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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Zagrożenia środowiskowe powodowane przez odpady wydobywcze:
‒ zanieczyszczenia gleby;
‒ zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie
składowania;
‒ zanieczyszczenia powietrza.
 Dodatkowe czynniki ryzyka dla zdrowia i życia ludzi powodowane przez
hałdy aktywne termicznie:
‒ wysoka temperatura powierzchni i wnętrza;
‒ znaczne rozluźnienie materiału nasypowego.
 Wyłączenie obszarów składowania odpadów wydobywczych
z wykorzystania społeczno-gospodarczego.

02 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
Zwałowiska odpadów pochodzących z wydobycia węgla kamiennego
na terenie województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i lubelskiego

 153 zwałowiska
odpadów pochodzących
z wydobycia węgla
kamiennego na terenie
kraju
 ponad 11 tys. ha
powierzchni zajętych
przez odpady

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie informacji pozyskanych w trakcie kontroli.

03 Co kontrolowaliśmy?
Czy działania organów administracji i przedsiębiorców podejmowane
dla zagospodarowania składowisk odpadów powęglowych (hałd) były
prawidłowe, skutecznie chroniły środowisko i są efektywne ekonomicznie?
 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?
 Czy starostowie i organy ochrony środowiska sprawowały skuteczny
nadzór nad sposobem gospodarowania odpadami z wydobycia węgla
kamiennego i zapewnieniem bezpieczeństwa tych zwałowisk?
 Czy władze gmin górniczych prawidłowo planowały lokalizację, tworzenie
i zagospodarowanie terenów na których składowane są odpady
pogórnicze?
 Czy marszałek województwa prawidłowo realizował zadania
związane z zagospodarowaniem zwałowisk odpadów górniczych?

04 Kogo kontrolowaliśmy?
 Wytwórców odpadów wydobywczych: Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Tauron
Wydobycie S.A., Polską Grupę Górniczą S.A., Jastrzębską Spółkę Węglową
S.A.
 Przedsiębiorcę będącego następcą prawnym likwidowanych zakładów
górniczych – Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 Przedsiębiorcę pozyskującego odpady wydobywcze celem ich
zagospodarowania – Haldex S.A.
 Organy administracji publicznej, odpowiedzialne za nadzór nad sposobem
gospodarowania odpadami wydobywczym:
‒ Marszałka Województwa Śląskiego;
‒ trzy starostwa powiatowe – w Gliwicach, Oświęcimiu i Kłodzku
oraz trzy urzędy miast na prawach powiatu – w Bytomiu, Wałbrzychu i
Zabrzu;
‒ Dolnośląskiego i Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska.
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Stwierdzony stan – skala problemu
Objęci kontrolą przedsiębiorcy górniczy w latach 2015–2017 wytworzyli
72 139,0 tys. ton odpadów wydobywczych.
Sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów w celu ich odzysku
(w tys. ton wg danych wytwórców odpadów)

Rekultywacja i deponowanie w podziemnych
wyrobiskach górniczych

39,3 % (28 367,3 tys. ton)

Składowanie w obiektach unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, tzw. budowlach krajobrazowych

37,3 % (26 925,6 tys. ton)

Unieszkodliwianie

21,2 % (15 249,7 tys. ton)

Przekazanie w celu dalszego wykorzystania

2,2 % (1 596,4 tys. ton)
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych pozyskanych od wytwórców odpadów.
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Stwierdzony stan – pozorny odzysk części odpadów
Połowa skontrolowanych przedsiębiorców górniczych – w ramach
deklarowanego procesu odzysku odpadów wydobywczych – deponowała
odpady w budowlach krajobrazowych (obiektach unieszkodliwiania
odpadów). Zagospodarowano w ten sposób 26 925,6 tys. ton odpadów
wydobywczych.
Tzw. budowla krajobrazowa zarządzana przez JSW S.A. KWK „Pniówek”

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

07 Stwierdzony stan – podstawy prawne

Wykorzystanie poprzednich przepisów
(prawo budowlane z 1994 r.)
▪ nie trzeba
ograniczać
negatywnego
wpływu
na środowisko

▪ nie trzeba

stosować nowej
ustawy
o odpadach
wydobywczych

▪ nie trzeba
ocenić ryzyka
negatywnego
wpływu obiektu
na środowisko

▪ nie trzeba
prowadzić
bieżącego
monitoringu
oddziaływania
obiektu
na środowisko

08 Stwierdzony stan – pozorny odzysk

CEL
ODZYSKU

użyteczne zastosowanie odpadów przez zastąpienie
innych materiałów, które w przeciwnym przypadku
zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji
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Stwierdzony stan – minimalne gospodarcze
wykorzystanie odpadów
Właściwości
fizykochemiczne
odpadów (niska
mrozoodporność)

Niewielkie
wykorzystanie
w gospodarce
1 596,4 tys. ton

2,2%

Niska rentowność
sprzedaży
(rentowny tylko
odzysk węgla ze
starych hałd)

Hałda „Ajska”, z której pozyskiwano w celu dalszego zagospodarowania odpady wydobywcze

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

10 Stwierdzony stan – niepełny i nieskuteczny nadzór
starostów i prezydentów
Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu nie przeprowadzali
kontroli wykonania rekultywacji gruntów (innych niż leśne).
 Brak informacji o bieżących zmianach (w ciągu roku) w stanie
rekultywacji.
 Brak rzetelnych danych dotyczącymi gospodarowania odpadami
wydobywczymi i bezpieczeństwa obiektów unieszkodliwiania
odpadów.
 Decyzje w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów
wydawane bez opinii rzeczoznawców co do kierunku działań, metod
i terminów.
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Stwierdzony stan – skutki braku nadzoru
nad rekultywacją odpadów
Brak właściwego nadzoru organów administracji publicznej szczebla
powiatowego nad rekultywowanymi terenami rodzi ryzyko
deponowania na nich innych odpadów, w tym niebezpiecznych.
Zapożarowane zwałowisko przy ul. Magdaleny w Bytomiu
(wydobyte przez Straż Pożarną podczas akcji gaszenia hałdy odpady przemysłowe)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Stwierdzony stan – nieskuteczna ochrona
przed pożarami hałd
BYTOM
– brak środków własnych i niemożność pozyskania wsparcia NFOŚiGW
ze względu na sprawy własnościowe.
ZABRZE
– pomimo rekultywacji przeprowadzonej w 2015 r. trwa nadmierna aktywność
termiczna hałdy „Ruda”.
Hałda „Ruda” w Zabrzu (widoczne miejsca aktywności termicznej hałdy)

Źródło: Materiały kontrolne NIK.
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Stwierdzony stan – niewystarczające kontrole WIOŚ,
brak wiedzy
Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska objęła

6 z 24 zakładów górniczych będących wytwórcami odpadów wydobywczych

1 z 65 przedsiębiorców gospodarujących odpadami wydobywczymi
Przy dotychczasowej intensywności kontroli WIOŚ będzie potrzebował kolejnych
12 lat

na skontrolowanie wszystkich śląskich zakładów górniczych

48 lat

na skontrolowanie podmiotów wydobywających odpady

195 lat

na skontrolowanie wszystkich podmiotów gospodarujących
odpadami wydobywczymi
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Stwierdzony stan – prawidłowe działania
Marszałka Województwa Śląskiego
 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.
 Prawidłowo realizował też działania nakreślone w dokumentach
strategicznych województwa w zakresie gospodarki odpadami
wydobywczymi i przywracania terenów zdegradowanych do obiegu
społeczno-gospodarczego.

Stwierdzony
stan
–
inwentaryzacja
składowisk
15
przez starostów
 W pięciu na sześć skontrolowanych starostw i miast na prawach
powiatu 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.
 Dla obszarów tych wyznaczono kierunki i sposoby zagospodarowania
mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów
wydobywczych na środowisko.
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Stwierdzony stan – planowanie zagospodarowania
terenu składowisk odpadów w gminach
 Obowiązujące w gminach dokumenty strategiczne wyznaczały kierunki
i sposoby zagospodarowania terenów zdegradowanych.
 Kierunki rekultywacji gruntów ustalone w indywidualnych decyzjach
w sprawach rekultywacji i zagospodarowania obszarów nie wynikały
jednak z opinii niezależnych rzeczoznawców, lecz odzwierciedlały
jedynie ogólne kierunki zagospodarowania tych terenów, określone
w dokumentacji planistycznej gmin.

17 Ocena ogólna
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.

18 Wnioski – Minister Środowiska
 Określenie w drodze rozporządzenia:
– zakresu oraz metodyki 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;
– metodyki 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.

19 Wnioski – Minister Środowiska cd.
 Dokonanie zmian w obowiązujących przepisach prawa dotyczących
odzysku odpadów wydobywczych, które powinny wyeliminować
możliwość prowadzenia odzysku odpadów wydobywczych o kodzie
ex 01 01 02, 01 04 12 oraz 01 04, polegającą na zastosowaniu
odpadów do budowy budowli krajobrazowych.

20 Wnioski – Główny Inspektor Ochrony Środowiska

 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.

Zdjęcie ze slajdu tytułowego
w wersji czarno-białej
Źródło: Materiały z kontroli NIK

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

