kontrola jego zgodności z wydanymi decyzjami, o której mowa w art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 1
pkt 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Polega ona na sprawdzeniu
co najmniej raz w roku zgodności wykonywanych zabiegów z dokumentacją rekultywacji gruntów, zwłaszcza w odniesieniu do wymagań technicznych oraz ich terminowości, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku
zakończenia rekultywacji w okresie pięciu lat od zaprzestania działalności
przemysłowej. W dwóch przypadkach na sześć skontrolowanych jednostek
samorządu terytorialnego – starosty oświęcimskiego i Prezydenta Miasta
Zabrze – zaniechano ponadto działań w celu wyegzekwowania od podmiotów wykonujących decyzje w sprawie rekultywacji gruntów, zawiadomień
o powstałych zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji,
o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Skutkiem powyższego nie posiadali oni rzetelnej wiedzy o sposobie wykonywania wydanych przez siebie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów z wykorzystaniem m.in. odpadów wydobywczych.,
w szczególności w odniesieniu do stosowanych metod i rozwiązań oraz stopnia zaawansowania prac, w kontekście wyznaczonych terminów. Brak rzetelnego nadzoru rodzi także ryzyko wykorzystania terenów podlegających
rekultywacji do celów deponowania w nich innych odpadów, w tym niebezpiecznych. Ryzyko to uległo zmaterializowaniu w przypadku zrekultywowanej hałdy w Bytomiu. Przeprowadzone w ramach niniejszej kontroli oględziny
wykazały m.in., że wewnątrz zwałowiska występowały odpady przemysłowe.

Nadzór nad rekultywacją
terenów zdegradowanych
działalnością górniczą

Zdjęcie nr 6
Zapożarowane zwałowisko przy ul. Magdaleny w Bytomiu. Wydobyte przez Straż Pożarną
podczas akcji gaszenia hałdy odpady przemysłowe.

Źródło: NIK.
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Nieokreślanie stopnia
ograniczenia lub utraty
wartości użytkowej
gruntów

Prowadzenie
rekultywacji bez ważnych
decyzji w tym zakresie

Nadzór nad aktywnymi
termicznie hałdami
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Pracownicy Urzędu Miasta w Bytomiu nie potrafili ustalić, czy odpady te,
wydobyte w latach 2016–2017 przez Straż Pożarną w jednej z akcji gaszenia zwału, zostały tam zdeponowane w okresie, kiedy hałda była czynnym
zwałowiskiem odpadów wydobywczych, czy też zostały umieszczone już
w okresie późniejszym, tj. w czasie rekultywacji tego zwałowiska.

Starostowie, w żadnej z wydanych przez siebie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku prowadzonej działalności wydobywczej, nie określili stopnia ograniczenia lub
utraty wartości użytkowej tych gruntów na podstawie opinii niezależnych
rzeczoznawców, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, czym naruszone zostały wymogi wynikające z art. 22
ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Ustalenie stopnia degradacji lub zdewastowania
gruntów jest tymczasem elementem niezbędnym dla rzetelnego określenia w decyzjach kierunku, technologii, metody oraz terminu rekultywacji
i zagospodarowania takich terenów. Powyższe tłumaczyli m.in. rzekomym
brakiem takiej potrzeby wynikającej z przepisów prawa oraz okoliczności
faktycznych sprawy.

Miasto Zabrze prowadziło rekultywację hałdy nie posiadając decyzji
– wydanej przez właściwy organ – w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów, o której mowa w art. 22 ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych. W 2014 r. przystąpiono do realizacji robót rekultywacyjnych w ramach projektu „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki
na obszarze gminy Zabrze”32. Zakres robót wykonanych na hałdzie „Ruda”
obejmował w ramach rekultywacji technicznej obszaru o powierzchni
40,84 ha: eliminację dzikich wysypisk odpadów komunalnych, bieżącą
konserwację ciągów komunikacyjnych, wytyczenie ścieżki dydaktycznej,
wykonanie punktów edukacyjnych, wytyczenie i wykonanie punktu widokowego ze stacją informacyjną, zabezpieczenie skarp przed erozją ablacyjną, a w ramach rekultywacji biologicznej: przygotowanie gruntów pod
zasiew i nasadzenia, wykonanie nasadzeń wybranych gatunków krzewów,
nasadzenie krzewinek (wrzosu) i wysiew roślin okrywowych. Miasto zleciło prowadzenie tych prac mimo że nie posiadało decyzji określającej
m.in. kierunek rekultywacji.

Na terenie miast Bytom i Zabrze znajdowały się termicznie czynne zwałowiska odpadów wydobywczych, z których trzy poddano analizie pod kątem
działań zmierzających do ich ugaszenia – jedno w Bytomiu i dwa w Zabrzu.
Mimo, że stwarzały one realne zagrożenie dla bezpieczeństwa, jak również
ryzyko dla środowiska w szczególności w przypadku rozprzestrzenienia się
ognia, w dwóch przypadkach władze tych miast nie podjęły odpowiednich
działań w celu jego zniwelowania.
W budżecie miasta Bytom nie zaplanowano środków na likwidację zapożarowania hałdy, a działania Prezydenta Bytomia podejmowane w celu
pozyskania środków z NFOŚiGW były nieskuteczne, z uwagi na brak tytułu
prawnego do części działek leżących pod hałdą. Gmina wprawdzie podej32 Projekt był wykonany na zlecenie i sfinansowany przez Miasto Zabrze, przy udziale środków
pochodzących z funduszy UE w ramach Programu Narodowa Strategia Spójności „Infrastruktura
i Środowisko”.
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mowała kroki w celu przejęcie terenów znajdujących się pod zwałowiskiem, których właścicielem była Kompania Węglowa S.A., a następnie
SRK S.A., jednak działania te do dnia kontroli NIK nie zostały zakończone.
W przypadku tej zapożarowanej od 2016 r. hałdy istotne jest także to, że
miejsca aktywne termicznie występują w częściach bezpośrednio przylegających do biegnącego przez nią kolektora ściekowego wykonanego z PCV,
a zarejestrowane temperatury wewnątrz zwałowiska osiągają ok. 300°C.
Zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i właściciel kolektora ściekowego
– Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. podejmowały w okresie kontrolowanym wyłącznie działania doraźne, które jednak okazały się
być niewystarczające (nieskuteczne) dla ugaszenia ognia.
Zdjęcie nr 7
Aktywne termicznie zwałowisko przy ul. Magdaleny w Bytomiu.
Widoczne miejsca zapożarowania biegnące wzdłuż zabudowanego na terenie
zwałowiska kolektora ściekowego.

Źródło: NIK.

W przypadku zrekultywowanej w 2015 r. hałdy „Ruda” w Zabrzu, w latach
2006–2011 kosztem ponad 12 mln zł w ramach zadania „Likwidacja pożaru
hałdy Ruda w Zabrzu” przeprowadzono już prace związane z likwidacją
aktywności termicznej części zwałowiska. Od tego czasu była ona monitorowana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Pozwoliło to na
opracowanie – we wrześniu 2016 r. – koncepcji prac zabezpieczających
przed rozprzestrzenianiem się strefy podwyższonych temperatur i zmniejszających uciążliwość dla mieszkańców. W 2016 r. w ramach prac interwencyjnych wykonano rów ekranujący, oddzielający strefę intensywnych
zjawisk pożarowych od wierzchowiny obiektu, a w kolejnym roku sporządzono okrywę uszczelniającą w celu zmniejszenia oddziaływania aktywnej
termicznie części hałdy na otaczające środowisko. W trakcie prac interwencyjnych zaobserwowano przemieszczanie się strefy podwyższonych
temperatur w kierunku południowym i wschodnim w rejonie wjazdu
na wierzchowinę obiektu, w tym szczególnie niebezpieczną migrację stref
pożarowych w kierunku południowym, świadczącą o rozwojowym charakterze zjawisk termicznych, które w przyszłości mogłyby objąć większe
obszary obiektu. W związku z tym, po przeprowadzeniu kolejnych badań
przez GIG, w 2017 r. podjęto dalsze działania naprawczo-prewencyjne zmie-
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rzające do zabezpieczenia stref aktywnych termicznie oraz do niedopuszczenia do zapożarowania większego obszaru hałdy, m.in. poprzez przedłużenie
ww. rowu ekranującego i wypełnienie go gruntem mineralnym spoistym.
Pomimo tego, oględziny przeprowadzone przez NIK wykazały pięć miejsc
wykazujących objawy początków pożaru endogenicznego Trzy ogniska
pożaru położone w jednej linii na długości ok. 10 m znajdowały się na drodze prowadzącej na wierzchowinę, w miejscu zakończenia ekranu wykonanego w 2017 r. w ramach robót interwencyjnych, jedno – na wierzchowinie
po zewnętrznej stronie ww. ekranu zabezpieczającego, a jedno – przy drodze
poniżej skarpy w miejscu zakończenia okrywy uszczelniającej.
Zdjęcie nr 8
Hałda „Ruda” w Zabrzu. Widoczne miejsca aktywności termicznej hałdy

Źródło: NIK.

Jedynie w przypadku trzeciej hałdy w Zabrzu-Mikulczycach działania
Urzędu celem ograniczenia negatywnego jej oddziaływania na środowisko
i zdrowie ludzi były skuteczne. Prowadzone na terenie hałdy prace rozbiórkowe spowodowały jej zapożarowania oraz emisję szkodliwych gazów
i pyłów do środowiska. W wyniku interwencji pracowników Urzędu Marszałek Województwa Śląskiego w wydanej decyzji zobowiązał podmiot
prowadzący rozbiórkę do usunięcia przyczyn uciążliwego oddziaływania
na środowisko zapożarowanego zwałowiska, w konsekwencji czego zaprzestano prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności.
5.2.2. Nadzór realizowany przez Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Środowiska

Nadzór Śląskiego
Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony
Środowiska
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Nadzór Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska nad sposobem
gospodarowania odpadami wydobywczymi nie był w pełni skuteczny.
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w badanym okresie objął
kontrolą jedynie sześć spośród 24 zakładów górniczych, będących wytwórcami odpadów wydobywczych i jeden podmiot gospodarujący odpadami
wydobywczymi z 65 prowadzących taką działalność. Nadto, na terenie
województwa śląskiego znajdowało się 138 miejsc, w których składowano
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odpady wydobywcze, spośród których w 16 były pozyskiwane odpady,
a kontrolą WIOŚ objęto jedynie jeden podmiot wydobywający odpady
z miejsc ich składowania. Z powyższego wynika, że przy dotychczasowej
intensywności kontroli, na skontrolowanie wszystkich śląskich zakładów
górniczych WIOŚ będzie potrzebował kolejnych 12 lat, wszystkich podmiotów gospodarujących odpadami wydobywczymi – 195 lat, a podmiotów wydobywających odpady – 48 lat.

W Śląskim WIOŚ nie korzystano z ustalonego w art. 42 ust. 1 ustawy
o odpadach wydobywczych narzędzia nadzoru jakim jest kontrola zamykanych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i nie zweryfikowano w ten sposób prawidłowości zamknięcia obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych „Waleska” w Łaziskach Górnych i zgodności
danych sprawozdawczych ze stanem faktycznym, mimo, że obiekt ten został
zamknięty w 2013 r. Podkreślić przy tym należy, że z uwagi na przekroczenie poziomu kwasowości wód podziemnych oraz zawartości w nich siarczanów, a także przekroczenie dopuszczalnych poziomów zawartości chlorków
i siarczanów w wodach powierzchniowych oraz w glebie, obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Waleska” był wymieniony w Krajowym
spisie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które wywierają
negatywny wpływ na środowisko, a tym samym nadzór nad nim winien być
wzmożony.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie posiadał kompletnych i prawidłowych danych o liczbie i stanie znajdujących się na terenie
województwa śląskiego składowisk odpadów pochodzących z wydobycia
węgla kamiennego. Z tego powodu, w korespondencji kierowanej do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na temat aktualności Krajowego
spisu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które wywierają
negatywny wpływ na środowisko przedstawiał informacje nieodpowiadające
w pełni stanowi rzeczywistemu, potwierdzając istnienie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, który został wcześniej rozebrany.

Eksploatacja węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym
została zakończona w 2000 r. jednak pozostały po niej zwałowiska odpadów wydobywczych, w tym dwa czynne termicznie. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie planował kontroli składowisk
odpadów powęglowych, ponieważ w założeniach dotyczących planu, brano
pod uwagę wyłącznie czynne obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. W okresie objętym kontrolą zostały przeprowadzone dwie
kontrole interwencyjne związane z eksploatacją odpadów pozostałych
po wydobyciu węgla kamiennego.

Nadzór Dolnośląskiego
Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony
Środowiska

Przeprowadzona przez Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska kontrola przedsiębiorcy, który wydobywał bez wymaganych zezwoleń odpady ze składowiska odpadów wydobywczych, została
zrealizowana nierzetelnie, gdyż nie zbadano kwestii wywiązywania się
przedsiębiorcy z obowiązku sporządzania i przekazywania Marszałkowi
Województwa Dolnośląskiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach
i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach
35
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Aktualizacja
krajowego spisu
zamkniętych obiektów
oraz opuszczonych
obiektów, które
wywierają negatywny
wpływ na środowisko

i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Dodatkowo stwierdzony przez Inspektorat brak prowadzenia ewidencji odpadów
nie został przez WIOŚ oceniony krytycznie. Efektem powyższej kontroli
było m.in. to, że Prezydent skierował do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę.
W zawiadomieniu podnoszono, że przedsiębiorca ten prowadzi działalność
podlegającą m.in. na odzysku odpadów wydobywczych bez wymaganego
zezwolenia.

Od 2012 r. zarówno Śląski jak i Dolnośląski Inspektor Ochrony Środowiska
nie zgłaszali obiektów wykazujących aktywność termiczną do ujęcia w Krajowym spisie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które
wywierają negatywny wpływ na środowisko, pomimo że czynne termicznie
hałdy są bez wątpienia obiektami negatywnie odziaływującymi na środowisko oraz bezpieczeństwo ludzi.

W świetle powyższego oraz z uwagi na fakt, iż Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazywał nierzetelne dane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska na temat aktualności ww. spisu uzasadnione
jest aby Minister Środowiska skorzystał z posiadanych kompetencji wynikających z art. 44 ust. 4 ustawy o odpadach wydobywczych i określił metodykę dotyczącą aktualizacji spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, w tym częstotliwości tej aktualizacji.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, w odpowiedzi na pytanie NIK skierowane do Ministra Środowiska, dotyczące działań podjętych
w Ministerstwie celem opracowania ww. rozporządzeń, wyjaśnił, że mają
one charakter fakultatywny i nie zaszła konieczność ich wydania. Wskazał również, że w najbliższym czasie nie są planowane prace legislacyjne
w tym zakresie.

Potwierdzeniem negatywnego oddziaływania zapożarowanych hałd
na środowisko są także zapisy zawarte w metodyce33 wykonania Krajowego spisu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które
wywierają negatywny wpływ na środowisko. W części dotyczącej hierarchizacji i priorytetyzacji zagrożeń środowiska pochodzących od odpadów
wydobywczych, wskazano że emisje gazów pochodzących z aktywnych
termicznie składowisk odpadów powęglowych (H2S, SO2, CO, CO2) stanowią znaczne34 zagrożenie dla elementów środowiska: powietrza, roślin
i organizmów żywych. Tym samym zgłoszenie do ujęcia w spisie takich
obiektów jest zasadne (celowe).
33 W 2010 r. na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy opracował Metodykę wykonania spisu zamkniętych obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, które wywierają negatywny wpływ na środowisko.
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34 Do określenia hierarchizacji zagrożeń negatywnego oddziaływania obiektów przyjęto następujące
oznaczenia: N – nieznaczne (niewielkie przekroczenia najwyższych wartości dopuszczalnych);
Z – znaczne (duże przekroczenia najwyższych wartości dopuszczalnych) i P – potencjalne
(prawdopodobieństwo wystąpienia zanieczyszczenia w przypadku braku informacji na temat
wpływu).
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5.3. Zagospodarowanie terenów, na których składowane są
odpady wydobywcze
Władze gmin górniczych prawidłowo zagospodarowywały tereny, na których składowane były odpady wydobywcze.

Na terenie województwa śląskiego i dolnośląskiego, wg danych WIOŚ,
znajdowało się 150 obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Najwięcej – 34 obiektów – znajdowało się na terenie Zabrza, z czego cztery
były termicznie czynne i znajdowały się na terenach należących do Skarbu
Państwa, tj.:
– nadpoziomowe zwałowisko odpadów górniczych KWK „Sośnica-Makoszowy” – Ruch „Makoszowy” w Makoszowach przy ul. Makoszowskiej
(hałda nr 4);
– hałda „Ruda” w Zabrzu-Biskupicach;
– zwał kopalni „Pstrowski” w Mikulczycach przy ul. Kopalnianej (Hałda 1/R);
– zwał byłej kopalni „Bielszowice” w Zaborzu, przy rzece Czarniawce,
w pobliżu ulic Lompy, Racławickiej i Ścieżki.

Ewidencja miejsc
składowania odpadów
wydobywczych

Przykładowo w „Programie ochrony środowiska dla Miasta Nowa Ruda
na lata 2017–2020 z perspektywą do roku 2025” m.in. wskazano, że znaczącym problemem na obszarze miasta Nowa Ruda jest hałda na Polu „Piast”.
Po zakończeniu przez KWK „Nowa Ruda” eksploatacji na złożu „Piast” hałda
została zrekultywowana. Jej zbocza obsadzono m.in. brzozami. Jednak zbyt
duża stromizna zboczy sprawiła, że tylko w niektórych miejscach drzewa
te zdołały się na tyle mocno ukorzenić, aby nie wymyły ich wody opadowe.
W ww. „Programie Ochrony Środowiska…” wskazano, że głównym problem dla środowiska jest trwający we wnętrzu hałdy pożar. Temperatura
w głębi waha się od 1000 do 1500°C. Wyziewy z hałdy zatruwają powietrze,
nie pozostając bez wpływu na otoczenie. Od 2015 r. hałda była ponownie
rekultywowana przez SRK S.A.

Programy
ochrony środowiska
i dokumentacja
planistyczna gmin

W pięciu na sześć skontrolowanych starostw i miast na prawach powiatu
prawidłowo zinwentaryzowano tereny, na których składowane były odpady
wydobywcze. Jedynie starosta oświęcimski nie posiadał rzetelnych danych
na temat zlokalizowanych na obszarze powiatu oświęcimskiego obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, pomimo iż w dokumentacji
planistycznej przekazywanej do starostwa przez gminy wchodzące w skład
powiatu fakt występowania tych obiektów był ujawniony i zwymiarowany.

W pięciu programach ochrony środowiska gmin, na terenie których znajdowały się składowiska odpadów wydobywczych, wskazywano na konieczność rekultywacji tych obszarów. Jedynie w „Programie ochrony środowiska
dla Miasta Nowa Ruda na lata 2017–2020” nie określono żadnych kierunków ani sposobów zagospodarowania znajdujących się na terenie miasta
hałd. Przykładowo w „Programie ochrony środowiska dla miasta Zabrze”
wskazano, że na terenie Zabrza znajdują się 34 zwałowiska pogórnicze,
z czego do pilnej rekultywacji wytypowano dwa – przy ul. Trębackiej oraz
hałdę „Ruda”. Prace rekultywacyjne – w zależności od terenu i stopnia jego
degradacji – miały objąć m.in. wywóz odpadów, badania i wymianę skażonej gleby, uporządkowanie terenu, posadzenie drzew i krzewów, wysiew
traw, a także wytyczenie szlaków i ścieżek rowerowych. Projekt obejmujący
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Rewitalizacja terenów
pogórniczych
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rekultywację powyższych terenów finansowany był przy pomocy środków
Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 w ramach
Priorytetu II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, działanie 2.2. „Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych
i ochrona brzegów morskich”. Oba ww. zwałowiska odpadów zostały zrekultywowane.

Z uwagi na fakt, iż art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji35 dopuszcza do końca 2023 r. realizację przedsięwzięć mających
na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego, ze stanu kryzysowego,
bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji, tyko w dwóch gminach,
tj. w Bytomiu i Zabrzu wyznaczono obszary rewitalizacji, które obejmowały
tereny zdegradowane działalnością górniczą, w tym zwałowiska odpadów
górniczych. W „Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta
Zabrze na lata 2016–2023” zaplanowano realizację następujących projektów
związanych z procesem rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością
górniczą celem przywrócenia ich do obrotu społeczno-gospodarczego:
– rewitalizacja i przystosowanie dla celów turystycznych, kulturalnych, sportowych i edukacyjnych obszaru po dawnej kopalni „Concordia” w tym
historycznego zwałowiska skały płonnej (obszar rewitalizacji: Zabrze
Maciejów), projekt przewidywał adaptację zabytkowych i historycznych
obiektów po byłej kopalni węgla kamiennego „Concordia” oraz rewitalizację terenów pogórniczych do celów turystycznych, kulturalnych i sportowych oraz utworzenie ośrodka edukacyjnego dla dzieci i młodzieży;
– adaptacja zabudowań po dawnej kopalni „Ludwik” na cele gospodarcze,
kulturalne, turystyczne oraz rekreacyjno-sportowe (obszar rewitalizacji: Biskupice);
– rekultywacja oraz zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Lompy
i Jodłowej w celu zapewnienia kompleksowej możliwości rozwoju kultury fizycznej (obszar rewitalizacji: Zaborze Południe);
– rekultywacja oraz zagospodarowanie obszarów zdegradowanych w celu
zapewnienia kompleksowej możliwości rozwoju kultury fizycznej (obszar
rewitalizacji w ramach dzielnic: Biskupice, Centrum Południe, Centrum
Północ, Guido, Mikulczyce, Zaborze Południe, Zaborze Północ, Zandka).
Założenia programu były zbieżne z dokumentacją planistyczną gminy,
w szczególności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze. W programie określono m.in. terminy
zakończenia realizacji ww. przedsięwzięć (2020–2023) oraz określono ich
szacunkowy koszt, który kształtował się na poziomie 28,0 mln zł.
Z kolei w „Gminnym Programie Rewitalizacji Bytom 2020+” wyznaczono
obszary rewitalizacji obejmujące sześć podobszarów zamieszkałych i dziewięć niezamieszkałych (w większości poprzemysłowych), na których
realizowane będą działania mające się przyczynić do przeciwdziałania
negatywnym zjawiskom społecznym. Wśród obszarów rewitalizacji znajdowało się pięć podobszarów poprzemysłowych: tereny dawnej KWK Rozbark, KWK Szombierki, KWK Centrum, teren dawnej huty Zygmunt oraz
teren inwestycyjny Bytom Miechowice.
35 Dz. U. z 2018 r. poz. 1398; zwana dalej ustawą o rewitalizacji.
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5.4. Realizacja przez marszałka województwa zadań
związanych z zagospodarowaniem zwałowisk
odpadów górniczych na terenie województwa śląskiego
5.4.1. Nadzór marszałka nad sposobem i bezpieczeństwem
gospodarowania odpadami wydobywczymi
Z uwagi na fakt, iż na terenie województwa dolnośląskiego eksploatacja
pokładów węgla kamiennego została zakończona w 2000 r., czynności kontrolne w tym obszarze prowadzone były wyłącznie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Marszałek Województwa Śląskiego prawidłowo wykonywał swoje zadania
związane z zagospodarowaniem zwałowisk odpadów pogórniczych,

Bazy danych o produktach i opakowaniach Marszałek Województwa Śląskiego, wykonując zadania określone w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach,
prawidłowo prowadził rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami36, w tym odpadami
pochodzącymi z wydobycia węgla kamiennego. W przypadkach, o których
mowa m.in. w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 4 wyżej wymienionej ustawy, tj. w odniesieniu do posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie na wytwarzanie
odpadów oraz podmiotów, które uzyskały decyzję zatwierdzającą program
gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, Marszałek Województwa Śląskiego dokonywał wpisu danych o prowadzonej działalności
do rejestru z urzędu.
Marszałek Województwa Śląskiego w latach 2015–2017 prowadził bazę
danych o odpadach na podstawie sprawozdań przekazywanych przez podmioty gospodarujące odpadami, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania
odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w tym zakresie37. Baza
zawierała dane na temat udzielonych zezwoleń w zakresie m.in. wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz instalacji służących do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.

Celem aktualizacji bazy podmioty gospodarujące odpadam zobowiązane były do przesyłania marszałkowi województwa w terminie określonym w art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach, tj.: do 15 marca roku następnego
po sprawozdawczym ustandaryzowanych sprawozdań, określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska zawierających zbiorcze zestawienia
danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów z wydobycia węgla
kamiennego oraz o sposobach ich zagospodarowania. Objęte niniejszą
kontrolą podmioty gospodarujące odpadami wydobywczymi (PGG S.A.,
JSW S.A., Węglokoks Kraj sp. z o.o., Tauron Wydobycie S.A., SRK S.A.,
Haldex S.A.) prawidłowo wywiązały się z tego obowiązku.
36 Zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy o odpadach Rejestr stanowi integralną część Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

37 W myśl art. 238 ust. 3 ustawy o odpadach centralne i wojewódzkie bazy danych dotyczące wytwarzania
i gospodarowania odpadami – prowadzone przez marszałka województwa na podstawie art. 37
ust. 6 i 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach do czasu utworzenia „Bazy danych
o produktach i opakowaniach” (BDO) są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
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Ustalenia niniejszej kontroli wykazały, że w przypadku pięciu z ww. przedsiębiorców sprawozdania były zgodne ze stanem faktycznym. Jedynie
w przypadku spółki Haldex S.A. sprawozdanie za 2017 r. zostało sporządzone nierzetelnie, co opisano w pkt. 5.1.3. niniejszej Informacji. Spółka,
realizując wniosek pokontrolny NIK, dokonała korekty przekazanego Marszałkowi Województwa Śląskiego, rocznego sprawozdania o rodzajach
i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za rok 2017.

Programy
gospodarowania
odpadami wydobywczymi

Decyzje zezwalające
na gospodarowanie
odpadami

40

W toku weryfikacji sprawozdań przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie stwierdzono przypadków ich niezgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uzasadniających wnioskowanie o ukaranie
przedsiębiorcy.

W latach objętych kontrolą Marszałek Województwa Śląskiego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o odpadach wydobywczych wydał 20 decyzji
zatwierdzających „Programy gospodarowania odpadami wydobywczymi”.
Celem programu gospodarowania odpadami wydobywczymi jest m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych i ograniczanie ilości
wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko i zapewnienie w pierwszej kolejności odzysku odpadów, jeżeli jest to uzasadnione ze względów ochrony środowiska, a także
technologicznych i ekonomicznych oraz zgodne z przepisami o ochronie
środowiska. Decyzje te dotyczyły w głównej mierze przedsiębiorców
wykonujących otwory wiertnicze oraz zakładów prowadzących odkrywkową działalność górniczą. Przed wydaniem decyzji zasięgano opinii
właściwego Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego oraz właściwego
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszyscy przedsiębiorcy górniczy, prowadzący działalność na terenie województwa śląskiego, posiadali zatwierdzone „Programy…”, a Marszałek Województwa Śląskiego
w ramach sprawowanego nadzoru monitorował wypełnianie przez przedsiębiorców obowiązku ich przeglądu i aktualizacji (art. 12 ust. 1 ustawy
o odpadach wydobywczych).

I tak przykładowo, w związku z danymi zawartymi w materiałach Haldex S.A.
z przeglądu „Programu…” wskazującymi na fakt wprowadzenia zmian
w gospodarce odpadami, marszałek w dniu 18 sierpnia 2017 r., zwrócił
spółce uwagę na wynikający z art. 12 ust. 4 ww. ustawy obowiązek informowania marszałka województwa o wszelkich planowanych zmianach
w „Programie…”. W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1
ustawy o odpadach wydobywczych Marszałek Województwa Śląskiego,
wezwał Haldex S.A. do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów
ustawy i uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie prowadzonej
działalności.

Marszałek Województwa Śląskiego na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
lit. b ustawy o odpadach, w latach 2015–2017, wydał 56 decyzji zezwalających na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz na odzysk odpadów wydobywczych pochodzących z wydobycia węgla kamiennego w procesie odzysku
polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych.
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W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów w trybie art. 47 ust. 2 ustawy o odpadach.
Prowadzone były natomiast postępowania w trybie art. 47 ust. 1 ustawy
o odpadach, tj. poprzez wezwanie posiadacza odpadów do niezwłocznego
zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości.
5.4.2. Działania marszałka związane z zagospodarowaniem terenów
zdegradowanych działalnością górniczą

Marszałek Województwa Śląskiego prawidłowo realizował działania nakreślone w dokumentach strategicznych województwa w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi i przywracania terenów zdegradowanych
do obiegu społeczno-gospodarczego.

Inicjowanie działań
dotyczących
zagospodarowania
terenów pogórniczych

Zagadnienia związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych,
w tym pogórniczych, na obszarze województwa śląskiego zostały ujęte
m.in. w dokumencie pn.: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie
2020+”38, a w szczególności w jednym z celów operacyjnych C3 – „Wysoki
poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni”.

Jednym z kierunków w ramach ww. celu była rewitalizacja terenów i obiektów, w tym poprzemysłowych i zdegradowanych, na terenach (obiektach)
o funkcjach społeczno-gospodarczych oraz zapewnienie ich dostępności.

W ramach celu operacyjnego C.3. – „Wysoki poziom ładu przestrzennego
i efektywne wykorzystanie przestrzeni” kwota wykorzystana na realizację przedsięwzięć39 w 2014 r. i 2015 r. wyniosła kolejno 206,5 mln zł
i 180,6 mln zł. Dane za lata 2016–2017 zostaną wykazane w „Raporcie
monitoringowym z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
za lata 2016–2017” pod koniec 2018 r. Głównymi źródłami finansowania inwestycji w ramach wskazanego celu były środki unijne (RPO WSL 2007–2013),
które wyniosły odpowiednio 198,8 mln zł i 150,8 mln zł. Pozostałe środki
pochodziły z budżetu samorządu województwa.

W większości środki zostały rozdysponowane przez Wydział Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania z Priorytetu VI „Zrównoważony rozwój miast”. Celem tego priorytetu był wzrost konkurencyjności
przestrzeni miejskiej województwa i był realizowany przez następujące
cele szczegółowe:
– wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych;
– wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych.
W ramach ww. celu m.in. powstały na terenie zlikwidowanej KWK „Katowice”
w Katowicach Muzeum Śląskie oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe.
Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr V/11/8/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku przyjął „Program ochrony środowiska dla województwa
śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”40.

38 Strategia rozwoju Województwa Śląskiego przyjęta uchwałą Nr IV/38/2/2013 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 roku, zwana dalej „Strategią”.

39 M.in. budowa Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach
na terenach byłej KWK „Katowice”.

40 Zwanym dalej POŚ.
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Raport z realizacji
Programu ochrony
środowiska
dla województwa
śląskiego
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W dokumencie tym został przedstawiony m.in. aktualny wpływ przemysłu
górniczego na stan środowiska w ujęciu szczegółowym, a także tendencje zmian. W POŚ wyznaczone zostały zadania do realizacji, w tym także
z zakresu terenów poprzemysłowych (TP):
– TP1.1. Utrzymanie i systematyczne aktualizowanie bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych (ORSIP, OPI-TPP);
– TP1.2. Rewitalizacja i rekultywacja (w tym zagospodarowanie krajobrazowo-przyrodnicze, rekreacyjne oraz na cele inwestycyjne) terenów
poprzemysłowych i zdegradowanych, w pierwszej kolejności stwarzających największe zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi;
– TP.1.3. Przeprowadzenie badań zanieczyszczeń gruntu i wód na terenach
poprzemysłowych stwarzających największe zagrożenie dla środowiska
i zdrowia ludzi;
– TP.1.4. Wspieranie inicjatyw społecznych poprzez przekazanie środków
finansowych, rozpowszechnienie informacji czy też udzielenie wsparcia
merytorycznego, w celu rekultywacji terenów zdegradowanych, głównie poeksploatacyjnych na cele rekreacyjno-sportowe w szczególności
na obszarach o słabo rozwiniętej infrastrukturze rekreacyjnej.

W Raporcie z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2013 roku z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018
i „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2019 roku”
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”, za lata 2013–2014 oraz
2015–201641, w części dotyczącej terenów poprzemysłowych wskazano,
że tereny te zajmują atrakcyjne obszary w miastach województwa śląskiego i z tego powodu, po właściwym przekształceniu, mogą przyczyniać
się do wzrostu potencjału rozwojowego miast. Jest to zjawisko wysoce
pożądane w warunkach wysokiego zurbanizowania, jakie występują w centralnej części województwa, ale również z uwagi na szanse ograniczenia
zabudowy na nowych terenach.

41 Zwanym dalej Raportem.

6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy działania organów administracji i przedsiębiorców podejmowane dla
zagospodarowania składowisk odpadów powęglowych (hałd) były prawidłowe, skutecznie chroniły środowisko i są efektywne ekonomicznie?

Cel główny kontroli

Kontrolą objęto 15 jednostek, w tym: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, PGG S.A., JSW S.A., Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks Kraj sp. z o.o.,
SRK S.A., Haldex S.A., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
(Śląski i Dolnośląski), trzy starostwa powiatowe w: Kłodzku, Oświęcimiu
i Gliwicach oraz trzy miasta na prawach powiatu: Wałbrzych, Bytom, Zabrze.

Zakres
podmiotowy

1. C
 zy przedsiębiorcy górniczy skutecznie zabezpieczyli środowisko przed
negatywnym oddziaływaniem hałd w trakcie składowania odpadów i ich
ewentualnej eksploatacji oraz czy działania związane z zagospodarowaniem odpadów wydobywczych były efektywne ekonomicznie?
2. Czy starostowie i organy ochrony środowiska sprawowały skuteczny
nadzór nad sposobem gospodarowania odpadami z wydobycia węgla
kamiennego i zapewnieniem bezpieczeństwa tych zwałowisk?
3. Czy władze gmin górniczych prawidłowo planowały lokalizację, tworzenie i zagospodarowanie terenów na których składowane są odpady
pogórnicze?
4. C
 zy marszałek województwa prawidłowo realizował zadania związane
z zagospodarowaniem zwałowisk odpadów górniczych?

Kontrolę przeprowadzono w:
– Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska, SRK S.A., Haldex S.A.
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej
Izbie Kontroli42 z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 1,
tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
– Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, starostwach powiatowych, urzędach gmin na prawach powiatu na podstawie art. 2 ust. 2
ustawy o NIK z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2,
tj. legalności, gospodarności i rzetelności.
– PGG S.A., JSW S.A., Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks Kraj sp. z o.o.
na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o NIK z uwzględnieniem kryteriów
określonych w art. 5 ust. 3, tj. legalności i gospodarności.

Cele szczegółowe

Kryteria kontroli

Kontrolą objęto lata 2015–2018 (do dnia kontroli NIK) oraz działania
wykraczające poza ten okres, mające wpływ na kontrolowany obszar. Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od dnia 16 stycznia 2018 r.
do dnia 28 czerwca 2018 r.

Okres objęty kontrolą

– D
 olnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie ilości wydanych
przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego decyzji w sprawie gospodarki odpadami wydobywczymi na terenie województwa dolnośląskiego;
– Komend Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach i we Wrocławiu
w zakresie ilości interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej związanych z likwidacją pożarów na składowiskach odpadów wydobywczych
na terenie województwa śląskiego i dolnośląskiego;

Działania
na podstawie art. 29
ustawy o NIK

W trybie art. 29 ustawy o NIK pozyskano informacje z:

42 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. Dalej: ustawa o NIK.
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Pozostałe informacje

Stan realizacji
wniosków
pokontrolnych

– M
 ałopolskiego i Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w zakresie ilości zidentyfikowanych składowisk odpadów
pochodzących z wydobycia węgla kamiennego znajdujących się na terenie województwa małopolskiego i lubelskiego;
– Ministerstwa Środowiska w zakresie działań podejmowanych celem
opracowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o odpadach wydobywczych, dotyczących sporządzania, prowadzenia i aktualizacji spisu
zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz
opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
o którym mowa w art. 44 ust. 1 ww. ustawy oraz działań podejmowanych w Ministerstwie Środowiska celem ograniczenia przez zakłady
górnicze poddawania odpadów wydobywczych odzyskowi w procesach
związanych z budową tzw. „budowli krajobrazowych” (hałd) w miejscach
dotychczasowego składowania odpadów wydobywczych, funkcjonujących przed dniem wejścia w życie ustawy o odpadach wydobywczych;
– G łównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie sposobu
kwalifikowania zwałowisk odpadów górniczych do umieszczenia ich
w Krajowym spisie zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych które wywierają negatywny wpływ na środowisko, o którym mowa w art. 44 ust. 3 ustawy o odpadach wydobywczych;
– Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w zakresie sposobu zagospodarowywania odpadów wydobywczych.
Kontrola pt. „Zabezpieczenie i zagospodarowanie zwałowisk pogórniczych”
Nr P/18/067 została podjęta na wniosek Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Wyniki kontroli przedstawiono w 15 wystąpieniach pokontrolnych. W dziesięciu wystąpieniach sformułowano ogółem 12 wniosków pokontrolnych,
a w dziewięciu dziesięć uwag. Do wystąpienia pokontrolnego Prezydent Miasta Zabrze złożył trzy zastrzeżenia, z których jedno zostało uwzględnione.
Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych
wynika, że zrealizowano trzy wnioski, podjęto działania w celu realizacji
ośmiu wniosków, a jednego nie zrealizowano.
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Lp.

1.

Nazwa jednostki
kontrolowanej/
imię i nazwisko
kierownika
jednostki
Urząd Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wojciech Saługa

2.

Urząd Miasta
w Bytomiu
Damian Bartyla

Wykaz jednostek
kontrolowanych
Stwierdzone nieprawidłowości

W ramach monitoringu wdrażania założeń strategii
w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi i przywracaniem terenów zdegradowanych działalnością górniczą do obiegu społeczno-gospodarczego, w Urzędzie
przyjęto bez uwag raport okresowy z realizacji Programu
ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku
2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024,
który został sporządzony nierzetelnie w części dotyczącej wpływu przemysłu górniczego na stan środowiska.
1. Prezydent nie korzystał z przyznanych mu narzędzi nadzoru jakimi jest kontrola zgodności rekultywacji i zagospodarowania gruntów z wydanymi decyzjami,
o której mowa w art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Skutkiem powyższego był fakt, iż prezydent nie posiadał rzetelnej wiedzy
w zakresie sposobu wykonywania wydanych przez siebie
decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów z wykorzystaniem m.in. odpadów wydobywczych.
2. W przypadku kontroli przeprowadzanych w 2017 r.
na terenach górniczych prezydent nie poinformował
Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach o zamiarze
przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku rekultywacji w terminie co najmniej trzech dni przed zamierzoną kontrolą, do czego był zobowiązany art. 27 ust 4
lit. a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
3. Prezydent, w wydanej decyzji w sprawie rekultywacji
i zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku
prowadzonej działalności wydobywczej, nie określił stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów,
czym naruszone zostały wymogi wynikające z art. 22
ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Wprawdzie kierunek rekultywacji gruntów ustalony w tej
decyzji był zgodny z kierunkiem zagospodarowania tych
terenów, określonym w dokumentacji planistycznej gminy
to jednak nie wynikał on z opinii niezależnych rzeczoznawców, o których mowa w art. 28 ust. 5 ww. ustawy.
4. Objęte szczegółowym badaniem NIK działania Urzędu
związane z likwidacją zagrożenia wynikającego z zapożarowania hałdy zlokalizowanej przy ul. Magdaleny w Bytomiu były niewystarczające. Zdaniem NIK, ani – wskazywany jako przyczyna tego stanu – brak tytułów prawnych
do działek, na których znajdowała się hałda, ani brak
dedykowanych środków finansowych w budżecie Miasta na likwidację płonącej hałdy, nie może usprawiedliwiać zaniechań w podejmowaniu przez Gminę w ramach
ustawowych zadań własnych skutecznych działań w celu
ochrony środowiska.
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Lp.

Nazwa jednostki
kontrolowanej/
imię i nazwisko
kierownika
jednostki

3.

Urząd Miasta Zabrze
Małgorzata
Mańka-Szulik

4.

Starostwo Powiatowe
w Gliwicach
Waldemar Dombek

Stwierdzone nieprawidłowości

1. Prezydent nie podejmował działań w celu wyegzekwowania od podmiotów wykonujących decyzje w sprawie rekultywacji gruntów, zawiadomień o powstałych
zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o ochronie
gruntów. Skutkiem powyższego był fakt, iż Prezydent
nie posiadał rzetelnej wiedzy w zakresie sposobu wykonywania wydanych przez siebie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów z wykorzystaniem
m.in. odpadów wydobywczych.
2. Prezydent dopuścił do prowadzenia prac rekultywacyjnych w ramach projektu „Rekultywacja terenów
w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”
bez wymaganych w tym zakresie decyzji, o których
mowa w art. 22 ustawy o ochronie gruntów. Prezydent,
w wydanych decyzjach w sprawach rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku prowadzonej działalności wydobywczej, nie określił stopnia
ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów,
czym naruszone zostały wymogi wynikające z art. 22
ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów. Wprawdzie kierunki rekultywacji gruntów ustalone w tych decyzjach
były zgodne z kierunkami zagospodarowania tych terenów, określonymi w dokumentacji planistycznej gminy
to jednak nie wynikały one z opinii niezależnych rzeczoznawców, o których mowa w art. 28 ust. 5 ww. ustawy.
1. Starosta nie korzystał z przyznanych mu narzędzi nadzoru jakimi jest kontrola zgodności rekultywacji i zagospodarowania gruntów z wydanymi decyzjami, o której mowa w art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Skutkiem powyższego był fakt, iż starosta nie posiadał rzetelnej wiedzy
w zakresie sposobu wykonywania wydanych przez siebie
decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów z wykorzystaniem m.in. odpadów wydobywczych.

2. Starosta, w wydanej decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku prowadzonej działalności wydobywczej,
nie określił stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, czym naruszony został wymóg wynikający
z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych. Wprawdzie kierunki rekultywacji gruntów ustalony w tej decyzji był zgodny z kierunkiem zagospodarowania tych terenów, określonym w dokumentacji planistycznej
gminy, na terenie której były prowadzone prace rekultywacyjne, to jednak nie wynikał one z opinii niezależnych rzeczoznawców, o których mowa w art. 28 ust. 5 ww. ustawy.
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Lp.

5.

Nazwa jednostki
kontrolowanej/
imię i nazwisko
kierownika
jednostki
Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
Zbigniew Starzec

Stwierdzone nieprawidłowości

1. Starosta nie korzystał z przyznanych narzędzi nadzoru
jakimi jest kontrola zgodności rekultywacji i zagospodarowania gruntów z wydanymi decyzjami, o której mowa
w art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.
2. Starosta nie reagował na bieżąco na bezczynność
adresatów decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów w zakresie przekazywania, w określonym w art. 22 ust. 3 ww. ustawy terminie, zawiadomień
o powstałych w poprzednim roku zmianach w zakresie
gruntów podlegających rekultywacji. Skutkiem powyższego był fakt, iż starosta nie posiadał rzetelnej wiedzy
o sposobie i przebiegu rekultywacji i zagospodarowania
gruntów z wykorzystaniem m.in. odpadów wydobywczych, prowadzonej na obszarach objętych wydanymi
decyzjami.
3. Starosta, w wydanych decyzjach w sprawach rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych
w wyniku prowadzonej działalności wydobywczej, nie
określił stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, czym naruszone zostały wymogi wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych. Wprawdzie kierunki rekultywacji gruntów ustalone w tych decyzjach były zgodne z kierunkami
zagospodarowania tych terenów, określonymi w dokumentacji planistycznej gmin, na terenie których były
prowadzone prace rekultywacyjne, to jednak nie wynikały one z opinii niezależnych rzeczoznawców, o których
mowa w art. 28 ust. 5 ww. ustawy.

6.

Polska
Grupa Górnicza S.A.
Tomasz Rogala

7.

8.

Tauron
Wydobycie S.A.

–

Zdzisław Filip

–

Jastrzębska Spółka
Węglowa S.A.

1. Prowadzenie odzysku odpadów wydobywczych z naruszeniem decyzji administracyjnych.

Daniel Ozon

2. Prowadzenie rekultywacji zamykanego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych bez decyzji właściwego starosty w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów, o których mowa w art. 22 ustawy.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
3. Nieterminowe zawiadomienie starosty gliwickiego
o zmianach powstałych w zakresie gruntów podlegających rekultywacji.
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9.

Nazwa jednostki
kontrolowanej/
imię i nazwisko
kierownika
jednostki
Węglokoks
Kraj sp. z o.o.
Grzegorz Wacławek

10.

Spółka
Restrukturyzacji
Kopalń S.A.
Tomasz Cudny

11.

Haldex S.A.
Bogdan Leśniowski
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Stwierdzone nieprawidłowości

1. W zawiadomieniach kierowanych co roku do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nie zawarto informacji
o faktycznych zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji powstałych w danym roku.
2. Nieterminowo zawiadomiono Prezydenta Miasta Bytomia o zmianach powstałych w zakresie gruntów podlegających rekultywacji.
2. Działania w celu zabezpieczenia środowiska przed
negatywnym oddziaływaniem odpadów wydobywczych
w przypadku hałdy nr 7/4 na Polu Słupiec w Nowej
Rudzie, której Spółka była zarządcą, nie były wystarczające i skuteczne, przez co nie ograniczyły negatywnego
wpływu jej zapożarowania na środowisko.
1. Zarząd Spółki nie dopełnił obowiązku wynikającego
z art. 12 ust. 4 ustawy o odpadach wydobywczych poinformowania Marszałka Województwa Śląskiego o wszelkich planowanych zmianach w Programie gospodarowania odpadami wydobywczymi Spółki z marca 2012 r.,
wskutek czego działalność Spółki m.in. na terenie hałdy
„Ajska” w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi była prowadzona w sposób niezgodny z decyzją
Marszałka Województwa Śląskiego z 7 listopada 2012 r.
zatwierdzającą Program (bowiem w lokalizacji tej w latach
2015–2017 Spółka wytworzyła łącznie 368 289,23 Mg
odpadów wydobywczych, co nie było przewidziane Programem i decyzją marszałka).
2. Zarząd Spółki nie zapewnił prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego poświadczanie dokumentów
ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego,
do czego zobowiązuje art. 67 ust. 5 ustawy o odpadach.
3. Zarząd Spółki przekazał Marszałkowi Województwa
Śląskiego rocznego sprawozdania o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów za rok 2017, które zawierało nierzetelne dane o ilości odpadów wydobywczych
wytworzonych przez zakład Haldex w Świętochłowicach.
4. Przekazanie przez Zarząd Spółki Głównemu Urzędowi
Statystycznych niekompletnych sprawozdań o odpadach
(z wyłączeniem odpadów komunalnych) OS-6 za lata
2014, 2015, 2016 i 2017, bowiem nie zawierały one części z wymaganych danych statystycznych o zagospodarowanych odpadach.
5. Zarząd Spółki dopuścił do prowadzenia przez Haldex
działalności na zwałowisku „Ajska” w sposób niezgodny
z warunkami określonymi w decyzjach Marszałka Województwa Śląskiego, udzielających zgodę na wydobywanie
odpadów ze zwałowiska „Ajska” oraz na przetwarzanie tych
odpadów w zakresie odzysku odpadów poza instalacjami
i urządzeniami. Warunkiem tym było posiadanie decyzji
Prezydenta Miasta Świętochłowice, wydanej na rzecz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenu, na podstawie art. 22 ust.1
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dla eksploatowanego oraz rekultywowanego przez Haldex zwałowiska odpadów wydobywczych „Ajska” w Świętochłowicach.
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Lp.

12.

Nazwa jednostki
kontrolowanej/
imię i nazwisko
kierownika
jednostki
Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
w Katowicach
Tadeusz Sadowski

13.

Starostwo Powiatowe
w Kłodzku
Maciej Awiżeń

14.

Urząd Miasta
Wałbrzych
Roman Szełemej

15.

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska
we Wrocławiu
Waldemar Kulaszka

Stwierdzone nieprawidłowości

1. Konstruując plany kontroli Wojewódzki Inspektor
Ochrony nie przeprowadzał analiz prawdopodobieństwa
naruszenia wymagań ochrony środowiska przez zarządzających istniejącymi na terenie województwa śląskiego
składowiskami odpadów wydobywczych, o których mowa
w art. 78 a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Następstwem tego była m.in. niewielka liczba
kontroli w podmiotach gospodarujących odpadami wydobywczymi w stosunku do liczby podmiotów prowadzących
taką działalność gospodarczą.
2. Wojewódzki Inspektor nie posiadał rzetelnych danych
o liczbie znajdujących się na terenie województwa śląskiego składowisk odpadów pochodzących z wydobycia węgla kamiennego. Brak tych danych spowodował,
że w informacjach przekazywanych do Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska na temat aktualności spisu ouow oraz opuszczonych ouow, które wywierają negatywny wpływ na środowisko lub mogą stać się
w średnio- lub krótkoterminowej perspektywie poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi lub zagrożeniem dla środowiska, sporządzonego w 2012 r. przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska WI przedstawiał informacje nieodpowiadające w pełni stanowi
rzeczywistemu.
3. Wojewódzki Inspektor, w przypadku zamkniętego ouow
„Waleska” w Łaziskach Górnych, przez pięć lat nie skorzystał z przyznanego mu narzędzia nadzoru jakim jest kontrola zamykanych ouow, o której mowa w art. 42 ust. 1
ustawy o odpadach wydobywczych, co skutkowało tym,
że nie posiadał on rzetelnej wiedzy na temat zgodności
stanu faktycznego zamkniętego ouow z stanem wynikającym ze sprawozdań z monitoringu.
1. Starostwo nie wykonywało obowiązków wynikających
z art. 26 ust. 1 w związku z art. 27 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie
przeprowadzania kontroli rekultywacji gruntów,
2. Nie opracowano programu ochrony środowiska dla
powiatu kłodzkiego na lata 2015–2018, co było wymagane postanowieniami art. 17 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony środowiska.
Prezydent nie zapewnił przeprowadzania kontroli przebiegu rekultywacji hałdy „Staszic”, pomimo takiego obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 1 w związku z art. 27
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
WIOŚ nie objął badaniem wywiązywania się jednego
z kontrolowanych podmiotów z obowiązku sporządzania i przekazywania Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego zbiorczych zestawień o odpadach oraz niewskazanie jako nieprawidłowości braku prowadzenia przez niego
ewidencji odpadów, mimo że kontrola WIOŚ dotyczyła
m.in. przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, z której wynikały obowiązki w tym zakresie.
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Kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Urzędzie
Miasta w Bytomiu, Urzędzie Miasta Zabrze, Starostwie Powiatowym w Gliwicach, Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, Polskiej Grupie Górniczej S.A.,
Tauron Wydobycie S.A., Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Węglokoks Kraj
sp. z o.o., Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., Haldex S.A. i Wojewódzkim
Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadziła Delegatura NIK w Katowicach.

Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, Urzędzie Miasta Wałbrzycha i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadziła Delegatura NIK we Wrocławiu.
Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniach skierowanych do kierowników
ww. jednostek skorzystała z możliwości sformułowania oceny opisowej43.
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43 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze44 działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskania koncesji, udzielanej przez ministra właściwego do spraw środowiska. Koncesja nie zwalnia
z obowiązków określonych odrębnymi przepisami, w tym uzyskania przewidzianych nimi decyzji (art. 30 ust. 3 Pgg). W przypadku likwidacji
zakładu górniczego, w całości lub w części, przedsiębiorca jest obowiązany m.in. przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz
rekultywacji gruntów po działalności górniczej (art. 129 ust. 1 pkt 5 Pgg). Zgodnie z art. 168 ust. 1 pkt 7 Pgg organy nadzoru górniczego sprawują nadzór
i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, w szczególności w zakresie
m.in. likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

Obowiązki w zakresie
rekultywacji terenów
zdegradowanych
działalnością górniczą

W myśl art. 184 ust. 3 pkt 2 lit. o Pgg, kto nie dopełnia ciążącego na nim
obowiązku w zakresie likwidacji zakładu górniczego lub jego części, polegającego na przedsięwzięciu niezbędnych środków w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności górnicze podlega karze
grzywny.

Zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, podejmujący
eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest obowiązany
przedsiębrać środki niezbędne m.in. do ochrony powierzchni ziemi oraz
wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu
inne elementy przyrodnicze.

Z § 4 pkt 1 i 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego45 wynika, że ustalenia projektu tekstu planu
miejscowego dotyczące przeznaczenia terenów powinny zawierać określenie przeznaczenia poszczególnych terenów lub zasad ich zagospodarowania,
a także symbol literowy i numer wyróżniający go spośród innych terenów.
Ustalenia dotyczące obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji,
powinny zawierać opis planowanych działań, określenie oczekiwanych rezultatów, w tym dotyczących parametrów zabudowy lub infrastruktury, oraz
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów,
wynikające z przyjętych celów.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, rewitalizacja to proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego
programu rewitalizacji.

Rewitalizacja terenów
pogórniczych

44 Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, ze zm.; zwana dalej Pgg.
45 Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587.
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Art. 52 ust. 1 ww. ustawy dopuszcza do końca 2023 r. realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania mające na celu
wyprowadzenie obszaru zdegradowanego, ze stanu kryzysowego, przyjętego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji.

Gminy mogą oprzeć rewitalizację o programy przyjęte w procedurze innej
niż wynikająca z ustawy (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym46) nie będą jednak mogły w tej sytuacji korzystać z wynikających z ustawy o rewitalizacji udogodnień. Ułatwienia
te są szczególnie istotne dla gmin, które zaplanowały skomplikowane i szeroko zakrojone działania rewitalizacyjne przewidziane do realizacji w krótkim terminie, zapewniając w ten sposób koncentrację działań.

Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o rewitalizacji, prowadzona jest ona na podstawie gminnego programu rewitalizacji (GPR), który zawiera m.in. przedsięwzięcia rewitalizacyjne, harmonogram ich realizacji oraz ramy finansowe.

Niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym m.in. powydobywcze, na których występują negatywne zjawiska mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, wyłącznie w przypadku,
gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się
do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

Gospodarowanie
odpadami
wydobywczymi

Zgodnie z art. 37f ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym47 rada gminy może uchwalić dla obszaru
rewitalizacji miejscowy plan rewitalizacji, który jest szczególną formą planu
miejscowego.

Wytwórca odpadów, w tym wydobywczych, w myśl art. 4 ust. 1 ustawy
o odpadach wydobywczych, jest obowiązany do stosowania takich sposobów poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania, które zapobiegają powstawaniu odpadów wydobywczych lub
pozwalają utrzymać na możliwym najniższym poziomie ich ilość, jak również ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie
życia i zdrowia ludzi, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z ust. 3 ww. artykułu, posiadacz odpadów wydobywczych jest
obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli
z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony
z przyczyn ekonomicznych, do ich unieszkodliwienia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska lub programem gospodarowania odpadami
wydobywczymi.
Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do przedłożenia właściwemu organowi programu gospodarowania odpadami wydobywczymi
przed rozpoczęciem działalności związanej z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami wydobywczymi. Celem programu gospodarowania
odpadami wydobywczymi jest, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o odpadach
wydobywczych m.in.:
46 Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.; zwana dalej ustawą o samorządzie gminnym.
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47 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, zwana dalej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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– z apobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych i ograniczanie ilości
wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
– zapewnienie w pierwszej kolejności odzysku odpadów wydobywczych,
jeżeli jest to uzasadnione ze względów ochrony środowiska, a także technologicznych i ekonomicznych oraz zgodne z przepisami o ochronie środowiska;
– zapewnienie bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
w szczególności poprzez dokonanie na etapie projektowania obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych analizy sposobu gospodarowania odpadami wydobywczymi w trakcie jego eksploatacji oraz po jego
zamknięciu.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych, organem właściwym w sprawach odpadów wydobywczych jest:
– Regionalny Dyrektor Ochron Środowiska – dla przedsięwzięć i zdarzeń
na terenach zamkniętych;
– m arszałek województwa – dla przedsięwzięć, dla których koncesji
na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóż udziela
minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa
oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko48;
– starosta – w pozostałych przypadkach.

W myśl art. 11 ustawy o odpadach wydobywczych posiadacz odpadów
wydobywczych jest obowiązany do uzyskania decyzji właściwego organu49
zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
odpowiednio do zakresu działalności gospodarczej objętej programem,
powinna zawierać m.in.: klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zgodnie z oceną ryzyka obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, określenie łącznej ilości poszczególnych rodzajów odpadów wydobywczych przewidzianych do wytworzenia w trakcie
prowadzenia działalności objętej programem gospodarowania odpadami
wydobywczymi oraz skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego spowodowane unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych oraz działania
zapobiegawcze, które należy podjąć w celu zmniejszenia negatywnego
oddziaływania na środowisko podczas eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i po jego zamknięciu. Decyzję zatwierdzającą program wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora
okręgowego urzędu górniczego oraz właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy o odpadach wydobywczych
na wniosek posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, w decyzji zatwierdzającej program gospodaro48 Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.; zwana dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.

49 W zakresie objętym kontrolą – marszałka województwa.
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wania odpadami wydobywczymi, właściwy organ może odstąpić od obowiązku prowadzenia pomiaru poziomu i składu wód podziemnych, jeżeli
z załączonej do wniosku dokumentacji hydrogeologicznej, w szczególności
z zawartych w niej zaleceń, wynika brak konieczności monitoringu wód
podziemnych. Stosownie do wymogu zawartego w art. 12 ustawy o odpadach wydobywczych posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany
do przeprowadzenia i przedłożenia właściwemu organowi przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi co pięć lat. W przypadku
niewykonania powyższego obowiązku właściwy organ wzywa posiadacza
odpadów, w drodze decyzji, do przedłożenia przeglądu w terminie trzech
miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Nieprzedłożenie przeglądu programu
gospodarowania odpadami wydobywczymi, w terminie trzech miesięcy
od dnia doręczenia decyzji wzywającej posiadacza do jego złożenia, skutkuje wygaśnięciem decyzji zatwierdzającej ten program.

Zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach wydobywczych prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga uzyskania zezwolenia
właściwego organu. Powyższe zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie
dłuższy niż 10 lat. Załącznikiem do zezwolenia jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzja zatwierdzająca program gospodarowania
odpadami wydobywczymi (art. 16 ust. 2 ww. ustawy). Posiadacz odpadów
prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych występuje,
na podstawie art. 17 ust. ustawy o odpadach wydobywczych, z wnioskiem
o zmianę zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, jeżeli:
– nastąpią zmiany w strukturze lub w zasadach prowadzenia obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które mogą mieć znaczący
niekorzystny wpływ na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi, lub w odniesieniu do rodzajów składowanych odpadów wydobywczych, lub
– nastąpi zmiana warunków prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, co potwierdzą wyniki monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub kontroli przeprowadzonej
przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, lub
– nastąpią istotne zmiany w najlepszych dostępnych technikach stosowanych w państwach członkowskich.
W myśl art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpadach, wytwórca odpadów, w tym
wydobywczych lub ich posiadacz może zlecić wykonanie obowiązku
gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – na podstawie odrębnych przepisów.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o odpadach zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji,
organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. Zgodnie z ust. 3 ww. art. organem właściwym jest:
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1) marszałek województwa:
– dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko;
– dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi
w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 ton na dobę
lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza
niż 25 000 ton,
2) starosta – w pozostałych przypadkach.
Jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów przekazuje odpady
następnemu posiadaczowi odpadów, który posiada decyzję wymienioną
w art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o odpadach, odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego następnego posiadacza odpadów. (art. 27 ust. 3 ww. ustawy).

W załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi
na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku50 dla odpadów
o kodach 01 01 02 oraz 01 04 12 jako dopuszczalną metodę odzysku wskazano utwardzanie powierzchni po rozkruszeniu odpadów przy ograniczeniu ilościowym do 0,2 ton/m2 utwardzanej powierzchni.
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

W art. 49 ust. 4 ustawodawca określił właściwość miejscową marszałka
województwa do dokonywania wpisu z urzędu. Wpisu do rejestru z urzędu,
w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o odpadach (posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie
odpadów oraz podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program
gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych), dokonuje marszałek
województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach51 oraz o gospodarce odpadami (art. 49 ust. 6). Dokonując wpisu
do rejestru, marszałek województwa, nadaje podmiotowi indywidualny
numer rejestrowy (art. 54 ust.1). Po zakończeniu działalności przez dany
podmiot, jego numer rejestrowy nie może być nadany innemu podmiotowi
(art. 54 ust. 3). Z art. 55 ustawy o odpadach wynika, że wpis do rejestru
jest tożsamy z nadaniem wnioskodawcy statusu użytkownika posiadającego indywidualne konto w bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami.
50 Dz. U. z 2016 r. poz. 93.
51 Zwany dalej „BDO”.
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BDO, zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy o odpadach, powinna być utworzona
do 24 stycznia 2018 r. Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” informacje o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru (art. 238 ust. 2).

W myśl art. 238 ust. 3 ustawy o odpadach centralne i wojewódzkie bazy
danych dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami – prowadzone
przez marszałka województwa na podstawie art. 37 ust. 6 i 10 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach52 do czasu utworzenia BDO są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. Prowadzenie baz
na podstawie dotychczasowych przepisów oznacza, że do utworzenia BDO
stosuje się nie tylko uchylone (przez art. 252 ustawy o odpadach) przepisy poprzedniej ustawy o odpadach, lecz także akty wykonawcze wydane
na podstawie uchylonych przepisów.

Na podstawie przepisów poprzedniej ustawy o odpadach zostały wydane
następujące akty wykonawcze:
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie
zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania
i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach53.
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego54.
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania
i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy
danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami55.
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej
wytwarzania i gospodarowania odpadami56.
Te cztery rozporządzenia, zgodnie z art. 238 ust. 3 ustawy o odpadach stosuje się do czasu utworzenia BDO.
Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji
zgodnie z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów57. W myśl
art. 67 ust. 1 ww. ustawy ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem dokumentów, których wzory określono w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów58.
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
i składa je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy
52 Dz. U. z 2010 r. Nr. 185, poz. 1243, ze zm.; uchylona z dniem 23 stycznia 2013 r.
53 Dz. U. Nr 249, poz. 1674.

54 Dz. U. Nr 220, poz. 1308.

55 Dz. U. Nr 257, poz. 1547.

56 Dz. U. Nr 267, poz. 1582.

57 Dz. U. z 2014 r. poz. 1923.
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58 Dz. U. z 2014 r. poz. 1973.
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marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. (art. 76 ust. 1
ww. ustawy). Dokumenty, na podstawie których są sporządzane sprawozdania, przechowuje się przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
którego dotyczą. (art. 78 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 151 ust. 8, w zw. z art. 129 ust. 1 ustawy o odpadach marszałek województwa wydaje decyzje o przeniesieniu praw i obowiązków
wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów wydobywczych
na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów.
Zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów wymaga przeniesienia
praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska oraz
uzyskania przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której
jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami
i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska odpadów.

W myśl art. 24 ustawy o odpadach wydobywczych posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych prowadzi
obiekt w sposób zapobiegający pogorszeniu stanu gleby, wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku oddziaływania wód odciekowych pochodzących z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym
określa bilans wodny tego obiektu; skutkom tym jest obowiązany zapobiec
również po zamknięciu obiektu. Ponadto jest obowiązany do prowadzenia
tego obiektu w sposób zapobiegający emisji pyłów i gazów.

Dodatkowo jest on zobowiązany do prowadzenia tego obiektu w sposób
zapewniający stateczność i chemiczną stabilność obiektu oraz ich bieżącą
kontrolę, a także w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych, stanowiących jego wyposażenie, w szczególności aparatów kontrolnych i pomiarowych oraz kanałów przelewowych i przelewów
spływowych; do prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ten sposób jest również obowiązany po zamknięciu obiektu.
W przypadku, w którym są składowane w nim odpady zawierające części
palne, jest obowiązany do stosowania środków technicznych zapobiegających powstawaniu pożarów.
Zgodnie z art. 27 ust. 1, 2 i 4 ustawy o odpadach wydobywczych posiadacz
odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
jest obowiązany do monitoringu tego obiektu w trakcie jego prowadzenia
oraz po jego zamknięciu. Wyniki monitoringu zobowiązany jest on przedkładać właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego
części wymaga zgody właściwego organu, w drodze decyzji, po przeprowadzeniu przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
kontroli w miejscu prowadzenia działalności mającej na celu sprawdzenie
stanu faktycznego wynikającego ze sprawozdań o wynikach monitoringu
oraz programu gospodarowania odpadami wydobywczymi (art. 29 ust. 1
ustawy o odpadach wydobywczych). Przed złożeniem wniosku o zgodę
na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów prowadzący obiekt
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zobowiązany jest do dokonania przeglądu klasyfikacji obiektu. Przeglądu klasyfikacji obiektu dokonuje się na podstawie kryteriów klasyfikacji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia
2011 r. w sprawie szczegółowych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych59 oraz zgodnie z oceną ryzyka obiektu
unieszkodliwiania odpadów. (art. 12a ust. 1 i 2 ustawy o odpadach wydobywczych).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach wydobywczych odpady składowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogą być
z niego pozyskane po uzyskaniu zgody na wydobywanie odpadów, o której
mowa w art. 144 ustawy o odpadach, tj. wydobywanie odpadów z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów oraz ze zwałowiska odpadów wymaga uzyskania zgody
na wydobywanie odpadów. Powyższą zgodę wydaje marszałek województwa. Wydobycie odpadów z czynnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wymaga zmiany decyzji zezwalającej na prowadzenie
obiektu unieszkodliwiania odpadów.

Obowiązki WIOŚ
w zakresie nadzoru
nad gospodarką
odpadami wydobywczymi

Powyższe dotyczy również pozyskiwania odpadów wydobywczych z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których były składowane odpady wydobywcze, a dla których nie było wymagane uzyskanie
decyzji lokalizacyjnej lub pozwolenia na budowę.

Zadania inspekcji ochrony środowiska określają przepisy art. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska60. Do zadań tych
należy m.in. kontrola przestrzegania: przepisów o ochronie środowiska,
decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przepisów
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami, udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych, jako przedsięwzięcia mogąco znacząco oddziaływać
na środowisko. Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska, określone w art. 2
ww. ustawy wykonuje WIOŚ jako organ rządowej administracji zespolonej
w województwie.

Ustawa o odpadach wydobywczych nakłada na WIOŚ m.in. następujące
zadania:
– przyjmowanie od posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych sprawozdania o wynikach monitoringu obiektu (art. 27 ust. 4 ww. ustawy);
– przyjmowanie zawiadomienia od posiadacza odpadów prowadzącego
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych o każdym zdarzeniu,
które może mieć wpływ na stateczność obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz o wszelkich istotnych niekorzystnych skutkach
dla środowiska, ujawnionych w wyniku kontroli i monitoringu obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w fazie eksploatacji (art. 28
ust. 1) oraz po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydo
bywczych lub jego części (art. 31 ust. 4);

59 Dz. U. z 2011 r. Nr. 86, poz. 477.
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60 Dz. U. z 2018 r. poz. 1471, ze zm.
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– n
 a podstawie sprawozdań o wynikach monitoringu oraz ilości, częstotliwości i zakresie zgłaszanych zdarzeń, możliwość wydawania decyzji
ustalającej, dla posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, odrębne terminy składania sprawozdania, jednak nie rzadziej niż raz w roku (art. 28 ust. 4);
– p rowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności mającej
na celu sprawdzenie stanu faktycznego wynikającego ze sprawozdań
o wynikach monitoringu oraz programu gospodarowania odpadami
wydobywczymi, poprzedzającej wydanie zgody przez właściwy organ
w drodze decyzji na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych lub jego części (art. 29 ust. 1);
– prowadzenie kontroli zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych lub jego części zgodnie ze sposobem technicznego zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (art. 31 ust. 1).
Ponadto realizując obowiązki określone w art. 43 ustawy o odpadach wydobywczych:
– WIOŚ powinien przekazywać do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) informacje uzyskane od posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w terminie
do końca maja za poprzedni rok kalendarzowy;
– WIOŚ powinien sporządzić spis zamkniętych obiektów unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanych na terenie województwa, które wywierają negatywny wpływ na środowisko lub mogą stać
się w średnio lub krótkoterminowej perspektywie poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi lub zagrożeniem dla środowiska, w terminie do 31 stycznia 2012 roku (art. 44 ust. 1 i 2 w zw. z art. 60 ust. 1).
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992,

ze zm.).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185,

poz. 1243, ze zm.). – uchylona z dniem 23 stycznia 2013 r.

3. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1849, 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 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.

z 2017 r. poz. 2126, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

8. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

9. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku

i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r. poz. 954).

10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1566, ze zm.).

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

12. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U.

z 2018 r. poz. 1471, ze zm.).

13. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1398).

14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994, ze zm.).

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1570, ze zm.)

16. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm.); obowiązująca do dnia 29 kwietnia
2018 r.

17. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r.

poz. 646, ze zm.).

18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1202, ze zm.).

19. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r.

poz. 997, ze zm.).
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20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 71).

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

24. Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska
na rok 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 790).

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie

prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 875).

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r.

w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 796).

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie

szczegółowych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych (Dz. U. z 2011 r., Nr 86, poz. 477).

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi
na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.
z 2016 r. poz. 93).

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej
na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia
jednostek produkcyjnych węgla (Dz. U. z 2013 r. poz. 580). Obowiązujące
do dnia 31 grudnia 2015 r.

30. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587).

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia

17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1968).

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie

szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele
z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek
produkcyjnych węgla (Dz. U. z 2018 r. poz. 585, ze zm.).
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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.

Przewodniczący Sejmowej Komisja do spraw Kontroli Państwowej

8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa
9.

Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

10. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów

Naturalnych i Leśnictwa

11. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego

i Administracji Państwowej

12. Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska
13. Minister Środowiska
14. Minister Energii

15. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

16. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

17. Główny Inspektor Ochrony Środowiska
18. Wojewoda Dolnośląski
19. Wojewoda Małopolski
20. Wojewoda Śląski

21. Marszałek Województwa Dolnośląskiego
22. Marszałek Województwa Małopolskiego
23. Marszałek Województwa Śląskiego
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.6. Stanowisko GIOŚ do informacji o wynikach kontroli
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6.7. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra

LKA.430.003.2018

Warszawa,

marca 2019 r.

Opinia
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
do stanowiska Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2019 r. do Informacji o wynikach kontroli pn.
Zabezpieczenie i zagospodarowanie zwałowisk pogórniczych.
1. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Minister Środowiska dostrzega potrzebę zmian w obowiązujących
przepisach prawa dotyczących odzysku odpadów wydobywczych, które powinny wyeliminować
możliwość prowadzenia ich odzysku w procesie polegającym na zastosowaniu odpadów do budowy
budowli krajobrazowych. Zaproponowane przez Ministra Środowiska uszczegółowienie warunków
prowadzenia odzysku przy użyciu odpadów w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami1, będzie sprzyjało ograniczeniu
negatywnego oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko.
2. Zauważam jednak, że Minister Środowiska nie ustosunkował się do wniosku NIK o określenie w drodze
rozporządzenia zakresu oraz metodologii dotyczącej niezbędnych działań w odniesieniu do obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, które wywierają negatywny wpływ na środowisko, w tym w szczególności do zwałowisk
odpadów pogórniczych wykazujących aktywność termiczną - na podstawie art. 44 ust. 5 ustawy z dnia
10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych2.
Minister w swoim stanowisku wskazał jedynie, że na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska, została opracowana Metodyka wykonania spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które
wywierają negatywny wpływ na środowisko3. Dokument ten nie określa jednak zakresu oraz metodologii
dotyczącej niezbędnych działań w odniesieniu do obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
np. monitorowania ich oddziaływania na środowisko. W związku z tym, że ustalenia kontroli
o negatywnym oddziaływaniu aktywnych termicznie zwałowisk odpadów wydobywczych na środowisko
i bezpieczeństwo ludzi oraz skala występowania tego zjawiska wskazują na nieskuteczność działań
podejmowanych w obecnym stanie prawnym przez zarządców tych zwałowisk NIK podtrzymuje pogląd
o konieczności wprowadzenia nowej regulacji powyższych kwestii.
3. W odniesieniu do kolejnego wniosku NIK, dotyczącego określenia w drodze rozporządzenia metodologii
aktualizacji Spisu, Minister Środowiska stwierdził, że wystarczającą regulacją w tym zakresie jest
Metodyka wykonania spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz
opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które wywierają negatywny wpływ
na środowisko. Powyższemu stanowisku Ministra Środowiska przeczą jednak ustalenia kontroli
dotyczące praktyki przekazywania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska nierzetelnych danych
Dz. U. z 2015 r. poz. 796, dalej: „rozporządzenie w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami”.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1849, ze zm., dalej: „ustawa o odpadach wydobywczych”.
3 Zwanego dalej „Spisem”.
1
2
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w części dotyczącej aktualności Spisu, co w ocenie NIK spowodowane było brakiem regulacji w tym
zakresie, dokonanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Należy także zwrócić uwagę, że ustawodawca, w art. 44 ust. 4 ustawy o odpadach wydobywczych,
przewidział możliwość określenia przez ministra właściwego do spraw środowiska, w drodze
rozporządzenia, zakresu oraz metodologii dotyczącej sporządzania, prowadzenia i aktualizacji Spisu,
w tym częstotliwości tej aktualizacji, z uwzględnieniem możliwości wystąpienia poważnego wypadku
oraz negatywnego wpływu na środowisko. Mając na uwadze znaczenie powyższej regulacji dla
problematyki ochrony środowiska, przewidział on zatem możliwość wydania w tym zakresie aktu prawa
powszechnie obowiązującego, jakkolwiek adresowanego do wąskiej grupy adresatów. Ustalenia kontroli
wykazały potrzebę działań dotyczących aktualizacji Spisu. Dotychczasowa praktyka, przedstawiona
w Informacji o wynikach kontroli¸ nie zapewniała właściwej realizacji tego obowiązku. NIK wypowiadając
się niejednokrotnie w sprawach kompetencji organów administracji publicznej, wskazywała, że organy te
nie mogą decydować o tym, czy czynić użytek z udzielonej kompetencji, czy też nie, ponieważ
przesądził o tym ustawodawca. Poprzez fakt udzielenia w art. 44 ust. 4 ustawy o odpadach
wydobywczych kompetencji do wydania stosownego rozporządzenia i zaistnienia okoliczności
uzasadniających jego wydanie ustawodawca nałożył tym samym na ministra właściwego do spraw
środowiska obowiązek podjęcia działań przewidzianych w tym przepisie. W ocenie NIK obowiązek ten
powinien zostać zrealizowany.
Powyższe okoliczności i uwarunkowania prawne (dotyczące także pierwszego wniosku) potwierdzają
konieczność realizacji przez Ministra Środowiska jego kompetencji, wynikających z art. 44 ustawy
o odpadach wydobywczych.
4. Uwagi Pana Ministra sformułowane w końcowym fragmencie Stanowiska w świetle treści Informacji
o wynikach kontroli, przedstawionego tam stanu faktycznego i prawnego nie znajdują uzasadnienia.
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