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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

Badania   
zanieczyszczenia   

gleby i ziemi

zgodnie z art. 3 pkt 2a Poś są to pomiary zawartości substancji powodującej 
ryzyko w glebie i w ziemi, w tym pobieranie próbek oraz związane z tymi  
pomiarami badania właściwości gleby i ziemi;

bomby   
ekologiczne

potoczne określenie miejsc zanieczyszczonych substancjami niebezpiecz-
nymi, np. tereny po byłych zakładach przemysłowych, miejsca składowania  
odpadów niebezpiecznych, itp.;

emisja zgodnie z art. 3 pkt 4 Poś są to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, 
w wyniku działalności człowieka do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;

GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;

Generalny Dyrektor Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

historyczne   
zanieczyszczenie

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed 30 kwietnia  
2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed 30 kwietnia 
2007 r.; rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi 
w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobie-
ganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, która została spowodowana 
przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat;

informacja   
o środowisku

zgodnie z art. 9 ust. 1 uuioś jest to informacja o:
1)  stanie elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzch-

nia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, 
obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne 
elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmo-
dyfikowane oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;

2)  emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które 
wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa 
powyżej;

3)  środkach, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne 
dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozu-
mienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających 
lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa  w pkt. 1 
oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie 2, jak również 
środkach i działaniach, które mają na celu ochronę tych elementów;

4)  raportach na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska
5)  analizach kosztów i korzyści oraz innych analizach gospodarczych i zało-

żeniach wykorzystanych w ramach środków i działań, o których mowa 
w pkt 3;

6)  stanie zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi oraz stanie obiek-
tów kultury i obiektów budowlanych – w zakresie, w jakim oddziałują 
na nie lub mogą oddziaływać:
– stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1 lub
–  przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 – emisje i zanieczysz-

czenia, o których mowa w pkt 2, oraz środki, o których mowa w pkt 3; 

Kpa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.);
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NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Poś ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 799, ze zm.);

powierzchnia  ziemi zgodnie z art. 3 pkt 25 Poś to ukształtowanie terenu, gleba, ziemia oraz 
wody gruntowe, z tym że: gleba oznacza górną warstwę litosfery obejmującą 
wierzchnią warstwę gleby i podglebie; ziemia ‒ górną warstwę litosfery 
znajdującą się poniżej gleby, do głębokości oddziaływania człowieka; wody 
gruntowe ‒ wody podziemne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. z 2018 r., poz. 2268, ze zm.), które znajdują 
się w strefie nasycenia i pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem  
lub podglebiem;

rdoś regionalna dyrekcja ochrony środowiska;

regionalny dyrektor regionalny dyrektor ochrony środowiska;

rekultywacja zgodnie z art. 4 pkt 18 ustawy o ochronie gruntów to nadanie lub przywróce-
nie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych 
lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawie-
nie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, 
odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie nie-
zbędnych dróg;

remediacja zgodnie z art. 3 pkt 31b Poś to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych dzia-
łaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powo-
dujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się,  
tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi  
lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile to możliwe, plano-
wanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu; remediacja może polegać 
na samooczyszczeniu, jeżeli przynosi największe korzyści dla środowiska;

rezerwa celowa   
poz. 59

rezerwa tworzona w budżecie państwa na podstawie art. 410c ust. 2 ustawy  
– Prawo ochrony środowiska;

rozporządzenie  
w sprawie rejestru

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie  
rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1397);

rozporządzenie  
w sprawie prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 
poz. 1395);

rozporządzenie  
w sprawie standardów

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie stan-
dardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);

standardy emisyjne zgodnie z art. 3 pkt 33 Poś to dopuszczalne wielkości emisji;

starosta kierownik starostwa powiatowego oraz zwierzchnik służbowy pracowników 
starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych 
służb; zadania starosty realizuje także prezydent miasta na prawach powiatu 
– art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.);

substancje zgodnie z art. 3 pkt 36 Poś to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mie-
szaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku 
działalności człowieka;



substancja   
powodująca ryzyko

zgodnie z art. 3 pkt 37a Poś to substancja stwarzająca zagrożenie i mieszanina 
stwarzająca zagrożenie, należąca co najmniej do jednej z klas zagrożenia 
wymienionych w częściach 2–5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego 
i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, s. 1, 
ze zm.), w szczególności substancje powodujące ryzyko, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5 pkt 1 Poś;

szkoda w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o szkodach w środowisku – szkoda, która 
powstała w wyniku emisji lub zdarzenia;

ustawa   
o ochronie gruntów

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 2077, ze zm.);

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

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

ustawa o szkodach  
w środowisku

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku   
i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r. poz. 954, ze zm.);

uuioś 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 2018 r. poz. 2081, ze zm.);

ustawa o zmianie   
ustawy Poś

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) – weszła w życie 
5 września 2014 r.;

ustawa wprowadzająca ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony śro-
dowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, 
poz. 1085, ze zm.);

wfośigw wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

władający   
powierzchnią ziemi

zgodnie z art. 3 pkt 44 Poś to właściciel nieruchomości, a jeżeli w ewidencji 
gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujaw-
niony jako władający;

zanieczyszczenie zgodnie z art. 3 pkt 49 Poś to emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia  
ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach material-
nych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować  
z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.
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Kontrola dotycząca identyfikacji i usuwania historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, określanych również jako „bomby ekologiczne”, została 
podjęta zgodnie z sugestią Senatu RP. Dotychczas problem zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi nie był przedmiotem kontroli NIK. 

Zmiany gospodarcze zachodzące w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, 
ekstensywne wykorzystywanie terenów przemysłowych, ograniczenie dzia-
łalności niektórych branż, na skutek zaniku popytu na ich wyroby, spowo-
dowały likwidację zakładów przemysłowych zlokalizowanych w miastach 
i opuszczanie terenów, najczęściej, zdegradowanych w wyniku ich działal-
ności. Źródłem zanieczyszczeń były m.in. działania związane z dystrybucją 
i magazynowaniem paliw, przemysł hutniczy, koksowniczy, gazownie, prze-
mysł chemiczny, włókienniczy, garbarnie, galwanizernie, produkcja azbe-
stu, gospodarowanie odpadami, tereny wojskowe, itp. Zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zanieczysz-
czenia gruntów zaistniałe przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynikające z dzia-
łalności zakończonej przed 30 kwietnia 2007 r. należy kwalifikować, jako 
historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Historycznym zanieczysz-
czeniem może być również szkoda w środowisku spowodowana przez emi-
sję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.  

Zasadność przeprowadzenia kontroli w zakresie identyfikacji i usuwa-
nia historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi wynika z faktu,  
że pomimo obowiązywania od 2001 r. przepisów dotyczących zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi i wprowadzania ich zmian, nadal nierozwiązane pozostały 
problemy zanieczyszczeń spowodowanych m.in. przez działalność zakładów 
przemysłowych.  W przeważającej liczbie przypadków zamykane zakłady  
nie miały zapewnionych środków finansowych na usuwanie powstałych 
w środowisku szkód, spowodowanych emisją zanieczyszczeń do środowiska. 

Kontrolą objęto organy administracji publicznej, w kompetencjach któ-
rych, w latach 2014–2018, pozostawały zadania w zakresie potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi, a także w latach wcześniejszych w zakresie 
realizacji zadań, które miały wpływ na kontrolowaną działalność. Kontrolę 
przeprowadzono również w instytucjach uprawnionych do finansowania 
realizacji zadań z tego zakresu. 
I tak:

–  Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, podlegają regionalni 
dyrektorzy ochrony środowiska. Ponadto Generalny Dyrektor prowa-
dzi rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na pod-
stawie wpisów dokonanych przez regionalnych dyrektorów ochrony 
środowiska. Może również dokonywać zmian w rejestrze, jeżeli stwier-
dzi niezgodność zawartych w nim danych z posiadanymi informacjami, 
w szczególności wynikającymi z postępowań administracyjnych w zakre-
sie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

–  regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje wpisu do rejestru 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz aktualizuje go 
i uzupełnia. Przyjmuje zgłoszenia o historycznych zanieczyszczeniach 
powierzchni ziemi od władających powierzchnią ziemi, a także może 
w drodze decyzji nałożyć na władającego powierzchnią ziemi, będącego 

Pytanie definiujące  
cel główny kontroli

Czy organy administracji 
publicznej skutecznie 
eliminowały historyczne 
zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

1.  Czy organy administracji 
publicznej realizują 
obowiązki związane 
z identyfikacją 
historycznych 
zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi 
i potencjalnych 
historycznych 
zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi oraz 
prowadzeniem ich 
rejestru i wykazu?

2.  Czy prawidłowo 
wydawano i realizowano 
decyzje administracyjne?

3.  Czy działania 
organów administracji 
publicznej były 
skuteczne w zakresie 
doprowadzenia 
do remediacji 
terenów, na których 
wystąpiły historyczne 
zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi?

4.  Czy właściwe 
podmioty zapewniły 
środki finansowe 
na prowadzenie 
badań zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi 
i remediacji?

Jednostki kontrolowane 

  Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska

  Sześć regionalnych 
dyrekcji ochrony 
środowiska: RDOŚ 
w Warszawie, RDOŚ 
w Bydgoszczy, RDOŚ 
w Katowicach, RDOŚ 
w Krakowie, RDOŚ 
w Rzeszowie, RDOŚ 
w Szczecinie.
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WPROWADZENIE

podmiotem korzystającym za środowiska, obowiązek wykonania badań 
zanieczyszczenia gleby i ziemi lub ustalenia planu i przeprowadzenia 
remediacji. Może również wykonywać badania zanieczyszczenia gleby 
i ziemi w celu potwierdzenia występowania historycznego zanieczysz-
czenia gleby i ziemi lub w celu opracowania planu remediacji. Ustala 
i aktualizuje harmonogram swoich zadań i ich finansowanie; 

–  starosta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu w latach 2001  
(od 1 października) ‒ 2014 (do 4 października) miał obowiązek prowadze-
nia okresowych badań gleby i ziemi oraz w latach 2001–2007 ‒ rejestru 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Obowiązany był też prowadzić działania 
zastępcze w zakresie rekultywacji gruntów. Od 2014 r. starosta jest właściwy 
do identyfikacji i zgłaszania do regionalnego dyrektora potencjalnych histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Prezydent miasta na prawach 
powiatu jest również właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach np. dla inwestycji budowy osiedla mieszkaniowego;

–  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pań-
stwową osobą prawną finansującą ochronę środowiska i gospodarkę 
wodną w zakresie przewidzianym w Poś;

–  wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
są samorządowymi osobami prawnymi finansującymi ochronę środo-
wiska i gospodarkę wodną w zakresie przewidzianym w Poś. 

Infografika nr 1 
Kompetencje organów

Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska

Prowadzi rejestr historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi

Jest organem odwoławczym od decyzji 
wydawanych przez regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska

Dokonuje wpisów potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi i historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi do rejestru

Jest organem właściwym do decyzji w zakresie 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
w tym ustalających plan remediacji

Starosta oraz prezydent
miasta na prawach powiatu

Dokonuje identyfikacji potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
i sporządza ich wykaz

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

  Osiemnaście 
jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym 
czternaście starostw 
powiatowych i urzędów 
miast na prawach 
powiatu: Urząd Miasta 
Płocka, Urząd Miasta 
Bydgoszczy, Urząd 
Miasta Katowice, 
Urząd Miasta Bytom, 
Urząd Miasta Dąbrowa 
Górnicza, Urząd 
Miasta w Jaworznie, 
Urząd Miasta 
Krakowa, Starostwo 
Powiatowe w Radomiu, 
Starostwo Powiatowe 
w Tarnowskich 
Górach, Starostwo 
Powiatowe w Dąbrowie 
Tarnowskiej, 
Starostwo Powiatowe 
w Tarnobrzegu, 
Starostwo Powiatowe 
w Krośnie, Starostwo 
Powiatowe w Policach, 
Starostwo Powiatowe 
w Szczecinku oraz 
Urząd m.st. Warszawy 
i trzy Urzędy Dzielnic: 
Białołęka, Bielany, Wola.

  Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

  Sześć wojewódzkich 
funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki 
wodnej: WFOŚiGW 
w Warszawie, 
WFOŚiGW 
w Bydgoszczy, 
WFOŚiGW  
w Katowicach, 
WFOŚiGW w Krakowie, 
WFOŚiGW 
w Rzeszowie, 
WFOŚiGW  
w Szczecinie.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2014 r. 
do dnia zakończenia 
kontroli oraz lata 
wcześniejsze, o ile miały 
wpływ na kontrolowaną 
działalność. 
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Organy administracji publicznej nie znały faktycznej skali historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi i zagrożeń jakie one wywołują. System 
identyfikacji i usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
nie funkcjonował skutecznie na każdym szczeblu administracji publicz-
nej. Nieujawniając historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi unie-
możliwiono ich skuteczną eliminację, narażając użytkowników tych tere-
nów na oddziaływanie szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi substancji. 
Brak wskazania lokalizacji historycznych zanieczyszczeń ogranicza możli-
wość zdefiniowania skali zagrożenia oraz zapewnienia niezbędnych środ-
ków finansowych na skuteczne ich usunięcie. Zanieczyszczenie gruntu 
ma istotne skutki dla władających powierzchnią ziemi oraz ewentualnych 
nabywców, ponieważ odpowiedzialność za zanieczyszczenie na danej nie-
ruchomości obciąża jej właściciela. 

W latach 2014–2018 w 28,6% badanych starostw powiatowych i urzędów 
miast na prawach powiatu nie dokonano identyfikacji potencjalnych histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W 50% jednostek, w których pod-
jęto ww. działania realizowano je nierzetelnie, czego konsekwecją było m.in. 
nieuwzględnienie w wykazach potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni, o których wiedza była powszechna. Ponadto w 35,7% kontrolo-
wanych jednostek nie sporządzono wykazu potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi. 

Skutkiem niedokonywania lub nierzetelnego dokonywania identyfikacji 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz nie-
sporządzenia ich wykazów była m.in. lokalizacja inwestycji mieszkanio-
wych i użyteczności publicznej na terenach historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi i potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi. Dodatkowo prowadzenie prac budowlanych na terenach zanieczysz-
czonych powodowało, obok zagrożenia dla zdrowia ludzi, dalszą emisję 
zanieczyszczeń do gruntów i wód. 

Nieznajomość przepisów prawa, niewłaściwa ich interpretacja oraz zanie-
dbania właściwych organów spowodowały, że w latach 2001–2014 okresowe 
badania jakości gleby i ziemi prowadziło zaledwie 21,4% kontrolowanych 
starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu, co przyczyniło się 
do ograniczenia możliwości identyfikacji potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi.

Decyzje administracyjne w sprawie historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi na ogół były wydawane zgodnie z przepisami. Generalny Dyrektor 
realizował zgodnie z przepisami obowiązki organu odwoławczego w sto-
sunku do decyzji wydawanych przez regionalnych dyrektorów.

Utworzony w 2016 r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, nie odzwiercie-
dlał stanu faktycznego. Na dzień 5 września 2018 r. było w nim 398 wpisów 
w zakresie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, obejmujących łącznie 
3857,2198 ha, co stanowi zaledwie 0,012% całkowitej powierzchni kraju. 
Powodem powyższego było nierzetelne dokonywanie wpisów do rejestru, 
brak jego uzupełniania i aktualizacji przez regionalnych dyrektorów oraz 
przepisy, które nie stanowiły podstawy do uwzględnienia zaewidencjono-
wanych przez starostów w latach 2001–2007 zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi. Ponadto w 42,5% wpisów brak było danych wymaganych przepisami 
co znacznie utrudnia zainteresowanym podmiotom uzyskanie rzetelnych 
informacji o terenach zanieczyszczonych.

Zagrożenia  
dla ludzi i środowiska

Nierealizowanie 
przez starostę obowiązku 
prowadzenia okresowych 
badań jakości gleby i ziemi

Niesporządzenie 
lub nierzetelne sporządzanie 
przez starostów wykazów 
potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń  
powierzchni ziemi

Lokalizowanie 
inwestycji na terenach 
zanieczyszczonych

Prawidłowe wydawanie  
decyzji administracyjnych  
przez regionalnych dyrektorów 
ochrony środowiska 
i Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska

Nieodzwierciedlający 
stanu faktycznego 
rejestr historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi prowadzony przez 
Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska
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Tylko jeden z sześciu kontrolowanych regionalnych dyrektorów1 przeprowa-
dził remediację zanieczyszczonego terenu. Stwierdzono przypadki nieprzepro-
wadzenia remediacji przez regionalnych dyrektorów, pomimo zachodzących 
ku temu przesłanek. Dotyczyło to m.in. zanieczyszczeń na terenach po zlikwi-
dowanych zakładach przemysłowych będących własnością Skarbu Państwa. 
Niepodejmowanie działań przez regionalnych dyrektorów wynikało z licznych 
barier formalnoprawych, m.in. z braku możliwości usunięcia odpadów, zale-
gających na terenach historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, co jest 
konieczne przed podjęciem remediacji.

Z powodu braku zainteresowania beneficjentów żaden z sześciu badanych 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie utwo-
rzył odrębnych programów dla finansowania likwidacji historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej taki program funkcjonował zaledwie pół roku i przewi-
dziano w nim możliwość finansowania łącznego badań gleby i ziemi oraz reme-
diacji. Nie stworzono warunków dla samodzielnego finansowania badań mają-
cych na celu potwierdzenie zanieczyszczenia i określenie jego skali, co zdaniem 
NIK utrudnia identyfikację terenów zanieczyszczonych. 

Zdjęcie nr 1 
Teren zanieczyszczony

Źródło: ©igor rotari – stock.adobe.com.

1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Nieskuteczne 
działania regionalnych 

dyrektorów w zakresie 
usuwania historycznych 

zanieczyszczeń  
powierzchni ziemi

Brak programów 
w funduszach 

ochrony środowiska 
dla historycznych 

zanieczyszczeń  
powierzchni ziemi
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Obowiązek prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi reali-
zowały jedynie trzy jednostki (tj. 21,4%) z 14 skontrolowanych starostw 
powiatowych, i urzędów miast na prawach powiatu. Prezydent m.st. War-
szawy, powierzając dzielnicom powyższy obowiązek, nie zapewnił skutecz-
nego nadzoru nad jego wykonaniem. Nie podjął żadnych działań, pomimo 
że na terenie 13 z 18 dzielnic (tj. 72,2%) okresowych badań jakości gleby 
i ziemi Prezydent m.st. Warszawy nie wykonywał od 2003 r., a od stycz-
nia 2009 r. nie wykonywali ich również burmistrzowie (od roku, w którym 
powierzono im obowiązek). [str. 20‒24]

W okresie pomiędzy 15 listopada 2008 r. a 5 października 2014 r. (tj. pra-
wie przez sześć lat) brak było przepisów zobowiązujących właściwe organy 
ochrony środowiska do prowadzenia rejestrów lub wykazów terenów 
zanieczyszczonych. Ponadto w 2014 r. wprowadzono dwuletnie vacatio 
legis dla utworzenia rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi (do 2016 r.) i czteroletnie vacatio legis dla przekazania przez staro-
stów wykazów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi (do 2018r.). Zdaniem NIK mogło to w znacznym stopniu przyczy-
nić się do niepodejmowania przez organy administracji publicznej działań 
w zakresie identyfikacji, a następnie usuwania historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi.  [str. 24‒25]

Obowiązek prowadzenia oraz przekazania rejestru zawierającego informa-
cje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości 
gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których do rekultywa-
cji obowiązany był starosta (dalej: „rejestr terenów zanieczyszczonych”) 
wypełniło 6 z 14, (tj. 42,8%) skontrolowanych jednostek. [str. 25‒27]

Z 14 badanych starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu, 
w 10 (tj. 71,4%) podjęto działania w zakresie identyfikacji potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W pięciu z nich działania 
w ww. zakresie uznano za nierzetelne. W m.st. Warszawie w dwóch z trzech 
kontrolowanych dzielnic stwierdzono dokonywanie indetyfikacji niezgod-
nie z przepisami.  [str. 27‒29]

Z 14 starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu w ośmiu 
(tj. 57,1%) zgodnie z przepisami wystąpiono do władających powierzchnią 
ziemi o informacje dotyczące potencjalnych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi, na terenach będących w ich władaniu.  Należy zaznaczyć, że w dwóch 
urzędach skorzystano z prawa wnioskowania, o którym mowa powy-
żej dopiero w trakcie kontroli NIK. W m.st. Warszawie z 17 burmistrzów 
dzielnic2 dwóch burmistrzów dzielnic (tj. 11,8%) skorzystało z ww. prawa. 
W sześciu z 14 kontrolowanych jednostek (tj. 42,8%) w ramach identyfi-
kacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi prze-
prowadzono pierwszy etap badań gleby i ziemi.  [str. 30‒33]

W pięciu z 14 starostw  powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu 
(tj. 35,7%) nie sporządzono wykazów potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi. Dopiero w trakcie kontroli NIK jeden starosta 
14 dni po upływie terminu przekazania wykazu do regionalnego dyrek-

2 Bez dzielnicy Praga-Północ.

Realizacja obowiązku 
prowadzenia 
przez starostów 
oraz Prezydenta 
m.st. Warszawy 
okresowych badań  
jakości gleby i ziemi

Brak przepisów  
dotyczących  
rejestrów/wykazów  
terenów zanieczyszczonych

Realizacja obowiązku 
prowadzenia 
i przekazania wojewodom 
rejestru terenów 
zanieczyszczonych

Identyfikacja  
potencjalnych 
historycznych 
zanieczyszczeń 
przez starostów 

Inne podejmowane 
działania w zakresie 
identyfikacji potencjalnych 
historycznych 
zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi

Sporządzenie wykazów 
potencjalnych 
historycznych 
zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi
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tora, dokonał jednego wpisu do wykazu i przekazał regionalnemu dyrek-
torowi. Wykazy potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi burmistrzowie 15 z 18 (tj. 83,3%) dzielnic m.st. Warszawy przekazali 
bezpośrednio do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. 
Natomiast trzech z 18 burmistrzów dzielnic poinformowało, że na terenach 
zarządzanych przez nich dzielnic nie zidentyfikowano potencjalnych histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi niezgodnie z przepisami stwierdzono w jednym staro-
stwie powiatowym (dla 99,3% działek nie podano w wykazie danych doty-
czących zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko) oraz 
w trzech objętych kontrolą dzielnicach m.st. Warszawy (m.in. nie wskazy-
wano rodzaju działalności prowadzonych na zanieczyszczonych terenach, 
nie informowano o sposobie użytkowania gruntów, nie wskazywano sub-
stancji powodujących ryzyko). Zasadniczym tego powodem była niewy-
starczająca wiedza w urzędach o terenach potencjalnie zanieczyszczonych. 
Ponadto założono, że wykazy zostaną uzupełnione w ramach ich aktuali-
zacji w późniejszym terminie. Stwierdzono również przypadki nierzetel-
nego sporządzania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, m.in. poprzez nieujęcie zidentyfikowanych poten-
cjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi lub nieujęcie 
terenów, na których z dużym prawdopodobieństwem występowały zanie-
czyszczenia, ze względu na prowadzoną tam działalność.  [str. 33‒34]

W czterech z 14 starostw powiatowych i urzędów miast na prawach 
powiatu (tj. 28,5%) na terenach, gdzie występowały potencjalne histo-
ryczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub historyczne zanie-
czyszczenia powierzchni ziemi, prowadzono lub zakończono budowę 
osiedli mieszkaniowych lub budynków użyteczności publicznej. Również  
w m.st. Warszawie stwierdzono przypadki lokalizacji inwestycji na tere-
nach potencjalnie historycznie zanieczyszczonych lub terenach histo-
rycznie zanieczyszczonych. Ponadto stwierdzono dwa przypadki 
prowadzenia inwestycji na terenach zanieczyszczonych, chociaż w urzę-
dach posiadano wiedzę o występujących tam historycznych zanieczysz-
czeniach powierzchni ziemi, na których nie przeprowadzono remediacji, 
pomimo takiej konieczności.  [str. 34‒39]

Nie w każdym przypadku w wydanych decyzjach o środowiskowych uwa-
runkowaniach uwzględniano kwestię potencjalnych lub historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, pomimo że ochrona powierzchni ziemi 
jest istotnym elementem ochrony środowiska. W decyzjach tych powinno 
się uwzględnić warunki korzystania ze wszystkich elementów środowi-
ska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia. I tak 
np. w przypadku jednego starostwa powiatowego stwierdzono, że na sześć 
wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w żadnej nie 
uwzględniono kwestii potencjalnych lub historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi.  [str. 39‒40]

Lokalizacja inwestycji 
mieszkaniowych 
lub użyteczności 

publicznej na terenach, 
na których występują 

potencjalne 
lub historyczne 

zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi

Uwzględnianie 
w decyzjach 

o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

kwestii dotyczących 
potencjalnych 

lub historycznych 
zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi
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W ramach opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego lub uzgadniania projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego, w których planowano 
inwestycje mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, uwagi dotyczące 
potencjalnych lub historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi zgła-
szano jedynie w czterech z 15 (w tym w Urzędzie m.st. Warszawy) bada-
nych urzędów (tj. 26,7%). [str. 41‒42]

W 2008 r. wojewodowie przekazali regionalnym dyrektorom 669 informacji 
o terenach zanieczyszczonych, uwzględnionych w rejestrach terenów zanie-
czyszczonych prowadzonych przez starostów w latach 2001–2007, natomiast 
w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi znalazło się 38 
informacji, tj. 5,7%. Dla 216 z 669 terenów ujętych w rejestrach prowadzo-
nych przez starostów, tj. 32,8% podjęto działania mające na celu identyfikację 
i usunięcie zanieczyszczeń. W przeważającej części władający powierzchnią 
ziemi wnioskowali do regionalnych dyrektorów o ustalenie planów remediacji. 

Sześciu badanych regionalnych dyrektorów dokonało wpisu w rejestrze 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi łącznie siedmiu pozy-
cji znajdujących się w ww. rejestrach prowadzonych przez starostów. 
Np. w przypadku jednego urzędu w materiałach przekazanych przez woje-
wodę znajdowało się 71 pozycji dotyczących terenów zanieczyszczonych, 
z których do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
wpisano jedną, w innym przypadku z 66 pozycji wpisano dwie. Przepisy 
prawne nie nakładały takiego obowiązku. 

W badanym okresie w kontrolowanych rdoś dokonano łącznie 289 wpisów 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi lub histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W czterech z sześciu rdoś wpi-
sów dokonywano niezgodnie z prawem, m.in. w rejestrze historycznych 
zanieczyszczeń nie zawarto wszystkich informacji wymaganych przepi-
sami. Stwierdzono również przypadki braku jego aktualizacji i uzupełnień, 
np. do rejestru nie wpisano informacji o ośmiu historycznych zanieczysz-
czeniach powierzchni ziemi, dla których zostały wydane decyzje o ustale-
niu planu remediacji, a w 15 pozycjach rejestru nie oznaczono aktualnego 
statusu zanieczyszczonego terenu.  

W latach 2014–2018 do pięciu rdoś wpłynęło łącznie 56 zgłoszeń 
od władających powierzchnią ziemi o historycznych zanieczyszczeniach 
powierzchni ziemi (do RDOŚ w Warszawie nie wpłynęło żadne zgłosze-
nie). Ponadto do pięciu rdoś (poza RDOŚ w Warszawie) wpłynęły łącz-
nie 22 informacje o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi 
od organów ochrony środowiska właściwych do wydawania pozwoleń zin-
tegrowanych. [str. 43‒48]
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Z sześciu regionalnych dyrektorów tylko jeden zlecił władającym 
powierzchnią ziemi, w drodze decyzji, obowiązek przeprowadzenia badań 
zanieczyszczenia gleby i ziemi. W dwóch rdoś przeprowadzono badania 
gleby i ziemi, natomiast w jednym badania gleby i ziemi zaplanowano 
w 2019 r. Najczęściej podawaną przyczyną niezlecania lub nieprowadze-
nia badań był brak ustawowego obowiązku. Ze względu na brak podstawy 
prawnej nie przeprowadzano ani nie zlecano władającym powierzchnią 
badań, w celu potwierdzenia zanieczyszczenia, na terenach ujętych w reje-
strach zanieczyszczeń, prowadzonych przez starostów w latach 2001–2007.  
 [str. 48‒49]

Pomimo że regionalni dyrektorzy podlegają Generalnemu Dyrektorowi 
Ochrony Środowiska, nie uregulował on i nie wskazywał działań dla 
16 regionalnych dyrektorów w zakresie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. Po prawie czterech latach od przypisania Generalnemu 
Dyrektorowi i regionalnym dyrektorom ochrony środowiska kompeten-
cji w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Generalny 
Dyrektor zwrócił się 4 lipca 2018 r. do Ministra Środowiska o wystąpienie 
do Ministra Finansów o zwiększenie limitu zatrudnienia w korpusie służby 
cywilnej w Generalnej Dyrekcji i rdoś oraz zwiększenie środków na wyna-
grodzenia wraz z pochodnymi.  [str. 49‒50]

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi został urucho-
miony w GDOŚ 5 września 2016 r. Według stanu na 6 września 2018 r. 
w rejestrze było 398 wpisów w zakresie potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń oraz historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
obejmujących łącznie 3857,2198 ha (tj. 0,012% całkowitej powierzchni 
kraju). 

Według stanu na dzień 6 września 2018 r. w rejestrze było 398 wpisów 
w zakresie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń oraz historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi3 obejmujących łącznie 3857,2198 ha. Nato-
miast według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w rejestrze znajdowały się 
453 wpisy, z czego 21 dotyczyło potencjalnych historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi. 

Analiza 40 spośród 398 wpisów zawartych w rejestrze wykazała w 17 wpi-
sach (tj. 42,5% badanych wpisów) braki danych, wymaganych przepisami. 
 [str. 51‒54]

Informację o możliwości zgłaszania potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi przekazywało mieszkańcom siedem z 14 kon-

3 W tym 386 terenów, na których występuję historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz 
12 terenów, na których występują potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. 
W rejestrze zamieszczono dane o 27 terenach położonych na obszarze województwa dolnośląskiego, 
ośmiu – na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dwóch na terenie województwa 
lubelskiego, ośmiu na obszarze województwa lubuskiego, 13 na obszarze województwa łódzkiego, 
29 na obszarze województwa małopolskiego, 137 na obszarze województwa mazowieckiego, 
29 na obszarze województwa opolskiego, 14 na obszarze województwa podkarpackiego, pięć 
na obszarze województwa podlaskiego, 46 na obszarze województwa pomorskiego, 22 na obszarze 
województwa śląskiego, czterech na obszarze województwa świętokrzyskiego, dziewięciu 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 31 na terenie województwa wielkopolskiego, 
14 na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
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trolowanych jednostek, w tym dwie przekazały je w trakcie kontroli NIK. 
W m.st. Warszawie w dwóch dzielnicach (tj. 11,8%) z 174 informowano 
mieszkańców o możliwości zgłaszania potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi. W jednej z dzielnic informację zamieszczono 
na stronie internetowej urzędu w trakcie kontroli NIK.  

Zdaniem NIK informowanie społeczeństwa o historycznych zanie-
czyszczeniach powierzchni ziemi, wobec braku ustawowego obo-
wiązku, należy uznać za dobrą praktykę.  [str. 54‒55]

W badanym okresie do GDOŚ oraz do sześciu objętych kontrolą rdoś 
nie wpłynęły skargi i wnioski w sprawie potencjalnych historycz-
nych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni  ziemi. Tylko do dwóch z wszystkich kontrolowanych 
urzędów starostw i miast na prawach powiatu, w tym m.st. Warszawy 
wpłynęły skargi i wnioski w sprawie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. 

Zdaniem NIK brak wnoszonych skarg i wniosków dotyczących historycz-
nych zanieczyszczeń powierzchni ziemi może świadczyć o niskiej świado-
mości społecznej w tym zakresie.  [str. 56‒57]

W badanym okresie sześciu regionalnych dyrektorów wydało łącznie  
277 decyzji w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
z czego 205 decyzji ustalających plany remediacji (tj. 74 %). Regionalni 
dyrektorzy, poza jednym przypadkiem, nie korzystali w procesie wydawa-
nia decyzji w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
z wyników prac naukowo-badawczych, nie zlecali dodatkowych ekspertyz, 
analiz itp.  [str. 58‒62]

W kontrolowanych rdoś dokonywano oceny zgodności przeprowadze-
nia remediacji z ustalonym w decyzji planem remediacji, m.in. na podsta-
wie przedkładanych przez prowadzącego remediację dokumentów, w tym 
kart przekazania odpadów. Stwierdzono przypadki nierzetelnego doko-
nania oceny, jak np. brak kart przekazania odpadów potwierdzających 
przekazanie odpadów (zanieczyszczonych mas usuwanej gleby i ziemi), 
uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia lub brak pisemnego 
potwierdzenia oceny przeprowadzonej remediacji.  [str. 62]

Jeden z sześciu badanych regionalnych dyrektorów przeprowadził reme-
diację historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, do której został 
zobowiązany wyrokiem wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warsza-
wie. Stwierdzono przypadki nieprzeprowadzenia remediacji przez regio-
nalnego dyrektora, pomimo istniejących ku temu przesłanek. Dotyczyło 
to m.in. terenów tzw. „bomb ekologicznych”, w tym terenów, na których 
występują zanieczyszczenia powstałe w wyniku działalności likwidowa-
nych zakładów przemysłowych będących własnością Skarbu Państwa.  
 [str. 62‒64]

4 Bez Dzielncy Praga-Północ.
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Z sześciu kontrolowanych rdoś, w trzech nie opracowano harmonogramów 
zadań regionalnego dyrektora w zakresie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi.  [str. 65–66]

Stwierdzono nieskuteczne działania w zakresie usuwania historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi po zlikwidowanych zakładach będących 
własnością Skarbu Państwa, co zdaniem NIK wynika z licznych przeszkód 
formalnoprawnych, m.in. związanych z niemożliwością usunięcia odpadów 
z terenu przez inny podmiot niż władający terenem, pozyskania na ten cel nie-
zbędnych środków finansowych czy z przekazaniem zanieczyszczonych grun-
tów osobom prywatnym. Barierą jest m.in. zasada „zanieczyszczający płaci”5, 
co oznacza np. trudności dla tzw. „wykonania zastępczego”. Problem ten był 
również dyskutowany podczas prac powołanego przez Ministra Środowiska 
w 2016 r. Zespołu do spraw terenów zdegradowanych6. Do dnia zakończe-
nia kontroli nie przedstawiono ani nie wdrożono rozwiązań, pozwalających 
na skuteczną likwidaję omawianego problemu.  [str. 66‒75]

W dwóch z 14 (tj. 14,2%) starostw powiatowych oraz urzędów miast na pra-
wach powiatu, objętych kontrolą, nie przypisano żadnej komórce organi-
zacyjnej zadań dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  W dwóch jednostkach stwierdzono nato-
miast, że w zakresie działania komórki organizacyjnej, której powierzono 
realizację zadań związanych z identyfikacją potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi lub w zakresach czynności pracowni-
ków uwzględniono je na podstawie nieaktualnych przepisów. W regulami-
nach organizacyjnych GDOŚ nie przypisano żadnej komórce organizacyjnej 
zadań związanych z usuwaniem historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi, poza prowadzeniem postępowań administracyjnych w II instancji 
w tych sprawach oraz prowadzeniem rejestru. W pięciu rdoś wyznaczono 
komórkę organizacyjną, właściwą do prowadzenia spraw dotyczących 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, z czego w dwóch rdoś 
zadania w tym zakresie uwzględniono dopiero w 2017 r.  [str. 75‒77]

Tylko w pięciu z 14 (tj. 35,7%) kontrolowanych starostw powiatowych oraz 
urzędów miast na prawach powiatu wyznaczano cele i planowano zadania 
w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W trzech 
skontrolowanych dzielnicach m.st. Warszawy nie wyznaczono celów i nie 
planowano działań dotyczących potencjalnych historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi. Stwierdzono, że w Urzędzie m.st. Warszawy nie 
funkcjonowały mechanizmy kontroli zarządczej w zakresie nadzoru Pre-
zydenta Miasta nad realizacją zadania polegającego na identyfikacji poten-
cjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i sporządzeniu 
ich wykazu, tj. zadania powierzonego burmistrzom dzielnic.  [str. 77‒79]

W latach 2014–2018 w trzech z sześciu rdoś objętych kontrolą w planach 
finansowych jednostki przewidziano środki (w tym pochodzące z NFOŚiGW 
i wfośigw) na realizację zadań związanych z identyfikacją i usuwaniem histo-

5 Zgodnie z art. 7 ust. 1 Poś kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia 
skutków tego zanieczyszczenia.

6 Został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 października 2016 r. 
w sprawie powołania Zespołu do spraw terenów zdegradowanych (Dz. Urz. MŚ, poz. 67).
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rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, pozostających w kompetencji 
tego organu. Jednostki te w trakcie ustalania harmonogramówm, zgodnie 
z obowiązkiem wynikającym z Poś, wystąpiły do zarządów funduszy o opinię 
dotyczącą możliwości uzyskania środków na realizację ujętych w nich zadań.

W okresie objętym kontrolą na zadania związane z identyfikacją i usuwaniem 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w czterech z sześciu badanych 
rdoś wydatkowano łącznie 424,6 tys.  zł. Większość, tj. 83,0%, tych środków 
pochodziła z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59.  [str. 80‒85]

W żadnym z sześciu skontrolowanych wojewódzkich funduszy ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej a także w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w strategiach działania tych jednostek 
na lata 2013‒2016 oraz na lata 2017‒2020, nie uwzględniono odręb-
nie zagadnień związanych z identyfikacją, badaniem i usuwaniem histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W większości tych strategii 
uwzględniono natomiast ‒ jako priorytet ‒ obszar związany z ochroną 
powierzchni ziemi. W przypadku dwóch wojewódzkich funduszy działa-
nia te nie obejmowały zagadnień związanych z rekultywacją/remediacją 
terenu, a jedynie zadania z zakresu gospodarki odpadami. 

Wskazywaną przyczyną nieujęcia w strategiach działania funduszy 
zagadnień związanych z identyfikacją, badaniem i usuwaniem histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi był przede wszystkim brak 
zainteresowania potencjalnych beneficjentów wsparciem finansowym 
w tym zakresie.  [str. 85]

W NFOŚiGW beneficjentem dofinansowania dotacyjnego mogły być – w zależ-
ności od programu – wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego oraz 
rdoś. W ofercie NFOŚiGW nie przewidziano możliwości udzielenia wsparcia 
finansowego osobom lub podmiotom, odpowiedzialnym za zanieczyszcze-
nie powierzchni ziemi, jak również możliwości finansowania dotacyjnego 
zadań dotyczących ochrony powierzchni ziemi, w tym w szczególności 
przedsięwzięć związanych z usunięciem odpadów z miejsca nieprzezna-
czonego na ten cel, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial-
nego w ramach wykonania zastępczego.  [str. 85‒86]

W latach 2014–2018 w NFOŚiGW, w zakresie realizacji zadań dotyczących 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, dofinansowanie mogły 
otrzymać jednostki samorządu terytorialnego, a w okresie od 1 stycznia 
do 30 czerwca 2015 r. również rdoś. Realizacja tych zadań przez rdoś miała 
być finansowana w latach 2015–2023 ze środków pochodzących z rezerwy 
celowej budżetu państwa poz. 59, jednak uchwałą Zarządu NFOŚiGW odstą-
piono od tej możliwości. Powodem rezygnacji ze wsparcia finansowego 
zadań rdoś była możliwość ich finansowania przez wojewódzkie fundu-
sze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w ramach działania 2.5. 
POIiŚ 2014–2020. 

Nie przewidziano również możliwości finansowania przedsięwzięć obej-
mujących wyłącznie badanie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi lub opracowanie projektu planu remediacji, bez prze-
prowadzenia samej remediacji. [str. 86‒88]
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Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:  

–  podjęcie działań w celu wprowadzenia zmiany w ustawie o odpadach, 
pozwalającej na sfinansowanie wykonania zastępczego w zakresie usu-
nięcia odpadów, w przypadku braku możliwości egzekucji kosztów 
od posiadacza odpadów;

–  podjęcie działań w celu wprowadzenia w przepisach ustawy – Prawo 
ochrony środowiska:

  upoważnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska do usunię-
cia odpadów z terenów, na których regionalny dyrektor zobowiązany 
jest przeprowadzić remediację,

  obowiązku informowania społeczeństwa przez właściwe organy 
ochrony środowiska o zadaniach wynikających z przepisów prawa, 
w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

–  zidentyfikowanie zagrożeń, jakie stanowią tereny, na których występują 
historyczne zanieczyszczenia po działalności zlikwidowanych zakła-
dów przemysłowych będących własnością Skarbu Państwa, oszacowa-
nie kosztów ich likwidacji oraz podjęcie działań w celu zabezpieczenia 
niezbędnych środków finansowych na ich usunięcie;

–  podjęcie działań w celu wprowadzenia w ustawie – Prawo budowlane 
przepisów zobowiązujących organy jednostek samorządu terytorialnego, 
uczestniczące w procesie wydawania pozwolenia na realizację inwe-
stycji, do weryfikacji czy na nieruchomości, na której planowana jest 
inwestycja, zidentyfikowano historyczne zanieczyszczenie powierzchni 
ziemi lub może występować potencjalne historyczne zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi;

–  zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacją przez regionalnych 
dyrektorów ochrony środowiska zadań z zakresu historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi;

–  zapewnienie kompletnych oraz zgodnych z przepisami danych w reje-
strze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi; 

–  dokonanie weryfikacji, przekazanych przez starostów, wykazów poten-
cjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, z infor-
macjami o terenach zanieczyszczonych uwzględnionych w rejestrach 
prowadzonych przez starostów w latach 2001–2007 zawierających infor-
macje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jako-
ści gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem terenów, na których obowiązek 
rekultywacji obciążał starostę, a następnie podjęcie stosownych działań 
zmierzających do identyfikacji i usunięcia historycznych zanieczyszczeń;

–  dokonanie wpisów do rejestru terenów historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, o których regionalny dyrektor posiada wiedzę, oraz 
jego aktualizację i uzupełnienie; 

–  ustalenie harmonogramów działań w zakresie historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności 
terenów, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia ludzi i śro-
dowiska oraz zaplanowanie środków finansowych na ich realizację;

Minister Środowiska

Minister Infrastruktury

Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska

Regionalni dyrektorzy 
ochrony środowiska
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–  podjęcie remediacji terenów, gdzie występują historyczne zanieczysz-
czenia powierzchni ziemi, co do których zobowiązany jest regionalny 
dyrektor;    

–  podjęcie działań mających na celu pełną identyfikację potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, sporządzenie lub uzu-
pełnienie wykazów, w celu zapewnienia ich kompletności i wiarygod-
ności;

–  uwzględnianie w wydawanych przez prezydentów miast decyzjach o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach informacji dotyczących potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi lub historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

–  zgłaszanie, w ramach opiniowania projektów studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub uzgadniania projek-
tów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwag doty-
czących potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
lub historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

–  zapewnienie organizacji pracy urzędów umożliwiającej prawidłową 
realizację zadań w zakresie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi;

–  stworzenie programu umożliwiającego finansowanie badań gleby 
i ziemi w celu skutecznej identyfikacji historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. 

Starostowie powiatowi 
oraz prezydenci miast 
na prawach powiatu

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
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5.1. Identyfikacja terenów zanieczyszczonych
Kontrolą NIK objęto 14 urzędów starostw powiatowych oraz urzędów 
miast na prawach powiatu. Ponadto ze względu na podział administracyjny 
m.st. Warszawy7 kontrolą objęto również Urząd m.st. Warszawy (jako mia-
sta na prawach powiatu) oraz trzy dzielnice (jako jednostki pomocnicze 
Urzędu Miasta).

5.1.1.  Prowadzenie przez starostę okresowych badań gleby i ziemi 
oraz rejestru terenów zanieczyszczonych

Starosta w latach 2001 (od 1 października) – 2014 (do 4 października), 
zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska z 2001 r.8, 
został zobowiązany do prowadzenia okresowych badań jakości gleby 
i ziemi. Po zmianie w 2014 r. przepisów Poś obowiązki w zakresie badań 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi przekazano regionalnym dyrektorom 
ochrony środowiska. 

Obowiązek prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi, zgodnie 
z Poś oraz rozporządzeniem w sprawie standardów jakości gleby oraz stan-
dardów jakości ziemi9, realizowały trzy jednostki10 (tj. 21,4%) z 14 skontro-
lowanych starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu. 

Przykład

W Urzędzie Miasta w Jaworznie w latach 2001–2014 sześciokrotnie prze-
prowadzono okresowe badania jakości gleby i ziemi oraz podjęto adekwatne 
działania dotyczące terenów, na kórych stwierdzono występowanie zanieczysz-
czeń. Badania przeprowadzono zgodnie z wymogami rozporządzenia w spra-
wie standardów jakości gleby i ziemi. W celu realizacji obowiązku prowadze-
nia okresowych badań jakości gleby i ziemi, w 2005 r. Urząd zlecił wykonanie 
„Programu monitoringu gleb na terenie Jaworzna”. Metodologia badań opisana 
w „Programie …” została opracowana w oparciu o poradnik pt.: „Wyznaczanie 
obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb”, który zawierał 
wytyczne i wskazówki ustalania źródeł i stanu zanieczyszczenia gleb. 

W 11 kontrolowanych starostwach powiatowych oraz urzędach miast 
na prawach powiatu (tj. 78,6%) obowiązek prowadzenia okresowych badań 
jakości gleby i ziemi nie był realizowany.11 Cztery spośród  tych jednostek12 

7 Od 2002 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju  
m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1812) miasto stołeczne Warszawa jest gminą mającą status 
miasta na prawach powiatu w województwie mazowieckim. Warszawa podzielona jest  
na 18 dzielnic (pomocniczych jednostek administracyjnych).

8 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, weszła w życie 1 października 
2000 r. – Dz. U. Nr 62, poz. 627 (art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy  
–Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. 
Nr 100, poz. 1085, ze zm.). Art. 109 ustawy – Prawo ochrony środowiska został uchylony z dniem 
5 września 2014 r. na podstawie art. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101).

9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). 

10 UM w Dąbrowie Górniczej, UM w Jaworznie, UM w Krakowie.
11 Urząd Miasta Płocka, Urząd Miasta Bytom, Urząd Miasta Katowice, Starostwo Powiatowe 

w Radomiu, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie 
Tarnowskiej, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Starostwo 
Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Urząd Miasta w Bydgoszczy.

12 Urząd Miasta Katowice, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Starostwo Powiatowe 
w Szczecinku, Urząd Miasta w Bydgoszczy.

Prowadzenie 
okresowych badań 
jakości gleby i ziemi 

Nierealizowanie 
obowiązku prowadzenia 
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przeprowadziły jednokrotnie badanie jakości gleby i ziemi. W Starostwie Powia-
towym w Tarnobrzegu prowadzono badania gleby na podstawie przepisów 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych13, a Starosta Krośnieński dofi-
nansował dotacją łącznie 2204 badania chemiczno-rolnicze gleb producentów 
rolnych na terenie sześciu gmin, które powyższe badania zlecały, natomiast 
nie prowadził badań ziemi oraz nie identyfikował zanieczyszczeń, określonych 
w rozporządzeniu w sprawie standardów gleby i ziemi.

Przykłady

Prezydent Miasta Płocka nie realizował w latach 2001 (od 1 października)  
– 2014 (do 4 października) obowiązku prowadzenia okresowych badań jakości 
gleby i ziemi zgodnie z art. 109 ust. 2 Poś. Okresowymi badaniami jakości gleby 
i ziemi nie objęto również terenów po byłym poligonie wojskowym.
W związku z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego14 na terenie miasta Płocka, w 2002 r. Urząd Miasta zlecił wykona-
nie Opracowania ekofizjograficznego podstawowego terenu po byłej jednostce 
wojskowej w Płocku. W ww. opracowaniu zawarto m.in. informację, że wskaza-
nym jest przeprowadzenie badań gleby i wód podziemnych na obecność węglo-
wodorów w rejonach potencjalnie skażonych produktami ropopochodnymi (…).
Rekomendowane w opracowaniu badania nie zostały przeprowadzone. Prze-
prowadzono jedynie badania geotechniczne podłoża gruntowego na zlecenie 
inwestora i w rejonie inwestycji. Ostatecznie na terenie tym wyrażono zgodę 
na budowę dwóch budynków wielomieszkaniowych.

W przypadku Urzędu Miasta w Bydgoszczy kontrola wykazała, że w latach 
2007–2009 przeprowadzono badania jakości gleby i ziemi czterech tere-
nów, z uwagi na podejrzenie występowania zanieczyszczenia. Jak wyjaśniono 
w Urzędzie, analiza obowiązujących rozwiązań prawnych pozwala stwierdzić, 
że kwestie ochrony i rekultywacji powierzchni ziemi, które są regulowane 
w kilku aktach prawnych, tworzą skomplikowany i niespójny system, który 
nastręcza trudności zarówno interpretacyjnych, jak i wykonawczych organom 
administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz obywatelom. Konse-
kwencją obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie są liczne wątpli-
wości dotyczące zakresu, sposobu i trybu wykonywania nałożonych prawem 
obowiązków. 

W przypadku Prezydenta m.st. Warszawy do grudnia 2008 r., wynikający 
z art. 109 ust. 2 Poś, obowiązek prowadzenia okresowych badań jakości 
gleby i ziemi realizowany był przez Prezydenta m.st. Warszawy, w imieniu 
którego działało Biuro Ochrony Środowiska w Urzędzie m.st. Warszawy 
(dalej: „BOŚ UM”). W grudniu 2008 r. prowadzenie okresowych badań 
jakości gleby i ziemi przekazane zostało dzielnicom15. 

13 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 

Strzeleckiej, Maneżowej, Saperskiej i Powstańców w Płocku; miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego 
w Płocku oraz plan zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej jednostce wojskowej 
w Płocku.

15 Uchwałą Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 
przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. 
Warszawy. W ślad za tą uchwałą Prezydent M.st. Warszawy zarządzeniem nr 2467/2008 
z 31 grudnia 2008 r., zmieniającym Regulamin organizacyjny Urzędu M.st. Warszawy, do zakresu 
działania urzędów dzielnic wprowadziła prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi 
na obszarze dzielnicy. 
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W sierpniu 2005 r. w BOŚ UM została opracowana procedura Wyznaczanie 
obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb, na podstawie 
której w październiku 2005 r. podjęto współpracę, z Urzędem Dzielnicy Bie-
lany oraz w styczniu 2008 r. z Urzędem Dzielnicy Targówek.

Powierzając obowiązek prowadzenia okresowych badań jakości gleby 
i ziemi dzielnicom, Prezydent m.st. Warszawy nie zapewnił skutecznego 
nadzoru nad jego wykonaniem. Nie podjął żadnych działań, pomimo że 
na terenie 13 z 18 dzielnic (tj. 72,2%) okresowych badań jakości gleby 
i ziemi nie wykonywano. Według danych zawartych w Zestawieniu okre-
sowych badań gleby i ziemi w latach 2001–2014 na terenie m.st. Warszawy 
obowiązek, wynikający z art. 109 ust. 2 ustawy Poś, prowadzenia okreso-
wych badań jakości gleby i ziemi nie był od 2003 r. wykonywany przez Pre-
zydenta m.st. Warszawy na terenie 13 dzielnic, a od stycznia 2009 r. także 
przez burmistrzów tych dzielnic. Żadnych okresowych badań jakości gleby 
i ziemi nie wykonywano na terenie dzielnic: Żoliborz; Śródmieście; Bia-
łołęka; Praga-Północ; Praga-Południe; Ursynów; Bemowo; Rembertów; 
Ursus; Wilanów; Wesoła; Ochota; Wawer. Jak wyjaśniono w Urzędzie Jed-
noznaczne wskazanie przyczyn niepodjęcia działań przez niektóre dziel-
nice nie jest możliwe do ustalenia w chwili obecnej, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę zmiany personalne (burmistrzowie, naczelnicy WOŚ) na przestrzeni 
lat. Zgodnie z ww. zestawieniem w pięciu dzielnicach od 2006 r. wykonano 
łącznie 151 okresowych badań: z tego: 22 badania na terenie dzielnicy Bie-
lany, 45 badań na terenie dzielnicy Targówek, 23 badania na terenie dziel-
nicy Wola, jedno badanie na terenie dzielnicy Mokotów, 60 badań na terenie 
dzielnicy Włochy. W wyniku przeprowadzonych badań zanieczyszczenia 
stwierdzono w 12 punktach (8% punktów poddanych badaniom), z tego: 
w siedmiu na terenie dzielnicy Bielany; trzech na terenie dzielnicy Targó-
wek; po jednym na terenie dzielnicy Mokotów i dzielnicy Włochy.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydent m.st. Warszawy nr 2467/2008 
z 31 grudnia 2008 r., zmieniającym Regulamin organizacyjny Urzędu  
m.st. Warszawy i wprowadzeniem do zakresu działania urzędów dzielnic 
obowiązku prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi na obsza-
rze poszczególnych dzielnic, od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązkiem bur-
mistrzów dzielnic było prowadzenie ww. badań zgodnie z przepisami Poś.

Kontrola NIK wykazała, że w Urzędzie Dzielnicy Bielany oraz w Urzędzie 
Dzielnicy Białołęka nie były prowadzone okresowe badania jakości gleby 
i ziemi.

W wyniku kontroli w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy stwierdzono, 
że badania jakości gleby i ziemi wykonano w 23 miejscach położonych 
jedynie na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy, stanowiących  
44% całkowitej powierzchni Dzielnicy. W wyniku przeprowadzonych badań 
nie zidentyfikowano zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
Zdaniem NIK ograniczenie prowadzenia okresowych badań jakości gleby 
i ziemi wyłącznie do terenów będących we władaniu miasta uniemożliwiło 
rozpoznanie faktycznego stanu zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie 
dzielnicy. 
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Infografika nr 2 
Skontrolowane strostwa powiatowe i urzędy miast na prawach powiatu

Jednostki, które zrealizowały obowiązek prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi, zgodnie
z Poś oraz rozporządzeniem w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi

21,4 %

Warszawa

Dzielnice, w których nie prowadzono okresowych badań gleby i ziemi

72,2 %

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Jako najczęstszą przyczynę nieprowadzenia badań starostowie i prezydenci 
miast wskazywali nieprecyzyjność obowiązujących przepisów (w tym przede 
wszystkim niezdefiniowanie pojęcia „okresowe” badania jakości gleby i ziemi 
oraz nieokreślenie, w jakim zakresie czy obszarze takie badania starosta 
powinien prowadzić). Przeszkodą dla nich był również brak przepisów wyko-
nawczych określających zakres i sposób prowadzenia okresowych badań 
jakości gleby i ziemi, tj. brak rozporządzenia, o którym mowa w art. 109 ust. 3 
Poś (wydanie tego rozporządzenia było fakultatywne). Starostowie wskazy-
wali również, że władający terenami możliwymi do objęcia badaniami pro-
wadzili na tych obszarach działalność gospodarczą i posiadali uregulowany 
stan formalno-prawny w zakresie użytkowania środowiska, a także znajdo-
wali się pod kontrolą właściwych organów ochrony środowiska. 

Zdaniem NIK niewydanie przez Ministra Środowiska, na podstawie art. 109 
ust. 3 Poś, fakultatywnego rozporządzenia określającego zakres i sposób 
przeprowadzania okresowych badań jakości gleby i ziemi nie może być 
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usprawiedliwieniem dla zaniechania realizacji obowiązku wykonywania 
tych badań. Ustawodawca jednoznacznie zobowiązał starostę do prowadze-
nia okresowych badań jakości gleby i ziemi, w odniesieniu do standardów 
jakości gleby i ziemi, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby 
oraz standardów jakości ziemi16. Ponadto ustawodawca nie zwolnił staro-
stów z obowiązku przeprowadzania badań w przypadku posiadania przez 
podmioty gospodarcze uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakre-
sie użytkowania środowiska, a tym samym znajdowania się ich pod kon-
trolą organów ochrony środowiska.

NIK zwraca uwagę na zmiany przepisów dotyczących obowiązków zwią-
zanych z prowadzeniem rejestrów terenów zanieczyszczonych oraz wyka-
zów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
Przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy Poś, tj. dniem 5 września 
2014 r., zgodnie z art. 110 Poś17 obowiązującym od 1 października 2001 r. 
do 30 kwietnia 2007 r.18 to starosta prowadził aktualizowany corocznie 
rejestr terenów zanieczyszczonych, z wyszczególnieniem obszarów, na któ-
rych obowiązek rekultywacji obciążał starostę. Następnie art. 36 ustawy 
o szkodach w środowisku, która weszła w życie 30 kwietnia 2007 r., w staro-
sta został zobowiązany do niezwłocznego przekazania ww. rejestru właści-
wym wojewodom. Z kolei uuioś19, która weszła w życie 15 listopada 2008 r., 
w art. 161 zobowiązała wojewodów do przekazania właściwym regionalnym 
dyrektorom ochrony środowiska, po dniu jej wejścia w życie, rejestrów tere-
nów zanieczyszczonych prowadzonych przez starostów do 2007 r. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 18 ustawy 
o zmianie ustawy Poś, został zobowiązany dopiero z dniem 5 września 
2016 r. do uruchomienia systemu teleinformatycznego zawierającego 
rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Natomiast staro-
sta, zgodnie z art. 101 d ust. 6 Poś zobowiązany do sporządzenia wykazu 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, na podsta-
wie art. 17 ustawy o zmianie ustawy Poś został zobowiązany do przekaza-
nia tego wykazu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska do dnia 
5 października 2018 r. 

Zdaniem NIK brak przepisów w okresie pomiędzy 15 listopada 2008 r. 
a 5 października 2014 r. (tj. prawie przez sześć lat), zobowiązujących 
organy ochrony środowiska do prowadzenia rejestrów lub wykazów tere-
nów zanieczyszczonych, a także wprowadzenie dwuletniego vacatio legis 
dla rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi po roku 
2014 i czteroletniego vacatio legis dla przekazania przez starostów wyka-
zów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi mógł 
w znacznym stopniu przyczynić się do niepodejmowania przez organy 
administracji publicznej działań w zakresie identyfikacji, a następnie usu-

16 Dz. U. Nr 165, poz. 1359.
17 Dz. U z 2006 r. Nr 129, poz. 902.
18 Tj. do dnia wejścia w życie ustawy o szkodach w środowisku, na podstawie której uchylono 

art. 110 ustawy Poś.
19 Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.
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wania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, które w wielu 
przypadkach ze względu na rodzaj zanieczyszczeń i możliwość ich migra-
cji stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. 

Infografika nr 3 
Okres, w którym nie istniały przepisy zobowiązujące organy ochrony środowiska  
do prowadzenia rejestrów lub wykazów terenów zanieczyszczonych

2012 r. 2013 r.

2014 r.
2015 r. 2016 r.2011 r.2010 r.2009 r.

2008 r.
2007 r.2006 r.

 listopada

2008

15
 października

2014

56latpr
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ie

Okres, w którym nie istniały przepisy zobowiązujące organy ochrony środowiska do 
prowadzenia rejestrów lub wykazów terenów zanieczyszczonych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zgodnie z art. 110 Poś starosta, w tym prezydent miasta na prawach 
powiatu, był zobowiązany prowadzić, aktualizowany corocznie rejestr 
zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie 
standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na któ-
rych obowiązek rekultywacji obciążał starostę (dalej: „rejestr terenów 
zanieczyszczonych”). Zgodnie z art. 36 ustawy o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie20 starosta został zobowiązany do niezwłocz-
nego przekazania wojewodzie ww. rejestru oraz dokumentacji dotyczącej 
rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi. 

Obowiązek prowadzenia oraz przekazania ww. rejestru wypełniło sześć z 14, 
(tj. 42,8%) skontrolowanych jednostek21.

W Urzędzie Miasta Bydgoszczy przedłożony w trakcie kontroli rejestr tere-
nów zanieczyszczonych zawierał dane według stanu na dzień 31 grudnia 
2004 r., nie przedłożono danych z okresu 2005–2007 oraz dokumentów 
potwierdzających przekazanie rejestru terenów zanieczyszczonych Woje-
wodzie Kujawsko-Pomorskiemu. Dokumentów potwierdzających przekaza-
nie rejestru nie odnaleziono również w Urzędzie Wojewódzkim. 

W przypadku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach kontro-
lującym nie udostępniono rejestru terenów zanieczyszczonych. Z tre-
ści pisma Starosty Tarnogórskiego do Wojewody Śląskiego z dnia 18 maja 
2007 r., którego kopia została udostępniona w trakcie kontroli NIK, wynika,  
że przy piśmie tym przekazany został rejestr zawierający informacje o tere-
nach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby 

20 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 954, ze zm.).

21 Urząd Miasta w Bytomiu, Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej, Urząd Miasta w Jaworznie, Urząd 
Miasta w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Policach oraz Starostwo Powiatowe w Szczecinku. 
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lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekulty-
wacji należał do zadań starosty. Jedynym dowodem w Starostwie w Tar-
nowskich Górach na to, że Wojewoda posiadał przedmiotowy rejestr był 
protokół przekazania dokumentów, związanych z historycznymi zanie-
czyszczeniami powierzchni ziemi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w Katowicach.   

Starosta Radomski oraz Starosta Krośnieński założyli rejestry obsza-
rów, na których zostały przekroczone standardy jakości gleby i ziemi 
w powiecie, w których nie dokonano żadnych wpisów. Starosta Radomski  
nie poinformował Wojewody Mazowieckiego o braku posiadania wpisów 
do rejestru, natomiast Starosta Krośnieński przekazał Wojewodzie Podkar-
packiemu informację o braku wpisów do rejestru.  

Cztery jednostki22 nie utworzyły rejestru i nie poinformowały wojewody 
o jego braku. 

Przykład

W Urzędzie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej nie prowa-
dzono rejestru terenów zanieczyszczonych, i jak wyjaśnił Starosta, nie doko-
nywano wpisów, ponieważ nie zachodziły przesłanki uzasadniające taką 
konieczność i nie było żadnych zgłoszeń w tym zakresie. 

NIK zauważa, że na terenie powiatu od 1959 r. do końca lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku funkcjonowały m.in. Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych.  

Obowiązek i termin przekazania regionalnemu dyrektorowi ochrony śro-
dowiska przez wojewodę informacji dotyczących rekultywacji i rejestrów 
terenów zanieczyszczonych, prowadzonych do 2007 r. przez starostów, 
został określony w art. 161 ustawy o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko23.

Pięciu z sześciu kontrolowanych regionalnych dyrektorów otrzymało 
od wojewodów rejestry terenów zanieczyszczonych wraz z dokumentami 
dotyczącymi rekultywacji terenów zanieczyszczonych. Regionalny Dyrek-
tor w Bydgoszczy nie posiadał dokumentów potwierdzających przekazanie 
mu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego rejestrów terenów zanie-
czyszczonych, natomiast Wojewoda przekazał w listopadzie 2008 r. doku-
mentację spraw wszczętych i niezakończonych, które od 15 listopada 2008 r.  
(tj. z dniem wejścia w życie uuioś) należały do kompetencji Regional-
nego Dyrektora. Dotyczyło to 10 postępowań prowadzonych na podstawie 
ustawy o szkodach w środowisku, które zostały rozpatrzone na podstawie 
odrębnych przepisów niż Poś. 

Poza pojedynczymi przypadkami tereny zanieczyszczone ujęte w latach 
2001–2007 w rejestrach terenów zanieczyszczonych nie zostały uwzględ-
nione w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

22 Urząd Miasta Płocka, Urząd Miasta Katowice, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, Starostwo 
Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. 

23 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.).
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Przykłady

Wojewoda Małopolski przekazał Regionalnemu Dyrektorowi w Krakowie 
informacje dotyczące 66 pozycji terenów zanieczyszczonych z obszaru woje-
wództwa, z czego dwie pozycje zostały wpisane do rejestru historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi24. W przekazanym Zestawieniu obszarów 
o przekroczonych standardach jakości gleby lub ziemi na terenie województwa 
małopolskiego, sporządzonym na podstawie rejestrów prowadzonych przez sta-
rostów do 30 kwietnia 2007 r. na podstawie art. 110 Poś, wskazane były loka-
lizacje ww. terenów a także rodzaj obiektów, np. podziemny zbiornik paliw, 
składowiska, stacje paliw itp. Na liście tej, podobnie jak w rejestrze, nie znaj-
dowały się obszary po dawnej Hucie im. Tadeusza Sendzimira.

W materiałach przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego znajdowało się 
71 pozycji, z czego Regionalny Dyrektor w Warszawie dokonał jednego wpisu 
w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

5.1.2.  Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi przez starostę

Zgodnie z art. 101d ust. 1 Poś starosta, w tym prezydent miasta na prawach 
powiatu, dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi. Obowiązek identyfikacji potencjalnych historycz-
nych zanieczyszczeń powierzchni ziemi powstał z dniem 5 września 2014 r. 
wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy Poś.

Identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi dokonuje się m.in. poprzez:

1)  ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powo-
dować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była pro-
wadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.;

2)  ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpie-
nie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na prowadzoną 
na danym terenie działalność;

3)  analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem 
gleby lub ziemi.

Z 14 badanych starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu, 
w 10 (tj. 71,4%) podjęto działania w zakresie identyfikacji potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń ziemi.

W pięciu kontrolowanych starostwach powiatowych oraz urzędach miast 
na prawach powiatu działania w zakresie identyfikacji potencjalnych historycz-
nych zanieczyszczeń powierzchni ziemi NIK uznała za nierzetelne25.  

Przykład

W Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej NIK negatywnie oce-
niła niezidentyfikowanie miejsca zdeponowania odpadów azbestowo-
-cementowych, jako potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi i nieumieszczenie go w wykazie, o którym mowa w art. 101d ust. 6 

24 Pozycje dotyczyły terenów zanieczyszczonych w Olkuszu i Wolbromiu.
25 Urząd Miasta w Bydgoszczy, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwo 

Powiatowe w Krośnie, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Szczecinku. 
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ustawy Poś (w trakcie kontroli wpisano teren do wykazu i przekazano do RDOŚ 
w Krakowie). Od 1959 r. do końca lat dziewięćdziesiątych XX w., na terenie 
powiatu funkcjonowały Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych i jego 
następcy prawni. Wynikiem tej działalności było powstanie składowiska 
odpadów azbestowo-cementowych, na którym zdeponowano ok. 110 tys. m3 
odpadów. W dniu 27 września 2018 r. z Urzędu Starostwa przekazano Regio-
nalnemu Dyrektorowi w Krakowie akta postępowania dotyczącego rekultywa-
cji terenu zdeponowania odpadów azbestowo-cementowych. W treści pisma 
wyjaśniono, że na terenie Szczucina przed dniem 30 kwietnia 2007 r. przedsię-
biorstwo „Dachy Szczucińskie” Sp. z o.o. prowadziło produkcję wyrobów zawie-
rających azbest. Działalność ta w świetle rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczysz-
czenia powierzchni ziemi mogła z dużym prawdopodobieństwem spowodować 
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi (...). Pomimo tak sformułowa-
nego pisma, w dniu 4 października 2018 r. Starostwo poinformowało RDOŚ,  
że do wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi nie zostały 
wpisane żadne tereny, na których zidentyfikowano potencjalne historyczne 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

Infografika nr 4 
Działania w zakresie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi badanych starostw powiatowych i miast na prawach powiatu

W 10 z 14 (71,4%) badanych starostw i urzędów miast na prawach powiatu dokonano identyfikacji

71,4 %

Ale w pięciu z nich (50%)
dokonywało jej nierzetelnie

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

W 2015 r. Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy do zakresu działa-
nia dzielnic wprowadzone zostało zadanieidentyfikacja oraz sporządzanie 
wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
w związku z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska. Wyniki kontroli wskazały na przypadki dokonywania identy-
fikacji terenów zanieczyszczonych niezgodnie z Poś.

Przykłady

Identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
w dzielnicy Bielany dokonano w oparciu o przedmiot działalności zakładów 
przemysłowych zlokalizowanych w dzielnicy. Korzystano również z załącznika 
nr 2 do rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszcze-
nia powierzchni ziemi. 
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Wskazano dwa obszary, na których mogą występować potencjalne historyczne 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, tj.:

1)  teren huty przy ul. Kasprowicza – na podstawie zleconego przez Burmistrza 
Gminy Warszawa-Bielany w 1997 r. opracowania p.n. Ocena rozprzestrze-
niania się zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi na obszarze Gminy 
Warszawa-Bielany. W wyniku badań stwierdzono, że rejon huty był najbar-
dziej zanieczyszczony. Zastosowana metoda nie pozwalała stwierdzić czy 
zanieczyszczenie w tym rejonie pochodziło z bieżącej emisji związanej bez-
pośrednio z produkcją, czy też wynikało z tzw. emisji wtórnej. Na podstawie 
tych badań przyjęto, że rejon huty był i jest w znacznym stopniu zanie-
czyszczony, ponieważ w poprzednich okresach huta emitowała znaczne ilo-
ści zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich;

2)  teren przemysłowy przy ul. Wólczyńskiej – gdzie działalność prowadziły 
i prowadzą przedsiębiorstwa emitujące zanieczyszczenia do powietrza, 
tj. zakłady zajmujące się zbiórką odpadów niebezpiecznych, przedsiębior-
stwa poligraficzne.

W dzielnicy Bielany nie ustalono zgodnie z art. 101 d ust. 1 pkt 2 Poś listy sub-
stancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spo-
dziewane ze względu na prowadzoną na danym terenie działalność. 

W dzielnicy Wola dwukrotnie – w grudniu 2016 r. i w 2017 r. – zlecano 
zewnętrznym wykonawcom sporządzenie wykazu potencjalnych historycz-
nych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Sporządzony wykaz miejsc zawierał  
122 pozycje, wskazujące na potencjalne historyczne zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi. Wykonawca przedłożył listę źródeł informacji, na podsta-
wie których sporządził wykaz. Dane te wykonawca pozyskał głównie ze stron 
internetowych. Kolejna umowa miała na celu weryfikację ww. wykazu. Ponadto 
nieustalono zgodnie z art. 101d ust. 1 pkt 2 Poś listy substancji powodujących 
ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu 
na prowadzoną na danym terenie działalność.

W czterech26 z 14 skontrolowanych starostw powiatowych oraz urzędów 
miast na prawach powiatu (tj. 28,5%) nie dokonywano identyfikacji poten-
cjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Przykład

Starosta Radomski nie dokonał identyfikacji potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W dniu 19 września 2018 r. Starosta 
Radomski wystąpił do 13 gmin o wskazanie, czy na ich terenie można zidenty-
fikować potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi poprzez 
ustalenie działalności mogących je spowodować. Sześć z 13 gmin, udzieliła 
odpowiedzi, w których nie wykluczono możliwości wystąpienia potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, uzasadniając to m.in.: bra-
kiem informacji lub niemożnością zidentyfikowania potencjalnych historycz-
nych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Starosta Radomski nie uwzględnił 
również potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „PRONIT”S.A. (dalej: 
ZTS PRONIT”), pomimo posiadanej w Starostwie wiedzy o działalności 
Zakładów.  

26 Urząd Miasta w Płocku, Urząd Miasta w Bytomiu, Starostwo Powiatowe w Radomiu, Starostwo 
Powiatowe w Tarnobrzegu.
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Z 14 skontrolowanych starostw powiatowych i urzędów miast na prawach 
powiatu w ośmiu27 (tj. 57,1%) skorzystano z przysługującego im, zgod-
nie z art. 101d ust. 5 Poś, uprawnienia do wnioskowania do władających 
powierzchnią ziemi o informacje dotyczące potencjalnego historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz o jego możliwych źródłach. Należy 
jednak zaznaczyć, że w dwóch spośród ww. urzędów28 skorzystano z tego 
uprawnienia dopiero w trakcie kontroli NIK. 

Przykłady

W Urzędzie Miasta Płocka w dniu 30 listopada 2018 r. Dyrektor WKŚ z upo-
ważnienia Prezydenta Miasta Płocka skierowała zapytanie do 10 władających 
powierzchnią ziemi o informacje dotyczące potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi oraz o jego możliwych źródłach. 

W Urzędzie m.st. Warszawy stwierdzono, że dwóch z 17 burmistrzów 
dzielnic29 (tj. 11,8%) skorzystało z uprawnienia określonego w art. 101d 
ust. 5 Poś. Pozostali burmistrzowie dzielnic nie występowali do władają-
cych powierzchnią ziemi o udzielenie informacji dotyczących potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

W kontrolowanych urzędach dzielnic nieskorzystanie z ustawowego 
uprawnienia zwrócenia się o informacje do władających powierzchnią 
ziemi uzasadniano m.in., brakiem obowiązku wynikającego z Poś, dostę-
pem do informacji zawartych w opracowanych przez PIG wynikach badań 
gleby i ziemi, nieposiadaniem przez władających powierzchnią ziemi wia-
rygodnych danych na temat zanieczyszczeń oraz chęcią uniknięcia kosz-
townej remediacji.

Zgodnie z art. 101d ust. 1 pkt 4 Poś starosta (w tym prezydent miasta 
na prawach powiatu) może w razie potrzeby wykonać pierwszy etap badań, 
o których mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie spo-
sobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w szczególno-
ści, kiedy nie istnieją wyniki badań, które mogą potwierdzić, że w danym 
miejscu występuje zanieczyszczenie powierzchni ziemi. 

Sześć z 14 skontrolowanych (tj.42,9%) jednostek30 w ramach identyfika-
cji terenów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń przeprowadziło 
pierwszy etap badań zanieczyszczenia gleby i ziemi.  

Przykłady

Na zlecenie Urzędu Miasta w Bydgoszczy w 2018 r. wykonano badania dwóch 
terenów obejmujących łącznie 10 działek w obrębie ul. Jagiellońskiej. Bada-
nia, przeprowadzone przez laboratorium, potwierdziły istnienie zanieczysz-
czeń na wszystkich działkach, z których pobrano próbki. Powyższe badania 
związane były z nieosiągnięciem pozytywnego efektu ekologicznego działań 

27 Urząd Miasta w Bydgoszczy, Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej, Urząd Miasta w Jaworznie, 
Urząd Miasta w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Starostwo Powiatowe w Krośnie, 
Starostwo Powiatowe w Radomiu, Urząd Miasta Płocka.

28 Urząd Miasta Płocka, Starostwo Powiatowe w Radomiu.
29 Bez dzielnicy Praga-Północ.
30 Urząd Miasta w Bydgoszczy, Urząd Miasta w Katowicach, Urząd Miasta w Jaworznie, Urząd Miasta 

w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Starostwo Powiatowe w Policach.
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naprawczych środowiska gruntowego prowadzonych w latach 2013–2015 
na zlecenie Urzędu, jako władającego powierzchnią ziemi na podstawie decy-
zji RDOŚ w Bydgoszczy z 2011 r. W 2015 r. wykonano badania, na podstawie, 
których ustalono, że źródło zanieczyszczeń znajduje się na sąsiedniej działce. 
W związku z powyższym w marcu 2016 r. Urząd wystąpił do RDOŚ o podjęcie 
działań w celu udokumentowania stanu środowiska gruntowego przez wła-
dającego terenem i w konsekwencji przeprowadzenia prac remediacyjnych. 
W grudniu 2017 r. RDOŚ wskazał, aby Prezydent skorzystał z uprawnień wyni-
kających z art. 101d Poś i sam wykonał badania zanieczyszczenia gleby i ziemi 
na nieruchomościach innych władających.

W Urzędzie Miasta w Jaworznie prowadzono badania od 2014 r. W 2014 r. 
wykonano badania geofizyczne, w celu szczegółowego rozpoznania miejsc gro-
madzenia odpadów pochodzących z zakładów chemicznych, występowania 
zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym oraz ustalenia szczelności 
naturalnej bariery geologicznej na terenie doliny potoku Wąwolnica. Badania 
zrealizowano w ramach „Programu Bomb Ekologicznych”. W 2016 r. Instytut 
Ochrony Roślin-PIB Oddział Sośnicowice przeprowadził badania gleby, które 
potwierdziły obecność pozostałości środków ochrony roślin (DDT, metaza-
chlor, tebukonazol, imidaklopryd). Pozostałości te są zanieczyszczeniami histo-
rycznymi, które pojawiły się w glebie z uwagi na swoją trwałość w środowi-
sku i szerokie zastosowanie w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. Występują 
one punktowo i mogą zmieniać swoje stężenie w czasie. Kolejne badania gleby 
przeprowadzono w 2016 r.

W Urzędzie m.st. Warszawy w kontrolowanym okresie wykonano 15 badań 
w pięciu dzielnicach, z tego: jedno w dzielnicy Bemowo, dwa w dziel-
nicy Białołęka, jedno w dzielnicy Włochy, pięć w dzielnicy Wola, sześć 
w dzielnicy Żoliborz. W wyniku badań ujawnione zostały zanieczysz-
czenia na terenach czterech dzielnic – badania przeprowadzone na tere-
nach dzielnicy Wola (pięć miejsc) nie wykazały zanieczyszczeń. Badania 
wykonane na terenie dzielnicy Żoliborz pod czterema adresami31 
zostały wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny na potrzeby 
opracowanego przez Instytut Atlasu Geotechnicznego. Również dwa 
badania na terenie dzielnicy Białołęka nie były przeprowadzone w celu 
identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi. 

Przykład

Na terenie dzielnicy Białołęka w 2017 r. przeprowadzono co prawda dwa 
badania (na ul. Modlińskiej 48H oraz na ul. Kowalczyka), lecz nie były one bez-
pośrednio związane z realizacją obowiązku identyfikacji terenów potencjal-
nych historycznych zanieczyszczeń. Decyzję o zleceniu badania na ul. Modliń-
skiej 48H podjęto w związku z informacją z Wydziału d/w z Przestępczością 
Gospodarczą i Korupcją KRP Warszawa VI (przekazaną pismem z dnia 12 wrze-
śnia 2017 r.) o składowaniu na terenie działki odpadów „w takich warunkach 
i taki sposób, że mogło to zagrozić życiu i zdrowiu człowieka, lub spowodo-
wać istotne obniżenie jakości wody oraz zniszczenie w świecie roślinnym  
lub zwierzęcym”. W przypadku działek na ul. Kowalczyka decyzję o zleceniu 
badania podjęto w związku z prośbami mieszkańców o dokonanie nasadzeń 
drzew i krzewów w rejonie ul. Klasyków oraz ul. Kowalczyka. 

31 Przy: ul. Krasińskiego, Bulwar Z. Religi, Włościańskiej, przy parku Żołnierzy „Żywiciela”.
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Badania jednej z trzech próbek pobranych na ul. Modlińskiej oraz jednej z sze-
ściu próbek pobranych na ul. Kowalczyka wykazały podwyższoną zawartość 
oleju mineralnego. W przypadku próbki pobranej z działki na ul. Modlińskiej 
48H (zlokalizowanej w bliskiej odległości od nielegalnego kanału serwiso-
wego) przekroczenie zawartości oleju mineralnego było ponad 33-krotne. 
W związku ze stwierdzeniem tak znacznego przekroczenia zawartości oleju 
mineralnego, 5 grudnia 2017 r. przekazano Komendzie Rejonowej Policji War-
szawa VI sprawozdanie z badań próbek gleby. Złożono również zawiadomienie 
do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ.

W skierowanym do BOŚ UM Warszawy piśmie Burmistrz podała, że w jej oce-
nie ujawnione zanieczyszczenie mogło nie być zanieczyszczeniem historycz-
nym. Kanał serwisowy i grunt w rejonie ww. obiektu był zanieczyszczony 
przepracowanym olejem w sposób świadczący, że odbyło się to na przestrzeni 
ubiegłych dni lub tygodni. Odnośnie do zasadności przeprowadzania badań 
wstępnych przy identyfikacji terenów potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń Burmistrz wyjaśniła, że Przeprowadzenie badań wstępnych przy 
identyfikacji terenów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi jest w ocenie Urzędu Dzielnicy Białołęka wskazane, ponieważ pozwala 
jednoznacznie stwierdzić czy dane zanieczyszczenie występuje faktycznie 
na danym terenie czy go nie ma. 

Odnosząc się do przyczyn braku tych badań, Burmistrz wyjaśniła, że Przekaza-
nie przez Prezydenta m.st. Warszawy obowiązku sporządzenia wykazu na dziel-
nice nie skutkowało przyznaniem nowych etatów, co powodowało zwiększenie 
dotychczasowych obowiązków pracowników. Ze względu na inne licznie zwiększa-
jące się obowiązki pracownicy Wydziału Konserwacji i Środowiska nie byli w stanie 
podołać ww. zadaniu. (…). Tereny na ul. Modlińskiej 48H oraz na ul. Kowalczyka, 
na których przeprowadzono badania, nie zostały ujęte w Wykazie potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń. 

Zdjęcie nr 2 
Pobór próbek z zanieczyszczonego terenu

Źródło: ©kaninstudio – stock.adobe.com.
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Z 14 kontrolowanych starostw powiatowych oraz urzędów miast na pra-
wach powiatu, w pięciu jednostkach (tj. 35,7%) nie sporządzono wykazu 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, czym naru-
szono art. 101d ust. 6 Poś. W trakcie kontroli Starosta Dąbrowski dokonał 
jednego wpisu do wykazu, który przekazał po upływie terminu32 Regional-
nemu Dyrektorowi w Krakowie. 

W terminie do 5 października 2018 r. wykazu potencjalnych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi lub informacji o jego braku nie przekazano do rdoś 
z dwóch kontrolowanych urzędów33, z jednego urzędu przekazano wzór 
wykazu bez żadnych wpisów, a z dwóch urzędów przekazano informację 
o braku wpisów w wykazie34, z tym że z jednego urzędu, (pomimo wcze-
śniejszej informacji o braku wpisów) przekazano 14 dni po upływie ter-
minu wykaz zawierający jeden wpis, dokonany w trakcie kontroli NIK35. 

Do 5 października 2018 r. wykazy potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi burmistrzowie 15 z 18 (tj. 83,3%) dzielnic  
m.st. Warszawy przekazali bezpośrednio do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie. Trzech Burmistrzów Dzielnic Wilanów, Wawer 
i Praga Północ przekazało do RDOŚ informacje, iż na terenach zarządzanych 
przez nich dzielnic nie zidentyfikowano potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi.

Sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi niezgodne z art. art.101d ust.7 Poś stwierdzono w jed-
nym urzędzie starostwa powiatowego oraz w trzech kontrolowanych dziel-
nicach m.st. Warszawy36.

Przykłady

W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w wykazie potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla 17 397 działek (99,3%) 
z 17 516 działek na terenie powiatu, nie podano danych dotyczących zawarto-
ści w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko. 
W sporządzonym w Urzędzie Dzielnicy Białołęka wykazie potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi nie wskazano działalności 
prowadzonej na wykazanych 827 terenach. Ponadto w wykazie nieprecyzyj-
nie określono aktualny i planowany sposób użytkowania gruntów niepozwa-
lający na określenie rodzaju prowadzonej działalności (np. „ruch pieszych”; 
„ruch pojazdów” „budynek usługowy”, „pomieszczenie socjalne”). 

Wykazy potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi spo-
rządzone w Urzędach Dzielnic Bielany i Wola nie zawierały m.in. danych o:

– działalności prowadzonej na terenie,
– właściwościach gleby na terenie, 

32 14 dni po upływie terminu ‒ wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi starostowie zobowiązani byli przekazać do 5 października 2018 r.

33 Urząd Miasta w Płocku, Urząd Miasta w Bytomiu.
34 Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.
35 Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.
36 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Urząd Dzielnicy Białołęka, Urząd Dzielnicy Bielany, 

Urząd Dzielnicy Wola. 
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–  nazwie substancji powodujących ryzyko oraz informacji o ich zawartości 
w glebie i w ziemi,

–  informacji o remediacji prowadzonej obecnie i w przeszłości na terenie 
adresie jego zamieszkania lub siedziby obowiązanego do przeprowadze-
nia remediacji.

Ponadto w sporządzonym wykazie wskazano tereny położone poza granicami 
administracyjnymi dzielnicy Wola.

Kontrola NIK wykazała również przypadki nierzetelnego sporządzania 
wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przykłady

Prezydent Miasta Bytomia przekazał Regionalnemu Dyrektorowi w Katowi-
cach wykaz, będący jego zdaniem wykazem potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi, który w rzeczywistości zawierał dwie działki, 
na których już zostały stwierdzone zanieczyszczenia powierzchni ziemi.   

W Urzędzie m.st. Warszawy stwierdzono m.in., że sporządzone wykazy 
w Urzędach Dzielnic Włochy i Żoliborz nie zawierały wszystkich zidenty-
fikowanych potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
Natomiast z Urzędu Dzielnicy Praga-Północ została przekazana do RDOŚ 
w Warszawie informacja o niezidentyfikowaniu potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie dzielnicy, pomimo przekazania 
już w 2017 r. do BOŚ Urzędu Miasta listy miejsc, na których mogą występo-
wać potencjalne historyczne zanieczyszczenia. Lista zawierała osiem adresów, 
gdzie działały fabryki i wytwórnie, m.in. ul. Jagiellońska 88, gdzie funkcjonowała 
Fabryka Samochodów Osobowych.

W sporządzonym w dzielnicy Białołęka wykazie nie uwzględniono m.in. tere-
nów rejonu Polfy Tarchomin oraz dawnej fabryki Pollena Aroma (m.in. przy  
ul. Klasyków), na terenie których realizowano inwestycje mieszkaniowe z infra-
strukturą towarzyszącą, pomimo znajomości wyników badań gruntu na tym 
terenie i powszechnej wiedzy o charakterze działalności prowadzonej przez 
Pollena Aroma.

Natomiast w wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi sporządzonym w dzielnicy Wola uwzględniono teren pod adresem Obo-
zowa 20 ujęty w rejestrze GDOŚ z informacją o ukończonej remediacji.

W czterech37 z 14 kontrolowanych starostw powiatowych oraz urzędów 
miast na prawach powiatu (tj. 28,5%) na terenach, na których występują 
potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub histo-
ryczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, prowadzono lub zakończono 
inwestycje budowy osiedli mieszkaniowych lub budynków użyteczności 
publicznej. 

Przykłady

W Urzędzie Miasta w Katowicach w latach 2014–2018 wydano trzy decy-
zje – pozwolenia na budowę ― na terenach wykazanych jako tereny zanie-
czyszczone w opracowaniu Głównego Instytutu Górnictwa z 2016 r. Jedno 
z tych przedsięwzięć inwestycyjnych (budowa budynków biurowo-usługo-
wych z garażem podziemnym, wewnętrznym układem komunikacyjnym, 

37 Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Kraków, Urząd Miasta Płock, Starostwo Powiatowe 
w Tarnowskich Górach.
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infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu) zlo-
kalizowano w obszarze działek wpisanych do rejestru historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi, prowadzonego przez Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. Wpisu dokonano 3 sierpnia 2018 r. , tj. po prawie ośmiu 
miesiącach od dnia wydania pozwolenia na budowę przez Urząd (22 grudnia 
2017 r.). Jak podano w uzasadnieniach do ww. decyzji, planowane inwesty-
cje były zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego (dwa przedsięwzięcia) oraz z wydaną przez Prezydenta Miasta 
decyzją o warunkach zabudowy (jedno przedsięwzięcie). W przypadku każ-
dego z ww. przedsięwzięć wydano decyzje środowiskowe o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy czym ich wyda-
nie było każdorazowo poprzedzone dokonaniem oceny przedsięwzięcia 
w zakresie wymaganym art. 62 ust. 1, art. 63 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 
pkt 2 uuioś, a także zasięgnięciem opinii organów wymienionych w art. 64 
ust. 1 ww. ustawy, tj. RDOŚ i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Katowicach.

W ramach kontroli w Urzędzie Miasta  Krakowa dokonano analizy pię-
ciu wybranych inwestycji, w tym czterech mieszkaniowych lub mieszkalno  
‒ usługowych oraz jednej dotyczącej budynków biurowych. Stwierdzono, że: 
trzy inwestycje prowadzono na terenach wpisanych przez RDOŚ do rejestru 
historycznych zanieczyszczeń oraz że wydane zostały decyzje ustalające plan 
remediacji; jedna inwestycja, przy ul. Tomickiego w Krakowie, znajdowała 
się na terenie wpisanym przez Urząd do wykazu potencjalnych historycz-
nych zanieczyszczeń powierzchni ziemi; w jednym przypadku inwestycja 
była prowadzona na terenie nieujętym w ww. rejestrze i wykazie – na tere-
nach dawnej fabryki kosmetyków Miraculum przy ul. Zabłocie 23 w Kra-
kowie. W zestawieniu załączonym do sporządzonego we wrześniu 2018 r. 
opracowania pt. Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, zawierającym wery-
fikację ww. zestawienia potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, wskazano m.in., 
że powodem niezakwalifikowania tego obiektu do potencjalnie historycznych 
zanieczyszczeń było istotne przekształcenie terenu, zasadnicza zmiana zago-
spodarowania, osiedle mieszkaniowe.

Prezydent Miasta Krakowa wydał pozwolenie na budowę (decyzja wydana  
w dniu 2 maja 2016 r.) zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Tomic-
kiego,  mimo nieprzeprowadzenia remediacji zanieczyszczonego terenu38, 
tj. niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach39, w której wskazano, że na terenie inwestycji zostały przekro-
czone dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w zakresie metali ciężkich (bar, 
chrom) oraz substancji ropopochodnych. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa 
wyjaśnił m.in., że mając na uwadze zakres kompetencji organu administracji 
architektoniczno ‒ budowlanej określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. ‒ Prawo budowlane40 (dalej: „Prawo budowlane”), organ ten nie mógł 
uzależnić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę od przeprowadzenia reme-
diacji, a wynikający z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązek 
w tym zakresie nie podlega egzekwowaniu przez organ wydający pozwolenie 
na budowę. Zastępca Prezydenta powołał się przy tym na pismo Podsekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Środowiska, wskazujące, że: przepisy Prawa budow-

38 Dla tego terenu nie został ustalony plan remediacji przez RDOŚ w Krakowie, który nie otrzymał 
od inwestora wniosku o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji oraz nie posiadał 
informacji o ewentualnych działaniach inwestora, mających na celu usunięcie stwierdzonych 
zanieczyszczeń.

39 Wydanej trzy miesiace wcześniej przez Prezydenta Miasta Krakowa – decyzja z dnia 29 stycznia 
2016 r. 

40 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.
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lanego i Poś nie ustanawiają, jako warunku uzyskania pozwolenia na budowę 
obowiązku przeprowadzenia remediacji w przypadku, gdy występuje histo-
ryczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi.

Zgodnie z informacją udzieloną przez RDOŚ w Krakowie zapis o występują-
cych na omawianym terenie zanieczyszczeniach oraz o konieczności przepro-
wadzenia remediacji znalazł się w opinii RDOŚ z dnia 25 listopada 2015 r. wydanej  
dla tego przedsięwzięcia. 

W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, od 1 października 
do 13 listopada 2018 r. na terenach ujętych w wykazie potencjalnych histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wydano łącznie 24 pozwolenia 
na budowę lub przebudowę budynków mieszkalnych albo budynków użytecz-
ności publicznej. Starosta Tarnogórski wyjaśniła m.in.: Sporządzony wykaz poten-
cjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi został przekazany 
do Wydziału Budownictwa i Architektury celem służbowego wykorzystania. 
(…) na dzień dzisiejszy nie znajduje się jednak podstawy prawnej do zawierania 
w wydawanych pozwoleniach na budowę zapisów odnoszących się do koniecz-
ności przeprowadzania przez uzyskujących pozwolenia na budowę badań gleby 
czy ewentualnej remediacji. (…). Starostwo rozważy, mimo braku wskazań legi-
slacyjnych, udostępnienie na stronie BIP oraz organom wykonawczym gmin 
z terenu powiatu sporządzony wykaz potencjalnych historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi – w zakresie nienaruszającym przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych.

Zdaniem NIK, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy ‒ Prawo budowlane 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architek-
toniczno-budowlanej sprawdza m.in. zgodność projektu budowlanego 
z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ust. 3 
ustawy ‒ Prawo budowlane w razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie 
określonym w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej 
nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidło-
wości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie 
wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwo-
lenia na budowę. Ponadto w myśl art. 72 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 86 
pkt 2 uuioś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy 
wydające decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwo-
lenia na budowę. Ustawodawca w art. 86 uuioś nie ograniczył zakresu 
związania organu architektoniczno-budowlanego jedynie do części roz-
strzygnięcia dotyczącego wymagań w zakresie ochrony środowiska, 
co jednoznacznie wskazuje, że decyzja ta wiąże organ co do wszystkich 
postanowień w niej zawartych.
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Infografika nr 5  
Inwestycje budowy osiedli mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej na terenach, 
na których występują potencjalne historyczne zanieczyszczenia ziemi

28,5 %

jednostki, w których prowadzono lub zakończono inwestycje budowy 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

W Urzędzie m.st. Warszawy Dyrektor Biura Architektury i Plano-
wania Przestrzennego podała, że w Biurze toczy się postępowanie 
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej 
na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usłu-
gami w parterach i budynków handlowo-usługowych przy ul. Jagielloń-
skiej na Pradze Północ (dla tej dzielnicy nie wykazano potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi). W BOŚ UM, jak 
wyjaśniła Zastępca Dyrektora BOŚ, toczyły się lub toczą 53 postępo-
wania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla inwestycji realizowanych na terenach ujętych w wykazie 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
na obszarze dzielnicy Wola. Wydano ostatecznie 47 decyzji (w tym  
33 dla inwestycji mieszkaniowych i użyteczności publicznej), w tym 
w 18 decyzjach umieszczone były informacje dotyczące zanieczyszczenia 
gruntu (w tym 15 decyzjach dla inwestycji mieszkaniowych i użyteczno-
ści publicznej). Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta poinformowała, że dla terenów dzielnicy Wola, ujętych 
w wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
wydano pięć decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mieszkanio-
wych. Decyzje wydane były w latach 2015–2018 (lipiec). 

Przykład

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Dzielnicy Białołęka m.st. War-
szawy stwierdzono, że w latach 2014–2018 (według stanu na dzień 7 grudnia) 
na terenach zanieczyszczonych, o których wiedzę posiadały władze Dziel-
nicy Białołęka, realizowano trzy inwestycje budowy osiedli mieszkaniowych 
i budynków użyteczności publicznej, z czego na terenie dwóch inwestycji prze-
prowadzono remediacje terenu, które Regionalny Dyrektor ocenił jako sku-
teczne. Dla trzeciej inwestycji nie ustalono planu remediacji. Teren realizacji 
tej inwestycji nie został również ujęty w wykazie potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Lokalizacja inwestycji 
mieszkaniowych 
lub użyteczności 
publicznej na terenach, 
na których występują 
potencjalne lub historyczne 
zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi 
na terenie m.st. Warszawy
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Pomimo że trzecią inwestycję realizowano na terenach poprzemysłowych 
(tereny po byłych zakładach Pollena Aroma), o zanieczyszczeniu których 
w Urzędzie pozyskano wiedzę na etapie procedowania pozwolenia na budowę, 
Burmistrz nie miała podstaw prawnych do wstrzymania wydania inwestorowi 
pozwolenia na budowę. Inwestycję budowy osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą realizowano na podstawie dwóch decyzji wyda-
nych w Urzędzie Dzielnicy z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy41.

Załącznikami do projektów budowlanych sporządzonych zgodnie z ww. decy-
zjami o warunkach zabudowy, były wykonane w sierpniu 2017 r. oceny stanu 
zanieczyszczenia działek przeznaczonych pod planowaną inwestycję. W oce-
nach tych stwierdzono, że działki stanowią tereny byłych zakładów Pollena 
Aroma, tj. tereny przemysłowe, oznaczone symbolem Ba – grupa gruntów IV. 
Stwierdzono również, że W trakcie wykonywania badań w terenie organolep-
tycznie stwierdzono, w próbkach pojedynczych wyczuwalny zapach węglowodo-
rów i przebarwienia gruntu – cech charakterystycznych dla gruntów zanieczysz-
czonych substancjami petropochodnymi.

W drugiej, wydanej w grudniu 2017 r., decyzji wskazano, że prace ziemne dla 
przedmiotowej inwestycji należy realizować zgodnie z opinią dotyczącą reme-
diacji oraz wytycznymi zawartymi w ocenie stanu zanieczyszczenia gruntu, 
umieszczonej w dokumentacji projektowej. Przywołana w decyzji opinia doty-
cząca remediacji na części ww. przy ul. Klasyków została wydana w dniu 14 maja 
2018 r. przez geologa. W opinii tej wskazano m.in., że wyniki badań wskazują 
na bardzo niewielkie przekroczenie dopuszczalnego stężenia jedynie oleju mine-
ralnego. Przekroczenie to dotyczy tylko przypowierzchniowej strefy (głębokość 
0.0–0,25 m). Stwierdzono, że w ramach prac ziemnych grunt, w którym zostało 
stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego stężenia oleju mineralnego zostanie 
całkowicie usunięty, w związku z czym wykonanie remediacji nie jest konieczne. 

Pomimo zapisu w projektach budowlanych (zatwierdzonych ww. decyzjami), 
że roboty ziemne polegające na usunięciu i zutylizowaniu warstwy wierzchniej 
(0,00–0,25 cm) mają być zrealizowane przez podmiot posiadający stosowne 
zezwolenia, a zanieczyszczona gleba ma być zutylizowana zgodnie z ustawą  
– Prawo ochrony środowiska, to z informacji udzielonych przez inwestora, 
w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK, do których 
załączono oświadczenie wykonawcy wynika, że ziemia usunięta w wyniku 
realizacji inwestycji (zgodnie z decyzją z dnia 15 grudnia 2017 r.) została 
zmieszana z piaskiem i gliną i wykorzystana na nasypy drogowe gdzie mogą 
być użyte grunty IV kategorii. Niwelacje oraz podniesienie terenu zostało wyko-
nane na realizacji odcinka Węzeł Lubelska (obwodnica Warszawa). Wykonawca 
oświadczył również, że Pozostała część ziemi z wykopu użyta została do zasy-
pek i niwelacji terenu budowy. Wierzchnia warstwa gruntu usunięta w wyniku 
realizacji inwestycji zgodnie z decyzją nr 598/2017, zgodnie z wyjaśnieniami 
inwestora, jest (…) nadal składowana na terenie naszej nieruchomości (poza 
terenem prowadzonych prac budowlanych) i zostanie wywieziona po ustaleniu 
możliwego miejsca wbudowania.

41 Decyzji nr 598/2017, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej inwestorowi pozwolenia 
na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługą, garażem podziemnym, 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek nr ewid. 21/6 
i nr ewid. 6/2 w obrębie 4-04-05 przy ul. Klasyków w Warszawie. Decyzja ta stała się ostateczna 
z dniem 15 grudnia 2017 r.; decyzji nr 221/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
inwestorowi pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami 
w parterze, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, 
na terenie działki nr ewid. 21/6 w obrębie 4-04-05 przy ul. Klasyków w Warszawie. Decyzja 
ta była procedowana w okresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego w związku 
z interwencjami w sprawie wyczuwalnego ostrego zapachu w rejonie zrzutu do Kanału 
Henrykowskiego wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych (dokonywanego 
w ramach realizacji inwestycji na podstawie decyzji nr 598/2017). Decyzja ta stała się ostateczna 
z dniem 13 czerwca 2018 r. 
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Zdaniem NIK zanieczyszczoną glebę i ziemię klasyfikuje się jako odpad. 
Ze względu na rodzaj zanieczyszczenia ziemia stanowiła odpad niebez-
pieczny (zgodnie z Katalogiem odpadów, stanowiącym załącznik do rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebez-
pieczne stanowią odpad niebezpieczny o kodzie: 17 05 03*). O powyższych 
ustaleniach kontroli NIK powiadomiła Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie.

Jak wyjaśniła w toku kontroli Zastępca Dyrektora BOŚ UM, Prezydent  
m.st. Warszawy – po incydentach na placach budów na przełomie 2015/2016 r. 
przy ul. Obozowej 20 oraz ul. Skierniewickiej/Wolskiej – dostrzegła 
potrzebę zwrócenia uwagi inwestorom i podległym pracownikom na nie-
bezpieczeństwo zabudowy obszarów zanieczyszczonych, w szczególności 
na cele mieszkaniowe. W związku z tym podjęte zostały działania mające 
na celu zapobieżenie podobnym zdarzeniom.

Zdaniem NIK pozostawienie spraw remediacji gruntów w rękach inwe-
storów bez jakiejkolwiek kontroli, może nie chronić w dostateczny spo-
sób członków wspólnoty samorządowej. Na przykład w odniesieniu  
do ul. Obozowej 20 inwestor 1 czerwca 2015 r. wystąpił do Regionalnego 
Dyrektora z wnioskiem o uzgodnienie warunków remediacji, ale prace 
budowlane rozpoczął przed zatwierdzeniem planu remediacji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest dla przed-
sięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko. Regulacje dotyczące decyzji środowiskowej określa art. 72 
ust. 1 pkt 1 uuioś. Jest to decyzja administracyjna, w której powinno się 
uwzględnić wszystkie elementy środowiska i ewentualne oddziaływania 
na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi 
obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych 
na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko. Jest ona pierwszym etapem tego procesu, poprzedzając takie decyzje 
administracyjne jak: 

– decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

– decyzja o pozwoleniu na budowę,

– decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Kolejność ta jest tym istotniejsza, że decyzja o środowiskowych uwarun-
kowaniach wiąże organy wydające późniejsze decyzje w procesie inwe-
stycyjnym, determinując już na samym jego początku wiele istotnych 
cech planowanego przedsięwzięcia. Decyzje o środowiskowych uwarun-
kowaniach np. dla inwestycji budowlanych wydaje m.in. prezydent miasta 
na prawach powiatu, starosta wydaje przedmiotowe decyzje w przypadku 
scalania, wymiany lub podziału gruntów.
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku 
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego.

Uwzględnianie 
w decyzjach 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach kwestii 
dotyczących potencjalnych 
lub historycznych 
zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi
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W wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach nie w każdym 
przypadku uwzględniono kwestię potencjalnych lub historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi, pomimo że ochrona powierzchni ziemi jest 
istotnym elementem ochrony środowiska. 

Przykłady

W Urzędzie Miasta Płocka na sześć skontrolowanych decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, z czego jedna dotyczyła terenów zanieczyszczonych, 
w żadnej nie uwzględniono kwestii potencjalnych lub historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi,

W Urzędzie Miasta Bytomia w żadnej z sześciu wydanych decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowanich nie uwzględniono problemu potencjalnych lub 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 

W Urzędzie m.st. Warszawy stwierdzono, że dla terenów po byłej Fabryce 
Samochodów Osobowych (ul. Jagiellońska dzielnica Praga Północ) Prezydent 
m.st. Warszawy wydał sześć decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Kwestia zanieczyszczenia gruntów została ujęta w jednej decyzji ze stycznia 
2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy miesz-
kaniowej z usługami, garażami i niezbędną infrastrukturą. 

Dla terenów dzielnicy Wola ujętych w wykazie potencjalnych historycz-
nych zanieczyszczeń powierzchni ziemi wydano pięć decyzji o pozwoleniu 
na budowę dla inwestycji mieszkaniowych. Decyzje wydane były w latach 
2015–2018 (lipiec). Z uzyskanych w Urzędzie wyjaśnień wynika, że cztery 
z ww. decyzji były zgodne z mpzp, a jedna z decyzją o warunkach zabudowy. 
W trzech decyzjach, wydanych zgodnie z mpzp, inwestor dysponował decyzją 
Regionalnego Dyrektora ustalającą plan remediacji, w przypadku jednej decyzji 
brak było zapisów w mpzp dotyczących zanieczyszczeń (decyzja ta dotyczyła 
terenów pod adresem ul. Obozowa 20). W przypadku decyzji zgodnej z decyzją 
o warunkach zabudowy inwestor dołączył decyzję ustalającą plan remediacji 
wydaną przez Regionalnego Dyrektora.

Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 56/OŚ.2014 o środowiskowych uwa-
runkowaniach stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziały-
wania na środowisko przedsięwzięcia przy ul. Obozowej 20.      

Zdaniem NIK wiadomo było, że tereny te są terenami poprzemysłowymi i przy-
gotowanie terenu pod inwestycję mogło doprowadzić do rozprzestrzenienia 
się zanieczyszczeń. Stosownie do art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a uuioś w ramach oceny 
oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni 
i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz ludność, w tym 
zdrowie i warunki życia ludzi.

Zastępca Dyrektora BOŚ UM wyjaśniła, że przedmiotowa decyzja została 
wydana po uprzednim stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania 
oceny oddziaływania na środowisko (dalej: „ooś”). Z przedłożonej do wnio-
sku karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynikało, że będzie ono realizo-
wane na obszarach, na których standardy jakości gleby i ziemi zostały prze-
kroczone. W toku prowadzonego postępowania zasięgano też opinii Regio-
nalnego Dyrektora w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Warszawie. Organy te w swoich opiniach wyraziły stanowisko, 
że nie widzą konieczności przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia przy  
ul. Obozowej 20.
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Na podstawie art. 11 pkt 6 lit a)42 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym43 starosta opiniuje projekt stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
na podstawie art. 17 pkt 6 lit b) tiret pierwszy ww. ustawy, zarząd powiatu 
uzgadnia projekt planu z organem właściwym dla sporządzenia projektu 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

W ramach opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego lub uzgadniania projektów miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego, na których plano-
wano inwestycje mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w czterech  
z 15 badanych urzędach (tj. 26,7%) zgłaszano uwagi dotyczące potencjal-
nych lub historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi44. 

Przykład

W Urzędzie Miasta Krakowa obowiązujące Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, przyjęte zostało uchwałą 
Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. Opiniując projekt 
Studium, Wydział Kształtowania Środowiska w 2008 r. poinformował Biuro Pla-
nowania Przestrzennego, że Program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla 
obszaru Gminy Miejskiej Kraków powinien być uwzględniony i może być wykorzy-
stany w pracach planistycznych nad sporządzeniem zmiany studium. Następnie, 
opiniując w 2009 r. roboczą wersję projektu zmiany Studium, Wydział propono-
wał wprowadzenie do projektu obowiązku przeprowadzenia oceny jakości gleby 
i ziemi w przypadku zmiany funkcji gruntu z terenów poprzemysłowych na tereny 
zabudowane i zurbanizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standar-
dów jakości gleby i ziemi. W 2018 r. w Urzędzie przystąpiono do sporządzania 
nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Krakowa. Wydział Kształtowania Środowiska nie otrzymał dotychczas 
projektu Studium do zaopiniowania. Analiza dokumentacji czterech miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych w latach 2014–2018, 
na obszarze których znajdują się obiekty ujęte w wykazie potencjalnych histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wykazała, że Wydział Kształtowania 
Środowiska, przekazując uwagi na etapie przystąpienia do sporządzenia trzech  
(z czterech) projektów planów i opiniując projekt jednego (z tych trzech) planu 
wskazał, że przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania winny być usta-
lone z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia w sprawie standardów jakości 
gleby i ziemi. Ewentualne uzasadnione odstępstwa od powyższego wymogu należy 
wiązać z nałożeniem obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych w oparciu 
o przepisy ustawy o szkodach w środowisku. 

Wyniki kontroli wskazały, że brak uzgodnień dotyczących historycznych 
zanieczyszczeń wynikał m.in. z faktu uchwalania studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przed nowelizacją 
Poś wprowadzającą pojęcie historycznego zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi45 lub wątpliwości organów dotyczących identyfikacji potencjalnych 
lub historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, bądź ze względu 
na brak wiedzy w kontrolowanych urzędach dotyczących potencjalnych 
lub historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

42 Z dniem 1 stycznia 2018 r. przepis zmieniony przez Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ‒ obecnie to art. 11 
pkt 5 lit. a.

43 Dz. U. z 2018 r. poz.1945.
44 Urzędzie Miasta Katowice, Urzędzie Miasta Jaworzna, Urzędzie Miasta Miasta Krakowa, Urzędzie 

Miasta Warszawa. 
45 W Urzędzie Miasta w Bydgoszczy.

Zgłaszanie przez organy 
administracji informacji 
o historycznych 
zanieczyszczeniach 
powierzchni ziemi 
w ramach opiniowania 
projektu studium 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
oraz uzgadniania projektu 
planu zagospodarowania 
przestrzennego



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

42

Przykład

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego, w okresie 2014–2018 (do dnia 30 wrze-
śnia), w ramach opiniowania projektów miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, nie zgłaszał uwag w zakresie potencjal-
nych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, na terenach objętych 
ww. planami. 

Wobec zidentyfikowanego w toku kontroli problemu braku obowiązku 
organów administracji do uwzględniania potencjalnych lub historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi w dokumentach planistycznych (stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miej-
scowe plany zagospodarowania przestrzennego), NIK zwróciła się w trybie 
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK do Ministra Środowiska o informa-
cję czy w Ministerstwie Środowiska zidentyfikowano ww. problem oraz 
czy planowane jest jego rozwiązanie. W odpowiedzi Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska wyjaśnił: (…) w ramach prac Zespołu ds. tere-
nów zdegradowanych w zakresie realizacji ww. zadania 1.3. dot. opracowania 
wytycznych dotyczących bezpiecznej dla zdrowia ludzi procedury przekształ-
cania terenów narażonych na skutki działalności powodujących zanieczyszcze-
nia powierzchni ziemi na tereny o innym przeznaczeniu, odbyła się dotychczas 
wstępna dyskusja na VI posiedzeniu Zespołu (23 lipca 2018 r.). Prace nad tym 
zagadnieniem będą kontynuowane w ramach podzespołu.

Zdjęcie nr 3 
Planowanie zagospodarowania przestrzennego

Źródło: ©Gaj Rudolf – stock.adobe.com.
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5.1.3.  Realizacja zadań w zakresie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi przez regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska

W latach 2008–2014 (tj. przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy 
Poś) regionalni dyrektorzy informacje o terenach zanieczyszczonych pozy-
skali z rejestrów terenów zanieczyszczonych, przekazanych przez woje-
wodów wraz z dokumentacją dotyczącą prowadzonych przez wojewodów 
spraw w zakresie terenów zanieczyszczonych. Z sześciu kontrolowanych 
regionalnych dyrektorów pięciu otrzymało od wojewodów rejestry terenów 
zanieczyszczonych zgodnie z art. 161 uuioś. W Regionalnej Dyrekcji w Byd-
goszczy nie posiadano dokumentów potwierdzających przekazanie przez 
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego rejestrów terenów zanieczyszczonych. 
Wojewoda przekazał jedynie dokumentację spraw wszczętych i niezakoń-
czonych, które od listopada 2008 r. należały do kompetencji Regionalnego 
Dyrektora. Na prośbę Ministra Środowiska o przekazanie kopii rejestrów 
terenów zanieczyszczonych Regionalny Dyrektor zwrócił się 29 listopada 
2013 r. do wszystkich 23 starostw województwa kujawsko-pomorskiego 
o informacje dotyczące rejestrów oraz okresowych badań jakości gleby 
i ziemi. Informacje przekazało 18 starostw powiatowych, z czego 15 sta-
rostw poinformowało, że nie prowadziło okresowych badań jakości gleby 
i ziemi. Starosta Inowrocławski przekazał rejestr terenów zanieczyszczo-
nych, Urząd Miasta Bydgoszczy załączył rejestr według stanu na dzień 
31 grudnia 2005 r. oraz wykaz badań jakości gleby i ziemi. Starosta Bydgo-
ski poinformował o prowadzeniu corocznych badań jakości gleby i ziemi 
i przekazaniu Wojewodzie dokumentacji dotyczącej zanieczyszczeń na tere-
nie powiatu bydgoskiego. 

Ponadto regionalni dyrektorzy na podstawie art. 101 e ust. 1 Poś pozy-
skiwali informacje o terenach zanieczyszczonych na podstawie zgłoszeń 
władających powierzchnią ziemi oraz kopii raportów początkowych spo-
rządzanych dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowa-
nego, przekazywanych przez marszałków województw. 

Najczęściej identyfikowanymi źródłami zanieczyszczeń były: zakłady prze-
mysłowe, bazy i stacje paliw, tereny po prowadzonej działalności gospo-
darczej, składowiska odpadów, linie kolejowe, przetwarzanie produktów 
rafinacji ropy naftowej.

W ustawie o zmianie ustawy Poś nie zawarto przepisów, zobowiązujących 
do uwzględnienia w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi, tworzonym przez Generalnego Dyrektora, informacji z prowadzo-
nych przez starostów rejestrów terenów zanieczyszczonych na podstawie 
art. 110 Poś. Zgodnie z art. 21 ustawy o zmianie ustawy Poś postępowa-
nia w sprawach m.in. rekultywacji powierzchni ziemi, wszczęte i niezakoń-
czone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, stały się 
postępowaniami dotyczącymi historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi, związanymi z obowiązkiem remediacji. 

Źródła danych 
o historycznych 
zanieczyszczeniach 
powierzchni ziemi 
przed utworzeniem 
rejestru historycznych 
zanieczyszczeń  
powierzchni ziemi w 2016 r.

Nieuwzględnienie przez  
regionalnych dyrektorów 
informacji  o terenach 
zanieczyszczonych 
w rejestrze historycznych 
zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi 
utworzonym w 2016 r.
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W 2008 r. wojewodowie przekazali regionalnym dyrektorom 669 infor-
macji o terenach zanieczyszczonych, uwzględnionych w rejestrach prowa-
dzonych przez starostów w latach 2001–2007. W rejestrze historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi znalazło się 38 informacji, tj. 5,7%.  
Dla 216 z 669 terenów ujętych w rejestrach prowadzonych przez starostów, 
tj. 32,8% podjęto działania mające na celu identyfikację i usunięcie zanie-
czyszczeń. W przeważającej części władający powierzchnią ziemi wniosko-
wali do regionalnych dyrektorów o ustalenie planów remediacji.

W 2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał regional-
nym dyrektorom stanowisko o braku podstawy prawnej do uwzględnie-
nia w tworzonym rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi informacji, zawartych w rejestrach terenów zanieczyszczonych. 
Wskazał, że w ww. rejestrze wpisywać należy dane o tych postępowaniach, 
które zostały wszczęte lub są kontynuowane na podstawie przepisów Poś 
w brzmieniu po ich zmianie lub potwierdzone zostało wystąpienie zanie-
czyszczenia, zgodnie z art. 101c ust. 6 pkt 2‒6 Poś, według zasady, że prawo 
nie działa wstecz. 

Ponadto Generalny Dyrektor ponownie w 2017 r. poinformował regional-
nych dyrektorów ochrony środowiska, że„(…) rejestr ten obejmuje histo-
ryczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, co do których orzeczono 
na podstawie przepisów od art. 101 do 101r Poś. W związku z tym niedo-
puszczalne jest umieszczanie w tym rejestrze spraw, co do których orze-
kano na podstawie uchylonych przepisów Poś i należy te wpisy usunąć.

Infografika nr 6 
Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

5,7%

32,3%

38 216

REJESTR
(utworzony w 2016 r.)

historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

tereny zanieczyszczone ujęte w rejestrach 
prowadzonych przez starostów 
i ich procentowy udział we wpisach

przypadki, kiedy podjęto działania mające 
na celu identyfikację lub usunięcie 
zanieczyszczeń na terenach ujętych  
w rejestrach prowadzonych przez starostów 
i ich procentowy udział we wpisach

W przeważającej części działania 
podejmowali władający powierzchnią 
ziemi odpowiedzialni za zanieczyszczenia 
występujące na ich terenie.

669
liczba wpisów w rejestrach prowadzonych przez starostów

w latach 2001–2007

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Kontrola wykazała, że sześciu regionalnych dyrektorów dokonało wpisu 
w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi łącznie sied-
miu pozycji znajdujących się w rejestrach terenów zanieczyszczonych pro-
wadzonych przez starostów.
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Przykłady

W RDOŚ w Warszawie w materiałach przekazanych przez Wojewodę Mazo-
wieckiego znajdowało się 71 pozycji dotyczących terenów zanieczyszczo-
nych, z których Regionalny Dyrektor do rejestru historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi dokonał jednego wpisu. Z 61 informacji pozyskanych 
przed utworzeniem rejestru od władających powierzchnią ziemi w rejestrze 
uwzględniono 22 pozycje. 

W RDOŚ w Krakowie do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi z 66 pozycji pochodzących od starostów (przekazanych przez wojewodę) 
‒ wpisano dwie pozycje. 

W RDOŚ w Rzeszowie w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi wpisano osiem terenów zanieczyszczonych, o których informację Regio-
nalny Dyrektor pozyskał przed uruchomieniem rejestru, z czego z rejestru tere-
nów zanieczyszczonych przekazanego przez Wojewodę wpisano dwa obszary.

W RDOŚ w Szczecinie wpisano informacje o dwóch terenach uwzględnionych 
w rejestrze przekazanym przez Wojewodę. 

Zgodnie z art. 101c ust. 2 pkt 1 Poś, w rejestrze historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi gromadzi się informacje o potencjalnych histo-
rycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi oraz o historycznych 
zanieczyszczeniach powierzchni ziemi, w tym o ich charakterystyce, miej-
scu i czasie wystąpienia, a także o aktualnym statusie terenu, na którym 
występują. Zgodnie z art. 101c ust. 3 regionalny dyrektor jest zobowiązany 
nie później niż w terminie sześciu miesięcy od otrzymania wykazu pote-
cjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi lub jego aktuali-
zacji lub od dokonania zgłoszenia o historycznym zanieczyszczeniu przez 
władającego powierzchnią ziemi, dokonać wpisu w rejestrze historycz-
nych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Rejestr powienien zawierać rów-
nież informacje określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
1 września 2016 r. w sprawie historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi46 (dalej: „rozporządzenie w sprawie rejestru”).

W pięciu rdoś według stanu na dzień 15 października 2018 r. oraz w RDOŚ 
w Bydgoszczy, według stanu na dzień 29 października 2018 r., doko-
nano łącznie 289 wpisów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi lub historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi47. 

Ze względu na termin przekazania (do 5 października 2018 r.) przez staro-
stów wykazów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
regionalni dyrektorzy mają czas na wpis do rejestru potencjalnych histo-
rycznych zanieczyszczeń ujętych w wykazach starostów do marca 2019 r. 
RDOŚ w Warszawie nie dokonał, w obowiązującym terminie sześciu mie-
sięcy, wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, pomimo 
że ich wykaz został przekazany przez Starostę Wołomińskiego do RDOŚ 
w Warszawie w grudniu 2017 r. 

46 Dz. U. z 2016 r. poz. 1397.
47 RDOŚ w Warszawie 149, RDOŚ w Bydgoszczy 50 (według stanu na dzień 29 październiaka 2018 r.), 

RDOŚ w Katowicach 29, RDOŚ w Krakowie 29, RDOŚ w Rzeszowie 14, RDOŚ w Szczecienie 18.
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W latach 2014–2018 do pięciu rdoś wpłynęło od władających powierzchnią 
ziemi łącznie 56 zgłoszeń o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni 
ziemi, tj.: do RDOŚ w Bydgoszczy – osiem (w 2016 r. – pięć, w 2017 r. – trzy), 
do RDOŚ w Katowicach – 25 (2016 r. – pięć, 2017 r. – osiem, 2018 r. – 12), 
do RDOŚ w Krakowie – siedem (jedno zgłoszenie dotyczyło potencjalnego 
historycznego zanieczyszczenia), do RDOŚ w Rzeszowie –jedno (wraz 
z planem remediacji), do RDOŚ w Szczecinie – 15. Do RDOŚ w Warszawie 
w badanym okresie nie wpłynęły zgłoszenia o historycznych zanieczyszcze-
niach powierzchni ziemi od władających powierzchnią ziemi.

Zgodnie z art. 217d Poś jeżeli organ właściwy do wydania pozwolenia zin-
tegrowanego (marszałek województwa lub starosta) stwierdził zanieczysz-
czenie substancjami powodującymi ryzyko skażenia gleby, ziemi lub wód 
gruntowych na terenie zakładu, przesyła regionalnemu dyrektorowi odpo-
wiednio kopię raportu początkowego, kopię wyników badań lub pomiarów 
lub kopię raportu końcowego.

Do pięciu rdoś (poza RDOŚ w Warszawie) wpłynęły łącznie 22 informacje 
o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi od organów ochrony 
środowiska właściwych do wydawania pozwoleń zintegrowanych. 

Wyniki kontroli w zakresie dokonywania, zgodnie z przepisami, wpisów 
do rejestru wykazały, że z sześciu rdoś w czterech48 (tj. 66,7%) nie zawarto 
w rejestrze historycznych zanieczyszczeń wszystkich informacji wymaga-
nych przepisami Poś.

Przykład

W RDOŚ w Szczecinie badanie 10 wpisów dokonanych w rejestrze historycz-
nych zanieczyszczeń powierzchni wykazało, że rejestr nie zawierał wszyst-
kich informacji określonych w Poś, tj.: w pięciu wpisach nie zawarto informacji 
o prowadzonej działalności na terenach, na których wystąpiło potencjalne histo-
ryczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, w czterech wpisach nie określono 
przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z klasyfikacją PKD władają-
cego powierzchnią ziem oraz zobowiązanego do przeprowadzenia remediacji. 
Ponadto Regionalny Dyrektor w badanych wpisach nie ujął wszystkich infor-
macji określonych w § 2 rozporządzenia w sprawie rejestru, tj.: we wszystkich 
badanych wpisach nie określił współrzędnych miejsc lub ciągu współrzędnych 
określających granice obszaru wystąpienia zanieczyszczenia, w ośmiu z 10 wpi-
sów nie podano informacji na temat powierzchni zanieczyszczenia z wyszcze-
gólnieniem powierzchni zanieczysczenia każdą substancją, w czterech wpisach 
nie określono przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z klasyfiakcją PKD 
władającego powierzchnią ziem oraz zobowiązanego do przeprowadzenia reme-
diacji, w trzech wpisach nie określono opisu efektu ekologicznego. 

Stwierdzono również przypadki braku aktualizacji i uzupełnień w rejestrze 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  

Przykłady

W RDOŚ w Warszawie nie wpisano do rejestru informacji o ośmiu historycz-
nych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi, dla których zostały wydane decy-
zje o ustaleniu planu remediacji, a w 15 pozycjach rejestru nie oznaczono aktu-
alnego statusu terenu. 

48 RDOŚ w Katowicach, RDOŚ w Warszawie, RDOŚ w Bydgoszczy, RDOŚ w Szczecinie.
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W RDOŚ w Szczecinie dokonano trzech wpisów do rejestru historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi po upływie od 21 do 29 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku o ustalenie planu remediacji w przypadku dwóch spraw 
oraz po upływie 25 miesięcy od dnia uruchomienia rejestru (od dnia wyroku 
zobowiązującego RDOŚ, na podstawie art. 101 i pkt 2 Poś, do przeprowa-
dzenia remediacji do dnia wpisania zanieczyszczenia do rejestru, upłynęło  
59 miesięcy).

W toku kontroli stwierdzono przypadki nieuwzględniania w rejestrze 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi terenów po byłych 
zakładach przemysłowych, w tym w szczególności będących własnością 
Skarbu Państwa. 

Przykłady

W RDOŚ w Bydgoszczy nie wpisano do rejastru terenów po byłych Zakła-
dach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy. Odnosząc się do powodów nie-
wpisania terenów po ww. Zakładach do rejestru, pomimo uznania ich przez 
RDOŚ za historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, Regionalny Dyrek-
tor wyjaśniła, że Poś nie przewiduje możliwości dokonania wpisu do rejestru 
z urzędu lub na podstawie innych dokumentów niż wymienione w art. 101c 
ust. 3 Poś. Władający nie dokonali zgłoszeń, a w wykazie potencjalnych histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, przekazanym przez Prezydenta 
Miasta Bydgoszczy, nie wyszczególniono terenów zlokalizowanych w granicach 
dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem”, mimo iż organ ten posiada wiedzę 
na temat istniejącego na tych terenach zanieczyszczenia. Tym samym RDOŚ  
nie miała podstaw do dokonania przedmiotowych wpisów.

Kontrola w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach wykazała, że Staro-
sta Tarnogórski w lipcu 2016 r. zgłosił Regionalnemu Dyrektorowi w Kato-
wicach historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie po byłych 
Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” (na terenach będących we wła-
daniu Skarbu Państwa − Starosty Tarnogórskiego), w sposób niespełniający 
wymagań określonych w art. 101e ust. 2 pkt 4 Poś.

Regionalny Dyrektor w Warszawie nie wpisał terenu po byłych Zakła-
dach Tworzyw Sztucznych „Pronit-Erg” w Pionkach do rejestru historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi i nie przeprowadził na tym obszarze badań 
zanieczyszczenia gleby i ziemi. Regionalny Dyrektor wchodził w skład, powo-
łanego w 2013 r. przez Wojewodę Mazowieckiego, zespołu do wypracowania 
i wdrożenia działań w zakresie zabezpieczenia i zutylizowania materiałów 
niebezpiecznych na terenie49. W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Warszawie nie było prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie 
zanieczyszczeń powstałych w wyniku działalności tych zakładów. 

W RDOŚ w Krakowie do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi nie zostały wpisane tereny po dawnej Hucie im. Tadeusza Sendzimira. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Regionalnego Dyrektora, w wykazie zanieczyszczeń 
przekazanych przez Prezydenta Miasta Krakowa, wpisany jest teren położony 
w Krakowie Nowej Hucie przy ul. Ujastek, na którym zlokalizowany jest nie-
użytkowany budynek produkcyjno-magazynowy, w którym wcześniej prowa-
dzona była działalność związana z produkcją konstrukcji metalowych i ich 

49 Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 587 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania 
Zespołu nadzorującego utylizację terenów po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych 
Pronit w Pionkach I zarządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 624 z dnia 23 grudnia 2013 r. 
w sprawie powołania Zespołu do wypracowania i wdrożenia działań w zakresie zabezpieczenia 
i zutylizowania materiałów niebezpiecznych na terenie byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych 
Pronit w Pionkach.

Dokonywanie wpisów 
do rejestru terenów 
po likwidowanych 
zakładach przemysłowych 
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części. W stosunku do tego terenu wszczęte zostanie w przyszłości postępowa-
nie o wpisie do rejestru i w razie potrzeby wydana zostanie decyzja zobowiązu-
jąca do przeprowadzenia badań zanieczyszczenia. Na terenach po byłej Hucie  
im. T. Sendzimira zlokalizowana jest również Spółka, która zgłosiła zanieczysz-
czenie, natomiast Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał Raport 
początkowy, który był wykorzystywany przy wydawaniu pozwolenia zintegro-
wanego. W stosunku do powyższego terenu wszczęte zostało postępowanie 
o wpisie potencjalnego zanieczyszczenia do rejestru.

Zgodnie z art. 101f ust. 1 Poś na terenie, na którym przed dniem 30 kwiet-
nia 2007 r. prowadzona była działalność mogąca z dużym prawdopodobień-
stwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz 
istnieją przesłanki wskazujące na występowanie historycznego zanieczysz-
czenia powierzchni ziemi, takie jak umieszczenie terenu w wykazie starosty 
lub zgłoszenie historycznego zanieczyszczenie powierzchni ziemi, regio-
nalny dyrektor może, w drodze decyzji, nałożyć na władającego powierzch-
nią ziemi obowiązek wykonania badań gleby i ziemi oraz wyznaczyć termin 
przedłożenia wyników tych badań.
Z sześciu regionalnych dyrektorów jeden zlecał w drodze decyzji wła-
dającym powierzchnią ziemi obowiązek przeprowadzenia badań zanie-
czyszczenia gleby i ziemi. Decyzje te były obarczone licznymi wadami 
prawnymi.

Przykład

W latach 2014–2018 Regionalny Dyrektor w Bydgoszczy, po przeprowadze-
niu postępowania administracyjnego, w którym dopuścił jako dowód zgłosze-
nie m.in. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy szkody w środowisku, powsta-
łej na skutek prowadzonej działalności gospodarczej, wydał na podstawie 
art. 101f ust. 1 Poś 10 decyzji, dotyczących terenów po byłych Zakładach Che-
micznych „Zachem”, zobowiązujących podmioty nimi władające do wykonania 
badań zanieczyszczenia gleby i ziemi wraz ze wskazaniem terminu ich przed-
łożenia. Dziewięć decyzji zostało uchylonych przez Generalnego Dyrektora 
i przekazanych do ponownego rozpatrzenia. Powodami uchylenia było m.in.: 

–  niewyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy i konieczność zebrania 
nowego materiału dowodowego; 

–  wystąpienie na terenie, którego dotyczył obowiązek badań, możliwości emi-
sji zanieczyszczeń po 30 kwietnia 2007 r., co ‒ zdaniem Generalnego Dyrek-
tora ‒ mogło kwalifikować sprawę do rozpatrzenia w trybie ustawy o zapo-
bieganiu szkodom w środowisku; 

–  nałożenie obowiązku przeprowadzenia badań wód podziemnych, co nie było 
możliwe w oparciu o przepisy art. 101f, ust. 1 Poś. 

Zgodnie z art. 101g ust. 1 Poś regionalny dyrektor może przeprowadzić 
badania zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu potwierdzenia występowa-
nia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub w celu opraco-
wania planu remediacji.
Z sześciu kontrolowanych rdoś w dwóch (tj. 33,3%), tj. w RDOŚ w Warsza-
wie i RDOŚ w Krakowie, przeprowadzono badania gleby i ziemi, natomiast 
w RDOŚ w Rzeszowie badania gleby i ziemi na terenie Jasła zaplanowano 
na 2019 r. Podawaną przyczyną nieprowadzenia badań był brak ustawo-
wego w tym zakresie obowiązku oraz podstaw prawnych do prowadze-

Zlecanie władającym 
powierzchnią ziemi przez 
regionalnych dyrektorów 

obowiązku wykonania 
badań gleby i ziemi 

Badania gleby 
i ziemi prowadzone 
przez regionalnych 

dyrektorów
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nia badań na terenach ujętych w rejestrach zanieczyszczeń prowadzonych 
przez starostów. Ponadto, w przypadku dokonywania zgłoszeń przez wła-
dających powierzchnią ziemi, do zgłoszeń tych dołączane były wyniki 
badań.

Przykład

Regionalny Dyrektor w Warszawie w latach 2014–2015 zlecił przepro-
wadzenie badań gleby i ziemi na terenach przy ul. Tramblanki, ul. Jesiennej  
i ul. Wólczyńskiej w Warszawie oraz ul. Waryńskiego w Pruszkowie w celu 
potwierdzenia aktualnego stanu środowiska gruntowego m.in. z uwagi na brak 
możliwości ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za jego zanieczyszczenie. 
Badaniami objęto grunty po likwidacji nielegalnego wysypiska odpadów, dzia-
łalności polegającej na demontażu samochodów, mechanice pojazdowej oraz 
zakładach materiałów izolacyjnych. 

Regionalny Dyrektor w Krakowie w dwóch przypadkach zlecił przeprowa-
dzenie badań mających na celu potwierdzenie występowania zanieczyszczenia, 
z tym że jedno badanie przeprowadzono w celu potwierdzenia zanieczyszcze-
nia wód gruntowych olejami mineralnymi i WWA. Drugi przypadek dotyczył 
badania zanieczyszczenia powierzchni ziemi metalami ciężkimi. 

Regionalny Dyrektor w Szczecinie, w związku z zanieczyszczeniami 
występującymi w Bornem Sulinowie (tereny po byłych bazach wojskowych),  
nie wykonywał badania zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu potwierdze-
nia występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub 
w celu opracowania planu remediacji. 

Regionalny Dyrektor wyjaśniła m.in. że (…) Odnosząc powyższe do sytuacji 
w Bornym Sulinowie należy stwierdzić, że organ posiadał poszlakowe dane doty-
czące historycznego zanieczyszczenia (wnioski z badań mówiące, że zanieczysz-
czenie jest ‘stare’ i pochodzi z czasów JAR), ale z uwagi na fakt, że formalnie 
i laboratoryjnie nie potwierdzono przekroczeń w gruncie, nie można było ustalić, 
ani terenu, ani władającego, na którym zanieczyszczenie występuje tj. gdzie nastą-
piło pierwotne zanieczyszczenie gruntu i kto jest władającym terenem. Dodat-
kowo, z uwagi na rozproszony charakter zanieczyszczenia wód, organ nie był 
w stanie określić terenu, który miałby zostać poddany badaniu, w celu potwierdze-
nia historycznego zanieczyszczenia. Dlatego m.in. skupiono się na poszukiwaniu 
ogniska poprzez sondowanie w górę prądu napływających do ujęcia wód podziem-
nych z jednoczesnym pobieraniem i badaniem prób gleby. (…) Należy stwierdzić, że 
realizacja zadania, o którym mowa w art. 101g ustawy POŚ wymaga pozyskania 
środków w ramach zamówienia publicznego, a organ nie znalazł w ofercie Fun-
duszy narzędzia, które umożliwiłoby jego wykonanie, tym bardziej, że niemożliwe 
było oszacowanie wartości zamówienia w sytuacji, gdy nie wiadomo było gdzie 
szukać przedmiotowego zanieczyszczenia.

5.1.4.  Realizacja zadań przez Generalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w zakresie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi

Zgodnie z art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko regionalny 
dyrektor podlega Generalnemu Dyrektorowi.

Kierowanie realizacją zadań 
regionalnych dyrektorów 
w zakresie historycznych 
zanieczyszczeń  
powierzchni ziemi
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Generalny Dyrektor nie uregulował i nie wskazywał działań dla 16 regional-
nych dyrektorów w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 26 września 2018 r. Generalny Dyrektor 
zorganizował sześć narad z regionalnymi dyrektorami50, podczas których 
omawiano m.in. problemy rdoś we wdrażaniu znowelizowanej ustawy Poś, 
problem dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej realizacji zadań przez regionalnych dyrektorów oraz prowa-
dzenie m.in. rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Ponadto Generalny Dyrektor w 2014 r.51 wskazał regionalnym dyrekto-
rom, że w przypadku zapotrzebowania na finansowanie obowiązków 
realizowanych przez regionalnych dyrektorów w zakresie historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, od roku 2016, niezbędne jest przeka-
zanie NFOŚiGW oraz wfośigw harmonogramu prac, wynikającego m.in. 
z art. 101j Poś.  

W latach 2014–2017 Generalny Dyrektor nie planował i nie przeprowa-
dził kontroli działalności regionalnych dyrektorów w zakresie usuwania 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W 2018 r. zaplanowano 
na III kwartał52 kontrolę realizacji przez Regionalnego Dyrektora w Rze-
szowie zadań objętych art. 101f ust. 1 Poś (tj. nakładanie na władającego 
powierzchnią ziemi, będącego podmiotem korzystającym ze środowiska, 
obowiązku wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi), art. 101l 
ust. 4 Poś (tj. ustalanie w drodze decyzji planów remediacji) i art. 101m 
ust. 1 pkt 2 Poś (nakładanie na władającego powierzchnią ziemi lub innego 
sprawcę, w drodze decyzji, obowiązku przeprowadzenia remediacji na pod-
stawie ustalonego przez regionalnego dyrektora planu remediacji).

W związku z realizacją zadań dotyczących usuwania historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi Generalny Dyrektor, zgodnie z zapotrzebo-
waniem zgłoszonym przez regionalnych dyrektorów, wystąpił do Ministra 
Środowiska o przyznanie na 2017 r., kwoty 147,0 tys. zł Regionalnemu 
Dyrektorowi w Opolu oraz na 2018 r. – kwoty 185,0 tys. zł Regionalnemu 
Dyrektorowi w Opolu i kwoty 57,0 tys. zł Regionalnemu Dyrektorowi 
w Poznaniu. Pozostali regionalni dyrektorzy oraz Generalny Dyrektor, jako 
dysponenci środków budżetowych III stopnia, nie zgłaszali zapotrzebowa-
nia na dodatkowe środki finansowe. 

W dniu 4 lipca 2018 r. Generalny Dyrektor zwrócił się do Ministra Środo-
wiska o wystąpienie do Ministra Finansów o zwiększenie limitu zatrudnie-
nia w korpusie służby cywilnej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
i regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska oraz zwiększenie środków 
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W uzasadnieniu Generalny Dyrek-
tor wskazał m.in. potrzebę zwiększenia liczby etatów pracowników zaj-
mujących się sprawami historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

50 Dwukrotnie w 2014 r., jednokrotnie w 2015 r., 2016 r. 2017 r. i 2018 r.
51 Pismo z dnia 8 grudnia 2014 r. znak: DOP-ks.500.37.2014.at.4
52 Upoważnienie do kontroli zostało podpisane przez Generalnego Dyrektora w dniu 13 września 

2018 r.
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Zgodnie z art. 127 ust. 3 uuioś Generalny Dyrektor pełni funkcję organu 
wyższego stopnia w rozumieniu Kpa53 w stosunku do regionalnego 
dyrektora. 

Kontrola wykazała, że Generalny Dyrektor realizował zgodnie z przepisami 
obowiązki organu odwoławczego w stosunku do decyzji wydawanych przez 
regionalnych dyrektorów. W GDOŚ prowadzony był w wersji elektronicznej 
rejestr odwołań od decyzji regionalnych dyrektorów. W okresie od 1 stycz-
nia 2014 r. do 11 września 2018 r. do Generalnego Dyrektora wpłynęło 
łącznie 21 odwołań od decyzji regionalnych dyrektorów dotyczących histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi54. 

Na podstawie art. 101c ust. 1 Poś Generalny Dyrektor został zobowiązany 
do uruchomienia rejestru (systemu teleinformatycznego) historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Zgodnie z art. 101c ust. 2 Poś oraz roz-
porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi55, w rejestrze gro-
madzi się określone w ww. przepisach informacje. Dane do rejestru wpro-
wadza regionalny dyrektor. Zgodnie z art. 18 ustawy o zmianie ustawy Poś 
Generalny Dyrektor zobowiązany był uruchomić system teleinformatyczny 
do prowadzenia rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
nie później niż w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Teleinformatyczny system do prowadzenia m.in. rejestru historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi56 został uruchomiony w GDOŚ w dniu 
5 września 2016 r., tj. w terminie wynikającym z ww. przepisów.

Według stanu na dzień 6 września 2018 r. w rejestrze było 398 wpisów 
w zakresie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń oraz historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi57 obejmujących łącznie 857,2198 ha. Nato-
miast według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w rejestrze znajdowały się 
453 wpisy, z czego 21 dotyczyło potencjalnych historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi. 

Rejestr prowadzony był w podziale na województwa. Umożliwiał on sor-
towanie danych m.in. według: rodzaju prowadzonej działalności, rodzaju 
władającego (np. jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna), 

53 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2096, ze zm.)

54 W 2015 r. – dwa odwołania, w 2016 r. – 12 odwołań, w 2017 r. – cztery odwołania oraz w 2018 r. 
– trzy odwołania. 

55 Dz. U. poz. 1397.
56 Teleinformatyczny system obejmuje rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku 

i szkód w środowisku oraz rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
57 W tym 386 terenów, na których występuję historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz 

12 terenów, na których występują potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. 
W rejestrze zamieszczono dane o 27 terenach położonych na obszarze województwa dolnośląskiego, 
ośmiu – na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dwóch na terenie województwa 
lubelskiego, ośmiu na obszarze województwa lubuskiego, 13 na obszarze województwa łódzkiego, 
29 na obszarze województwa małopolskiego, 137 na obszarze województwa mazowieckiego, 
29 na obszarze województwa opolskiego, 14 na obszarze województwa podkarpackiego, pięć 
na obszarze województwa podlaskiego, 46 na obszarze województwa pomorskiego, 22 na obszarze 
województwa śląskiego, czterech na obszarze województwa świętokrzyskiego, dziewięciu 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 31 na terenie województwa wielkopolskiego, 
14 na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
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substancji powodującej ryzyko zanieczyszczenia. Rejestr umożliwiał wpro-
wadzenie wszystkich danych, wymaganych na podstawie art. 101c ust. 2 
Poś oraz § 2 rozporządzenia w sprawie rejestru. W rejestrze nie ma nato-
miast możliwości sprawdzenia wykreślonych z rejestru potencjalnych oraz 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Ze względu na brak podstawy prawnej w rejestrze GDOŚ nie zostały ujęte 
tereny zanieczyszczone, wpisane do rejestrów prowadzonych przez sta-
rostów w latach 2001–2007 i przekazanych w 2008 r. przez wojewodów 
regionalnym dyrektorom na podstawie art. 161 uuioś.

Infografika nr 7 
Liczba wpisów w zakresie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
(wg stanu na dzień 5 września 2018 r.)

Powierzchnia, którą objęły wpisy

3 857,2 ha
co stanowi  0,012% całkowitej powierzchni kraju

Analiza 40 spośród 398 wpisów

wpisów zawierało
braki danych17

wymaganych przepisami art. 101c 
ust. 2 Poś oraz § 2 rozporządzenia

w sprawie rejestru

398

42,5 %

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Infografika nr 8

wpisy w zakresie 
potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń
powierzchni ziemi

453
liczba wszystkich wpisów

wg stanu na dzień 31.12 2018 r.

21

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Utworzony system teleinformatyczny stwarza możliwość odtworzenia 
historii logowania użytkowników, jak również zidentyfikowania daty pierw-
szego logowania przez urzędy. Do 14 września 2018 r. z danych zawar-
tych w rejestrze skorzystali: Minister Środowiska, czterech wojewódzkich 
inspektorów ochrony środowiska58, trzech marszałków województw59,  
107 starostów i 35 prezydentów miast/burmistrzów/wójtów. 

Analiza 40 wybranych60 spośród 398 wpisów zawartych w rejestrze wyka-
zała w 17 wpisach (tj. 42,5% badanych wpisów) braki danych, wymaganych 
przepisami art. 101c ust. 2 Poś oraz § 2 rozporządzenia w sprawie reje-
stru. Dotyczyły one: statusu zanieczyszczenia; daty, przedziału czasowego 
wystąpienia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi lub historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub innych 
informacji pozwalających na określenie czasu wystąpienia potencjalnego 
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi; informacji na temat lokalizacji miej-
sca zanieczyszczenia; informacji na temat łącznej szacowanej lub potwier-
dzonej powierzchni zanieczyszczenia; informacji na temat charakterystyki 
zanieczyszczenia; informacji o przeprowadzonych remediacjach oraz osią-
gniętych w ich wyniku efektach ekologicznych, (obejmujących: planowany 
termin rozpoczęcia i zakończenia remediacji, sposób przeprowadzenia 
remediacji, faktyczny termin zakończenia remediacji, osiągnięty efekt eko-
logiczny); imienia i nazwiska albo nazwy władającego powierzchnią ziemi 
oraz adresu jego zamieszkania lub siedziby.

W ocenie Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Administracyjnego 
w GDOŚ Art. 101 c ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (…) precyzyjnie określa kompetencje Generalnego Dyrektora 
w zakresie dokonywania korekty wpisów dokonanych przez regionalnych 
dyrektorów ochrony środowiska. Niezbędnym warunkiem jest posiadanie 
informacji, którą Generalny Dyrektor dysponuje przede wszystkim w przy-
padku postępowań, które prowadzi, jako organ odwoławczy. (…).

58 Mazowiecki, Dolnośląski, Małopolski i Śląski.
59 Marszałkowie województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
60 Zbadano 10% wybranych losowo wpisów.

Niekompletność 
danych w rejestrze
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NIK nie podziela powyższej argumentacji, ponieważ zgodnie z art. 101c 
ust. 1 Poś wskazano Generalnego Dyrektora jako organ prowadzący 
rejestr, natomiast ust. 2 określa informacje, jakie powinien zawierać rejestr. 
Ponadto w art. 101 c ust. 8 wskazano, że Generalny Dyrektor może doko-
nywać zmian w rejestrze, jeżeli stwierdzi niezgodność zawartych w nim 
danych  z posiadanymi informacjami, a jedną z przesłanek tych zmian jest 
pozyskanie informacji w wyniku prowadzonych postępowań administra-
cyjnych w zakresie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.  
Tak więc, Generalny Dyrektor ma możliwość dokonania zmian i uzupełnienia 
rejestru, zarówno na podstawie informacji pozyskanych w wyniku prowadzo-
nych postępowań jako organ odwoławczy od decyzji regionalnych dyrektorów, 
jak i na podstawie informacji pozyskanych z innych źródeł. Generalny Dyrek-
tor może więc dokonać zmiany w rejestrze w przypadku stwierdzenia błędu.

5.1.5. Informowanie społeczeństwa
Informacje o możliwości zgłaszania potencjalnych historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi przekazywało mieszkańcom siedem z 14 objętych 
kontrolą jednostek.61 Ponadto dwie jednostki62 informację tę przekazały 
dopiero w trakcie kontroli NIK. 

Zdaniem NIK informowanie społeczeństwa o historycznych zanieczysz-
czeniach powierzchni ziemi, wobec braku ustawowego obowiązku, należy 
uznać za dobrą praktykę.

Dobra praktyka

W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej od dnia 29 września 2017 r. 
na stronie internetowej Urzędu dostępne było ogłoszenie o możliwości zgła-
szania do Wydziału Ekologii i Rolnictwa występowania potencjalnych histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Mieszkańcy Jaworzna byli systematycznie informowani przez Prezydenta 
Miasta o stanie środowiska oraz o podejmowanych działaniach. Dotyczyło 
to również terenów, na których mogły występować historyczne zanieczysz-
czenia powierzchni ziemi oraz możliwości zgłaszania potencjalnych histo-
rycznych zanieczyszczeń. Corocznie na sesji Rady Miejskiej przedstawiano 
informację WIOŚ o stanie środowiska w Jaworznie z uwzględnieniem stanu 
w Dolinie Wąwolnicy. Informacje przekazywano za pomocą lokalnych i krajo-
wych mediów (prasa, telewizja, internet), pośrednio przez radnych Rady Miej-
skiej w Jaworznie oraz posłów z terenu Jaworzna. Pełnomocnik Prezydenta 
ds. Rozwoju i Polityki Planistycznej dodał, że: „Do Wydziału Ochrony Środo-
wiska zgłaszali się inwestorzy zainteresowani zakupem terenu od Zakładów 
Chemicznych – informowano ich o ograniczeniach związanych z zanieczysz-
czeniem powierzchni ziemi. 

W Urzędzie Miejskim w Bytomiu dopiero w trakcie kontroli NIK, w dniu 
18 października 2018 r., na stronie internetowej Urzędu, w zakładce dla 
mieszkańca/środowisko umieszczono informację o możliwości zgłoszenia 
potencjalnego historycznego zanieczyszczenia ziemi do Wydziału Inży-

61 Urząd Miasta Płocka, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Urząd Miejski w Jaworznie, Starostwo 
Powiatowe w Radomiu, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwo Powiatowe 
w Policach, Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

62 Urząd Miasta Bytomia, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.

Informowanie przez 
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nierii Środowiska oraz o możliwości skorzystania z programu z NFOŚiGW, 
w zakresie uzyskania środków (dotacji, pożyczki) na remediację oraz usu-
wanie odpadów. 

Pięć skontrolowanych jednostek63 (35,7%) nie informowało mieszkań-
ców o możliwości zgłaszania potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. Jako najczęstszą przyczynę wskazywano brak w prze-
pisach prawa takiego obowiązku. 

W ramach kontroli w Urzędzie m.st. Warszawy pozyskano informacje od bur-
mistrzów 17 dzielnic (bez dzielnicy Praga Północ), z których wynikało, że tylko 
w dwóch dzielnicach (tj. 11,8%) informowano mieszkańców o możliwości 
zgłaszania potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi64. 
Dopiero w toku kontroli NIK, 16 listopada 2018 r., w Urzędzie Dzielnicy Bie-
lany na stronie internetowej Urzędu umieszczona została informacja p.n. Histo-
ryczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w której podano m.in., że każdy kto 
stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi na tere-
nie m.st. Warszawy, może ten fakt zgłosić właściwemu burmistrzowi dzielnicy.  

Pozostali burmistrzowie dzielnic nie informowali mieszkańców o możli-
wości zgłaszania potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi. Wyjaśniano to brakiem takiego obowiązku. Jak m.in. podała Bur-
mistrz Dzielnicy Bemowo Wiedza mieszkańców Warszawy w tym zakre-
sie tematycznym została poszerzona w ubiegłych trzech latach w związku 
z nagłośnionym w mediach stwierdzonym historycznym zanieczyszczeniem 
powierzchni ziemi przy ul. Obozowej w Dzielnicy Wola.

W pięciu z sześciu skontrolowanych rdoś informowano społeczeństwo o prze-
pisach dotyczących historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Udostęp-
niano również informacje na podstawie uuioś, w trybie dostępu do informacji 
o środowisku i jego ochronie (m.in. w GDOŚ i RDOŚ w Warszawie).

Przykład

Regionalny Dyrektor w Rzeszowie informował społeczeństwo z terenu woje-
wództwa podkarpackiego o obowiązkach wynikających z przepisów ustawy 
Poś w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Informa-
cje zamieszczano na stronie internetowej RDOŚ skąd można się było dowie-
dzieć o możliwości pozyskania środków na działania związane z rekultywacją 
powierzchni ziemi. Na stronie internetowej ‒ w zakładce aktualności – publi-
kowano artykuły dotyczące historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
natomiast w zakładce szkody w środowisku przedstawiono ogólne informacje 
o szkodach w środowisku, w tym o przepisach mających zastosowanie w zakre-
sie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi zaistniałych przed dniem 
30 kwietnia 2007 r. W Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ zamieszczono 
katalog wniosków, w tym wniosek dotyczący zgłoszenia historycznego zanie-
czyszczenia powierzchni ziemi. Informacje w zakresie historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi przekazywano władzom samorządowym, pod-
czas konferencji w ramach prelekcji wygłaszanych przez przedstawicieli RDOŚ, 
w tym m.in. w trakcie spotkań z przedstawicielami władz powiatowych i gmin-
nych w marcu i wrześniu 2018 r w Nowej Dębie i Leżajsku. 

63 Urząd Miasta w Bydgoszczy, Urząd Miasta w Katowicach, Urząd Miasta w Krakowie, Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach, Starostwo Powiatowe w Krośnie.

64 Urząd Dzielnicy Wola, Urząd Dzielnicy Ochota.
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Zgodnie z art. 8 uuioś władze publiczne są obowiązane do udostępniania 
każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami 
znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami prze-
znaczonymi dla władz publicznych, w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich 
działalności ustawodawczej.

W latach 2014–2018 (do dnia 26 września) do GDOŚ wpłynęło 1.398 wnio-
sków o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie, dotyczących 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi65. Wnioski kierowały 
podmioty gospodarcze oraz, w pojedynczych przypadkach, osoby fizyczne. 
Wnioski dotyczyły przede wszystkim informacji o wpisaniu nieruchomości 
do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

W RDOŚ w Katowicach udzielono 427 informacji dotyczących historycz-
nych zanieczyszczeń.

Zdaniem NIK liczba pytań kierowanych w trybie dostępu do informa-
cji o środowisku i jego ochronie świadczy o konieczności szerszego udo-
stępnienia informacji o prawach i obowiązkach podmiotów w zakresie 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, a szczególnie informacji 
o terenach, na których one występują. 

W badanym okresie do GDOŚ i do sześciu objętych kontrolą rdoś nie 
wpłynęły skargi i wnioski w sprawie potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi.

Tylko do dwóch z wszystkich kontrolowanych urzędów starostw i miast 
na prawach powiatu, w tym m.st. Warszawy66 wpłynęły skargi i wnioski 
w sprawie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Przykład

Do Urzędu Miasta Katowice wpłynęła skarga oraz trzy wnioski, które dotyczyły 
historycznych zanieczyszczeń terenu (Hałdy Załęże) i były składane przez tego 
samego mieszkańca Katowic. W każdym przypadku powiadomiono skarżą-
cego/składającego wniosek o sposobie załatwienia sprawy. Terminy udziela-
nia odpowiedzi były zgodne z art. 237 i art. 244 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego67.

W toku kontroli ustalono, że pomimo braku skarg i wniosków w zakre-
sie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w Urzędzie Dzielnicy 
Wola w Warszawie, pracownik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzę-
dzie przeprowadził w maju 2016 r. kontrolę prac remediacyjnych na tere-
nie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Obozowej 20. Kontrola nie 
wykazała nieprawidłowości. Stwierdzono, że prace polegające na wydo-
byciu zanieczyszczonej ziemi odbywają się pod namiotem, przy wej-
ściach do namiotu nie stwierdzono nieprzyjemnego zapachu, natomiast 
w środku namiotu w pobliżu wykopu zapach był bardzo intensywny i gry-

65 W 2014 r. – 10 wniosków, w 2015 r. – 217 wniosków, w 2016 r. – 227 wniosków, w 2017 r.  
– 495 wniosków, w 2018 r. – 449 wniosków.

66 Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta w Jaworznie.
67 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.
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zący. Następnie w dniu 1 czerwca 2016 r. do Urzędu Dzielnicy Wola wpły-
nęła, od osoby zamieszkałej przy ul. Banderii, informacja o wyczuwalnym 
bardzo mocnym i nieprzyjemnym zapachu od wczesnych godzin poran-
nych, uniemożliwiającym otwarcie okien mieszkania od ul. Obozowej. 
W tym samym dniu pracownik Wydziału Ochrony Środowiska dzielnicy 
Wola przeprowadził kontrolę w terenie i stwierdził silny zapach w oko-
licy wylotu rury z filtra od namiotu (ul. Św. Stanisława róg ul. Obozowej). 
Według informacji uzyskanej przez ww. pracownika od przedstawiciela 
inwestora i wykonawcy prac budowlanych, zapachy były mocniej wyczu-
walne, ponieważ rozpoczęły się prace polegające na wydobyciu skażonej 
ziemi. Ponowną kontrolę prac remediacyjnych przeprowadzono w dniu 
23 czerwca 2016 r. Według sporządzonej notatki przez pracownika kon-
trolującego „Na terenie budowy nie czuć nieprzyjemnego zapachu”, według 
informacji uzyskanych przez ww. pracownika cała zanieczyszczona ziemia 
została wywieziona. Podczas kontroli wykonano dokumentację zdjęciową, 
a zainteresowanego poinformowano o przeprowadzonej kontroli w dniu 
1 czerwca 2016 r., o jej wynikach i wskazano Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w mieście stołecznym Warszawie lub Zarządy 
Wspólnot mieszkaniowych, jako jednostki właściwe dla przeprowadze-
nia badań powietrza w mieszkaniach. 

Zdaniem NIK brak kierowanych do urzędów skarg i wniosków w sprawach 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi może być spowodowany 
niską świadomością społeczeństwa o zagrożeniach, jakie mogą one stano-
wić dla zdrowia ludzi i ochrony środowiska.

Zdjęcie nr 4 
Urzędnik rozpatrujący skargę

Źródło: ©Jeanette Dietl – stock.adobe.com.
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5.2. Usuwanie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

5.2.1.  Realizacja zadań w zakresie usuwania historycznych 
zanieczyszczeń przez regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska

W badanym okresie sześciu regionalnych dyrektorów wydało łącznie  
277 decyzji w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przykłady

Regionalny Dyrektor w Warszawie wydał 151 decyzji, tj.: 143 decyzje ustala-
jące plan remediacji, jedną decyzję zwalniającą z obowiązku przeprowadzenia 
remediacji, siedem decyzji uzgadniających warunki rekultywacji.

Regionalny Dyrektor w Bydgoszczy wydał 20 decyzji, tj.: trzy decyzje o wpi-
sie do rejestru, sześć decyzji o ustaleniu planu remediacji oraz jedną decyzję 
o zwolnieniu z obowiązku remediacji. Ponadto wydał 10 decyzji nakładajacych 
obowiązek przeprowadzenia badań („Zachem”).

Regionalny Dyrektor w Katowicach wydał 43 decyzje, tj.: 36 ustalających 
plan remediacji, siedem decyzji umarzających postępowanie w sprawie usta-
lenia planu remediacji. 

Regionalny Dyrektor w Krakowie wydał 34 decyzje, tj.: 18 decyzji ustalają-
cych plan remediacji, dwie decyzje zwalniające z obowiązku ustalenia planu 
remediacji, jedną decyzję odmawiającą ustalenia planu remediacji, jedną decy-
zję o wpisie do rejestru. Wydano też 11 decyzji zmieniających plan remedia-
cji oraz jedną decyzję wydaną z urzędu umarzającą postępowanie w sprawie 
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Regionalny Dyrektor w Rzeszowie wydał 11 decyzji ustalających plan reme-
diacji. 

Regionalny Dyrektor w Szczecinie wydał 18 decyzji, tj.: 14 decyzji ustalają-
cych plan remediacji,  jedną decyzję określającą zakres udostępnienia terenu 
i określającą plan remediacji, jedną decyzję zwalniająca z remediacji, dwie 
decyzje o wpisie do rejestru.

Na podstawie art. 101l ust. 1 i ust. 4 Poś regionalny dyrektor, w drodze 
decyzji ustala plan remediacji, która wydawana jest na wniosek władają-
cego powierzchnią ziemi lub sprawcy zanieczyszczenia. 
Na terenach, dla których ustalano plany remediacji ze względu na zidentyfi-
kowane historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, zanieczyszczenia 
te pochodziły m.in. z takich dzialaności jak: rafinerie, koksownie, zakłady 
produktów naftowych, działalność hutnicza i metalurgiczna, wydobycie rud 
cynku, przemysł chemiczny, stacje paliw, stare kopalnictwo. Tereny podda-
wano remediacji z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową, usługową, 
bazy, składy, magazyny, itp.
Sześciu regionalnych dyrektorów w badanym okresie ustaliło w drodze 
decyzji łącznie 205 planów remediacji.
W jednym przypadku Regionalny Dyrektor w Szczecinie nie podjął działań 
wobec gminy miasto Szczecin (władającego powierzchnią ziemi), pomimo 
niepodjęcia remediacji w terminie ustalonym w planie remediacji. Decyzją 
o ustaleniu planu remediacji68, określono termin rozpoczęcia remediacji 

68 Z dnia 15 maja 2017 r. 
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na dzień 29 maja 2017 r., jej zakończenie na dzień 31 grudnia 2017 r. Do dnia 
zakończenia kontroli69 władający powierzchnią ziemi nie podjął remediacji, 
nie realizował więc ustalonego w drodze decyzji planu remediacji. 

Przykłady

Regionalny Dyrektor w Warszawie ustalił 143 plany remediacji, z tego:  
58 remediacji zakończono, a w 85 przypadkach trwały prace remediacyjne.
Plany remediacyjne objęły teren o powierzchni 69,1ha.

Regionalny Dyrektor w Bydgoszczy ustalił sześć planów remediacji, z tego 
dla pięciu nie upłynął termin zakończenia, a jedna remediacja została zakoń-
czona w termnie.
Pięć planów remediacyjnych objęło teren o powierzchni 1,2639 ha. 

Regionalny Dyrektor w Katowicach ustalił 13 planów remediacji, z tego: 
osiem zostało zakończonych, dla trzech nie upłynął jeszcze termin, w dwóch 
przypadkach termin remediacji odsunięto do czasu zakończenia eksploatacji 
instalcji ippc.
W 10 zbadanych decyzjach powierzchnia objęta remediacją wynosiła 39,5377 ha.

Regionalny Dyrektor w Krakowie ustalił 17 planów remediacji, z czego dzie-
więć zostało zakończonych, a osiem remediacji było w toku. Planami remedia-
cji objęto teren o powierzchni 15, 0128 ha.

Regionalny Dyrektor w Rzeszowie ustalił 11 planów remediacji, które objęły 
teren o powierzchni 31,3290 ha.

Regionalny Dyrektor w Szczecinie ustalił 15 planów remediacji (w tym 
jedną decyzję orzekającą i określającą zakres udostępniania ziemi oraz 
ustalającą plan remediacji), z tego trzy remediacje zostały zrealizowane,  
11 było w toku, a jedna nie została rozpoczęta. Plany remediacyjne objęły 
teren o powierzchni 34,97 ha.

Zdjęcie nr 5 
Teren zanieczyszczony

Źródło: ©Tomas – stock.adobe.com.

69 Tj. do 11 grudnia 2018 r.
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Regionalni dyrektorzy nie korzystali w procesie wydawania decyzji 
w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi z wyników 
prac naukowo-badawczych, nie zlecali dodatkowych ekspertyz itp. Uza-
sadnieniem był m.in. fakt, że wnioskujący o wydanie decyzji przedkładali 
wyniki badań i informacje dotyczące zanieczyszczonych terenów. Wyjątek 
stanowił Regionalny Dyrektor w Bydgoszczy, który w procesie wydawania 
decyzji dla terenów zanieczyszczonych po działalności Zakładów Chemicz-
nych “Zachem” korzystał m.in. z ekspertyz wykonanych przez Akademię 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie i GEOPROGRAM. 

Ponadto Regionalny Dyrektor w Warszawie, przed wydaniem dwóch z 10 bada-
nych decyzji, zlecił przeprowadzenie badania środowiska gruntowego. 

W art. 101l ust. 4 Poś wskazano co powinno zostać określone w decyzji 
ustalającej plan remediacji. Poza jednym przypadkiem regionalni dyrekto-
rzy wydawali decyzje zgodnie z przepisami Poś. 

Przykład

W RDOŚ w Bydgoszczy ustalono, że jedna z sześciu wydanych decyzji nie zawie-
rała wszystkich wymaganych elementów. Decyzja z 25 lutego 2016 r. ustalająca 
plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi dla terenu 
we Włocławku, nie zawierała wszystkich elementów określonych w art. 101l 
ust. 4 pkt 1–5 Poś, ponieważ nie wskazano w niej powierzchni terenu wymaga-
jącego remediacji, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości 
w glebie i ziemi, do jakich doprowadzi remediacja, a także: sposobu potwier-
dzenia przeprowadzenia remediacji i terminu przedłożenia dokumentacji z jej 
przeprowadzenia, w tym wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi wykona-
nych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a Poś. 

Zgodnie z art. 101l ust. 5 Poś regionalny dyrektor wydaje decyzje ustalające 
plan remediacji, po zasięgnięciu opinii właściwych organów.

W trzech z sześciu rdoś stwierdzono przypadki nieprzekazania pro-
jektów planów remediacji do opinii właściwym organom, wskazanym 
w ustawie Poś.

Przykłady

W RDOŚ w Warszawie przed wydaniem dwóch z 10 objętych szczegółowym 
badaniem decyzji ustalających plan remediacji nie zasięgnięto opinii państwo-
wego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, czym naruszono art. 101l ust. 5 
pkt 1 ustawy Poś. 

W RDOŚ w Katowicach Regionalny Dyrektor wydał w latach 2014–2016 
sześć decyzji ustalających plany remediacji z naruszeniem Poś bez zasięgania 
opinii właściwych organów, dotyczących projektu planu remediacji. Powo-
dem niezasięgania ww. opinii były m.in. błędne interpretacje przepisów Poś 
oraz stosunkowo niewielka liczba prowadzonych postępowań. Ponadto wska-
zano na niedostateczną liczbę szkoleń pracowników, zwłaszcza w świetle 
niespójności przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz rozbieżności 
interpretacyjnych.

W RDOŚ w Szczecinie Regionalny Dyrektor dla dwóch projektów decyzji  
nie zasięgał opinii dotyczacej planu remediacji.
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Regionalny dyrektor na podstawie art. 101m ust. 1 pkt 2 Poś wydaje decy-
zję nakładającą obowiązek przeprowadzenia remediacji, dla której prze-
słanką może być brak przeprowadzenia remediacji przez władającego 
powierzchnią ziemi do czego został on zobowiązany. 

W pięciu badanych rdoś nie stwierdzono wydania decyzji na podstawie 
art. 101m ust. 1 pkt 2 Poś w przypadku nieprzeprowadzenia remediacji 
przez władającego powierzchnią ziemi lub innego sprawcę, zobowiązują-
cej do przeprowadzenia remediacji zgodnie z ustalonym przez regionalnego 
dyrektora planem remediacji. 

Przykłady

Regionalny Dyrektor w Bydgoszczy nie wydał decyzji nakładającej na wła-
dających składowiskiem odpadów przemysłowych „Zielona” obowiązek prze-
prowadzenia remediacji występującego na tym terenie historycznego zanie-
czyszczenia powierzchni ziemi, na podstawie ustalonego przez Regionalnego 
Dyrektora planu remediacji. W dniu 12 sierpnia 2016 r. Regionalny Dyrek-
tor skierował do władających ww. działkami wezwanie do złożenia wniosku 
o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszcze-
nia powierzchni ziemi na tym terenie w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 
r. W dniu 5 września 2016 r. Regionalna Dyrektor przesłała do władających 
powierzchnią ziemi składowiska “Zielona” zawiadomienie o wszczęciu postę-
powania z urzędu, na podstawie art. 101m ust. 1 pkt 2 Poś, który stanowi, że 
jeżeli władający powierzchnią ziemi nie przedłożył wniosku zgodnie z wezwa-
niem, regionalny dyrektor w drodze decyzji nakłada obowiązek przeprowadze-
nia remediacji na podstawie ustalonego przez regionalnego dyrektora planu 
remediacji. W dniu 6 lutego 2017 r. Regionalny Dyrektor poinformował strony 
postępowania o zawarciu umowy o wykonanie projektu planu remediacji 
w terminie do końca czerwca 2017 r. Protokół odbioru projektu planu remedia-
cji składowiska „Zielona” został przez Regionalną Dyrektor podpisany w dniu  
3 października 2017 r. W dniu 9 listopada 2017 r. ww. projekt został przeka-
zany do wykorzystania do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Od dnia 3 paź-
dziernika 2017 r. do dnia 6 listopada 2018 r., tj. przez 13 miesięcy, Regionalna 
Dyrektor nie wydała decyzji nakładającej na władających powierzchnią ziemi 
obowiązku przeprowadzenia remediacji według ustalonego planu. 

Regionalna Dyrektor wyjaśniła, że we wrześniu 2016 r. wydano na podsta-
wie Poś szereg decyzji nakładających na władających powierzchnią ziemi 
obowiązek przeprowadzenia badań środowiska gruntowo-wodnego, które 
zostały uchylone przez Generalnego Dyrektora. Wskazał on m.in. na niepra-
widłowe zastosowanie przepisów Poś w sytuacji, gdy dawne składowisko 
odpadów wciąż stanowi aktywne i niebezpieczne źródło zanieczyszczenia 
wód podziemnych i gruntów i należy zastosować przepisy ustawy o odpa-
dach, a taka sytuacja dotyczy działek składowiska „Zielona” w Bydgosz-
czy.  Posiadając jasne stanowisko organu nadrzędnego, Regionalna Dyrektor  
nie mogła kontynuować postępowania wszczętego w trybie przepisów Poś. 

Podsumowując, Regionalna Dyrektor poinformowała, że ww. postępowanie 
wszczęte z urzędu w dniu 5 września 2016 r., zostanie umorzone po zakoń-
czeniu innych postępowań dotyczących terenu, którego dotyczy. 

W ocenie NIK postępowanie Regionalnego Dyrektora było nieprawidłowe. Plan 
remediacji został ustalony przez Regionalnego Dyrektora w ramach wszczę-
tego postępowania w sprawie wydania na jego podstawie decyzji nakładającej 
na władającego obowiązek remediacji gleby, ziemi i wód gruntowych, a decy-
zji nie wydano. Gdyby przyjąć wyjaśnienia Regionalego Dyrektora, że nie jest 
możliwe kontynuowanie postępowania wszczętego w trybie przepisów Poś, 
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bo byłoby to sprzeczne ze stanowiskiem organu nadrzędnego, który uznał  
to za szkodę w środowisku, Regionalny Dyrektor powinien postępowanie 
umorzyć, wydać decyzję wykreślającą składowisko “Zielona” z rejestru histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz uwzględnić je w rejestrze 
szkód w środowisku.

Regionalny Dyrektor w Szczecinie nie wezwał dwóch władających 
powierzchnią ziemi, którzy dokonali zgłoszenia historycznego zanieczyszcze-
nia powierzchni ziemi w dniach 8 lutego 2018 r. i 22 maja 2018 r., do przedło-
żenia wniosku o ustalenie planu remediacji.  

Na podstawie art. 101n regionalny dyrektor dokonuje oceny przeprowa-
dzenia remediacji, co do jej zgodności z ustalonym w drodze decyzji pla-
nem. W przypadku stwierdzenia niezgodności przeprowadzenia remediacji 
z ustalonym planem, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.

W rdoś dokonywano oceny zgodności przeprowadzenia remediacji z usta-
lonym w decyzji planem remediacji. Oceny dokonywano m.in. na podstawie 
przedkładanych przez prowadzącego remediację dokumentów, w tym kart 
przekazania odpadów oraz, jak w przypadku RDOŚ w Bydgoszczy, sprawoz-
dania z badania gruntu.    

Przykład

W RDOŚ w Katowicach nierzetelnie dokonano oceny z przeprowadzonej 
remediacji w dwóch z sześciu zbadanych sprawozdań. Stwierdzono brak kart 
przekazania odpadów, co było niezgodne z postanowieniami decyzji wydanych 
przez Regionalnego Dyrektora dotyczących ustalenia planu remediacji, w któ-
rych wskazano na konieczność załączenia do przedmiotowego sprawozdania 
dokumentów w postaci „kart przekazania odpadów”, potwierdzających przeka-
zanie zanieczyszczonej gleby, ziemi oraz ewentualnie zanieczyszczonej wody, 
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia (pozwolenia) na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach70.

Zdaniem NIK, obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających prze-
kazanie zanieczyszczonej gleby i ziemi podmiotowi posiadającemu stosowne 
zezwolenia, nakładany jest w decyzji ustalającej plan remediacji, w związku 
z powyższym obowiązek ten powinien być egzekwowany przez Regionalnego 
Dyrektora w ramach oceny przeprowadzenia remediacji. 

Art. 101i Poś określa przypadki, w których remediację terenu, na którym 
występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi przeprowadza 
regionalny dyrektor.

Stwierdzono jeden przypadek przeprowadzenia remediacji przez regional-
nego dyrektora.

Przykład

Regionalny Dyrektor w Szczecinie od lutego 2014 r.71 był zobowiązany, wyro-
kiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do przeprowa-
dzenia remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, zloka-

70 Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm. 
71 Wyrok z dnia 3 lutego 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 2549/13. 

Ocena wykonania 
remediacji dokonywana 

przez regionalnych 
dyrektorów 

Prowadzenie remediacji 
przez regionalnych 

dyrektorów 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

63

lizowanego w Szczecinie przy ul. Gdańskiej. Regionalny Dyrektor przeprowa-
dzał remediację od 1 października 2014 r. Decyzję orzekającą zakres udostęp-
nienia powierzchni ziemi i ustalającą plan remediacji, Regionalny Dyrektor 
wydał 2 czerwca 2015 r. Sposób przeprowadzenia remediacji określono jako 
systematyczne sczerpywanie produktu ropopochodnego do chwili trwałego 
zaniku wolnego produktu naftowego na zwierciadle wód podziemnych. Do dnia 
30 czerwca 2018 r. sczerpano łącznie 651,5 m3 zaolejonych wód72.

W dwóch rdoś nie przeprowadzono remediacji, pomimo stwierdzonych 
przesłanek, o których mowa w art. 101i Poś.

Przykłady

W RDOŚ w Rzeszowie nie przeprowadzono remediacji historycznie zanie-
czyszczonej powierzchni czterech działek (10,0389 ha), położonych na tere-
nie byłej Rafinerii Jasło S.A. w Jaśle, gdzie przed 1 października 2001 r. wytwa-
rzano i przetwarzano produkty rafinacji ropy naftowej. Zanieczyszczenie 
powierzchni działek, władający powierzchnią ziemi zgłosił staroście jasiel-
skiemu w terminie wynikającym z art. 12 ustawy o wprowadzeniu ustawy  
‒ Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
ustaw73 (do 30 kwietnia 2004 r.). Obowiązek rekultywacji scedowano na staro-
stę, ponieważ nie odrzucił zgłoszenia w drodze decyzji, a teren wpisał do reje-
stru obszarów na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości 
gleby i ziemi. W rejestrze starosta zawarł informację o skutecznym wniesie-
niu zgłoszenia oraz adnotację o sposobie rekultywacji działek. Regionalny 
Dyrektor stwierdził, iż Wojewoda Podkarpacki pominął ten fakt w przeka-
zanej dokumentacji, a rekultywacja terenu miała być prowadzona na podsta-
wie decyzji Wojewody dot. przeglądu ekologicznego oraz starosty jasielskiego 
w sprawie monitoringu stanu wód podziemnych. Decyzją z 17 lipca 2015 r. 
Regionalny Dyrektor ustalił plan remediacji na całym obszarze byłej Rafine-
rii, w tym na powierzchni ww. działek. Zakończenie remediacji wyznaczono 
na koniec czerwca 2025 r. We wrześniu 2016 r. Marszałek Województwa Pod-
karpackeigo przesłał Regionalnemu Dyrektorowi kopię raportu początkowego 
dla instalacji zlokalizowanej na tych działkach, w tym badania potwierdzające 
zanieczyszczenie powierzchni gleby i ziemi. Po analizie materiałów i wyni-
ków badań okresowych, Regionalny Dyrektor stwierdził, iż działania podjęte 
w ramach planu remediacji mogą być niewystarczające i trzeba je zintensyfi-
kować. W tym celu wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z wnioskiem o dofinansowanie zada-
nia związanego z remediacją historycznie zanieczyszczonej powierzchni ww. 
działek. Działania te Regionalny Dyrektor ujął w harmonogramie swoich zadań 
w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Regionalna Dyrektor w Katowicach nie przeprowadzała remediacji tere-
nów, na których stwierdzono historyczne zanieczyszczenie ziemi, w których 
rdoś zobowiązany jest do remediacji, ponieważ jak wyjaśniła, w ramach 
swojej właściwości rzeczowej i miejscowej nie zidentyfikowała przypadków, 
w których była zobowiązana do przeprowadzenia remediacji, o której mowa 
w art. 101 o Poś.

Dotyczyło to terenów tzw. „bomb ekologicznych” w województwie, gdzie ziden-
tyfikowano i udokumentowano historyczne zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi po działających na terenie Tarnowskich Gór Zakładach Chemicznych 
„Tarnowskie Góry” oraz w Jaworznie po Zakładach Chemicznych „Organika-

72 W tym 43 m3 w 2014 r, 2017 m3 w 2015 r., 162 m3 w 2016 r., 161 m3 w 2017 r., 78 m3 w 2018 r. 
73 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Dz. U. Nr 100, poz.1085.
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-Azot” S.A. W obu przypadkach, jak wyjaśniła Regionalna Dyrektor, nie prze-
prowadzono remediacji zanieczyszczonych terenów ze względu na zaleganie 
na nich w dalszym ciągu odpadów, a przepisy dotyczące ochrony powierzchni 
ziemi zobowiązujące Regionalnego Dyrektora do przeprowadzenia remedia-
cji, nie znajdują zastosowania do usuwania odpadów, gdyż zgodnie ze stanowi-
skiem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, zawartym w piśmie 
z dnia 30 listopada 2016 r.74: W świetle definicji powierzchni ziemi, remedia-
cji i substancji powodującej ryzyko, przepisy ustawy Prawo ochrony środowi-
ska o ochronie powierzchni ziemi nie znajdują zastosowania do usuwania odpa-
dów zdeponowanych na powierzchni ziemi. Wymaga przy tym podkreślenia fakt, 
że aby można było prowadzić remediację zanieczyszczonej powierzchni ziemi, 
konieczne jest usunięcie odpadów.

Infografika nr 9 
Liczba przprowadzonych remediacji przez sześciu kontrolowanych regionalnych dyrektorów 
w latach 2014–2018

przeprowadzono remediację nie przeprowadzono remediacji

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zgodnie z art. 217d Poś jeżeli organ właściwy do wydania pozwolenia zin-
tegrowanego stwierdził zanieczyszczenie substancjami powodującymi 
ryzyko skażenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, prze-
syła do regionalnego dyrektora odpowiednio kopię raportu początkowego, 
kopię wyników badań lub pomiarów lub kopię raportu końcowego. 

W badanym okresie, w objętych kontrolą rdoś dokonano łącznie 22 zgło-
szenia terenów historycznie zanieczyszczonych75. 

NIK stwierdza, że regionalni dyrektorzy podejmowali stosowne działania, 
tj. podejmowali czynności wyjaśniające, po weryfikacji zanieczyszczenia 
dokonywano wpisu zanieczyszczonego terenu do do rejestru historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi lub zwalniano podmiot z obowiązku 
przeprowadzenia remediacji w przypadku niepotwierdzenia występowania 
zanieczyszczenia. Stwierdzono również nierzetelne postępowanie regional-
nych dyrektorów. 

Przykłady

Kontrola wykazała bezczynność Regionalnego Dyrektora w Katowicach 
w rozpatrywaniu sprawy, przekazanej pismem z dnia 26 czerwca 2015 r. 
na podstawie art. 217d ustawy Poś, przez Starostę Zawierciańskiego, będącego 

74 DGO-I.070.39.2016.MS
75 RDOŚ w Bydgoszczy 5, RDOŚ w Katowicach 2, RDOŚ w Krakowie 8, RDOŚ w Rzeszowie 4,  

RDOŚ w Szczecinie 3.
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organem uprawnionym do wydawania pozwoleń zintegrowanych. W powyż-
szej sprawie Regionalny Dyrektor w dniu 30 grudnia 2015  r. skierował 
do strony wezwanie do przedłożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej 
plan remediacji, określając jednocześnie ostateczny termin na realizację obo-
wiązku sześciu miesięcy od daty otrzymania wezwania. Terminu określonego 
przez Regionalnego Dyrektora zobowiązany nie dotrzymał. Ponowne wezwa-
nie strony do złożenia przedmiotowych dokumentów nastąpiło w dniua 
31 lipca 2017 r., tj. po około 380 dniach od daty upływu pierwszego wyzna-
czonego półrocznego terminu na przedłożenie wniosku przez władającego 
powierzchnią ziemi o wydanie decyzji w sprawie ustalenia planu remediacji.

Regionalna Dyrektor wyjaśniła, że stwierdzona w toku kontroli bezczynność 
organu była pochodną sytuacji kadrowej, jaka miała miejsce w 2016 r. 

Regionalny Dyrektor w Szczecinie nie podjął działań mających na celu 
potwierdzenie występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi, a następnie jego usunięcie, w przypadku terenów przeznaczonych pod 
instalację do produkcji nawozów granulowanych, położonych w Szczecinie 
przy ul. Nad Odrą. Regionalny Dyrektor w związku z otrzymaniem od Mar-
szałka Województwa kopii raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia 
gleby, ziemi i wód gruntowych, po skierowaniu do użytkującego teren, w dniu 
31 stycznia 2017 r., wezwania do zgłoszenia historycznego zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi oraz do złożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej plan 
remediacji, nie podjął dalszych działań. 

Zgodnie z art. 101j ust. 1 i 2 Poś regionalny dyrektor ustala harmonogram 
swoich zadań w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
Harmonogram powinien objąć m.in. badania terenów, na których stwier-
dzono potencjalne historyczne zanieczyszczenie ziemi, opracowywanie 
planów remediacji terenów, na których potwierdzono historyczne zanie-
czyszczenie powierzchni ziemi oraz przeprowadzenie remediacji, do któ-
rych zobowiązany jest regionalny dyrektor. Stosownie do art. 101j ust. 3 
Poś, ustalając i aktualizując harmonogram uwzględnia się potrzebę prze-
prowadzenia w pierwszej kolejności remediacji terenów, które stanowią 
największe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

W trzech z sześciu kontrolowanych rdoś nie opracowano harmonogramów 
zadań w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Przykłady

Regionalny Dyrektor w Warszawie nie opracował harmonogramu w zakre-
sie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Naczelnik w RDOŚ wyjaśnił: „(…) w RDOŚ w Warszawie nie były dotychczas prze-
prowadzane postępowania remediacyjne wyczerpujące dyspozycje art. 101i Poś. 
Skoro nie zachodziły przesłanki dla prowadzenia działań z art. 101i Poś, to tym 
samym bezprzedmiotowe byłoby ustalanie harmonogramu swoich działań.”.

Regionalna Dyrektor w Bydgoszczy nie ustaliła harmonogramu realizacji 
zadań w zakresie historycznych zanieczysczeń powierzchni ziemi.

Regionalna Dyrektor wyjaśniła, że w stosunku do władających nieruchomo-
ściami zanieczyszczonymi, zlokalizowanymi w obszarze byłych Z. Ch. „Zachem” 
podejmowała stosowne kroki, do których jest umocowana na podstawie Poś, 
jednak w toku tych postępowań organ odwoławczy uchylił decyzje RDOŚ wska-
zując, iż zanieczyszczenia te należy zakwalifikować jako szkodę w środowisku, 
nie zaś historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. 

Opracowywanie 
przez regionalnych 
dyrektorów 
harmonogramów zadań
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Regionalny Dyrektor w Krakowie nie zatwierdził harmonogramu swoich 
zadań w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

W sprawie przyczyn nieustalenia ww. harmonogramu Regionalny Dyrek-
tor wyjaśnił m. in., że został on sporządzony w formie tabeli, której sche-
mat został przesłany z NFOŚiGW wraz z pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. 
Umieszczono w nim jedno zadanie, i tak opracowany harmonogram został 
przesłany 17 sierpnia 2018 r. do Zarządu NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Kra-
kowie, celem zaopiniowania. 

Zdaniem NIK wyjaśnienie Regionalnego Dyrektora nie zmienia faktu,  
że do dnia 14 listopada 2018 r. w RDOŚ nie obowiązywał Harmonogram 
zatwierdzony przez Regionalnego Dyrektora. 

5.2.2.  Działania organów administracji publicznej w zakresie 
usuwania zanieczyszczeń po zlikwidowanych zakładach 
będących własnością Skarbu Państwa

Problem usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
po likwidowanych zakładach będących własnością Skarbu Państwa 
wynika z licznych barier formalnoprawnych, m.in. związanych z możli-
wością usunięcia odpadów poprzemysłowych, a następnie przeprowa-
dzenia remediacji zanieczyszczonego terenu czy pozyskania na ten cel 
niezbędnych środków finansowych. Dotyczy to m.in. zasady „zanieczysz-
czający płaci”76, co uniemożliwia tzw. „wykonanie zastępcze”. Jednostka 
samorządu terytorialnego wobec niemożności wyegzekwowania od pod-
miotu zobowiązanego do usunięcia odpadów, który jest władającym 
powierzchnią ziemi lub przejął zanieczyszczony teren, powinna usu-
nąć te odpady w ramach wykonania zastępczego. Wykonanie zastępcze 
jest środkiem egzekucyjnym prowadzącym do celu, jakim jest usunię-
cie odpadów. Zastosowanie tego środka następuje na koszt zobowiąza-
nego, a niejednokrotnie nie ma możliwości egzekucji środków należnych 
jednostce samorządowej. Jak wyjaśnił Zastępca Prezesa Zarządu NFO-
ŚiGW, nie ma możliwości wsparcia finansowego w tym zakresie wła-
ściwych jednostek samorządu w formie dotacji, ponieważ uznano, że 
takie dofinansowanie mogłoby być postrzegane, jako pozwolenie spo-
łeczne na działania niezgodnie z prawem i sankcjonowanie finasowania 
ze środków publicznych obowiązków należących do sprawcy zanieczysz-
czenia. Kolejną barierą są nieustalone formy własności zanieczyszczo-
nego terenu, czy też zaniedbania właściwych organów administracji. 
Problem usuwania zanieczyszczeń powierzchni ziemi po zlikwido-
wanych zakładach przemysłowych został również dostrzeżony przez 
Ministra Środowiska, który w 2016 r. powołał Zespół do spraw terenów 
zdegradowanych77. Do dnia zakończenia kontroli nie wdrożono rozwią-
zań pozwalających na skuteczną likwidaję omawianego problemu.

76 Zgodnie z art. 7 ust.1 Poś kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia 
skutków tego zanieczyszczenia.

77 Został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 października 2016 r. 
w sprawie powołania Zespołu do spraw terenów zdegradowanych (Dz. Urz. MŚ poz. 67).
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Jak m.in. wyjaśnił w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Środowiska, w ramach prac Zespołu zebrano informa-
cje na temat miejsc gromadzenia odpadów, a dane te zostały odpowiednio 
zagregowane. W sporządzonym zestawieniu uwzględniono m.in. przypadki:
– terenów po byłych Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach,
–  terenów miasta Jaworzna, gdzie w różnych rejonach miasta nagroma-

dzono znaczne ilości odpadów po działalności zakładów chemicznych, 
–  terenów po byłych zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, 

gdzie zinwentaryzowano 19 ognisk zanieczyszczeń. 

Podczas posiedzenia Zespołu w marcu 2017 r. zaproszeni przedstawiciele 
władz samorządowych, m.in. z Jaworzna, Tarnowskich Gór, Bydgoszczy 
wskazali tereny zdegradowane oraz bariery, które napotykali podczas usu-
wania zagrożeń dla środowiska. Podczas kolejnych dwóch spotkań Zespołu 
w grudniu 2017 i marcu 2018 r. omawiano studia przypadków dotyczą-
cych działań podejmowanych w celu eliminacji zagrożenia w Jaworznie i w 
Tarnowskich Górach. Natomiast nigdy przedmiotem prac Zespołu nie był 
przypadek zagrożenia, jakie stanowią pozostałości po byłych Zakładach 
Tworzyw Sztucznych „Pronit-Erg” w Pionkach.

Zdaniem NIK problem likwidacji tzw. „bomb ekologicznych”, definiowanych 
jako historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, nadal pozostał nie-
rozwiązany. 

Przykłady

Nie został pomimo wieloletnich starań Prezydenta Miasta Jaworzno roz-
wiązany skutecznie problem historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
będących skutkiem nagromadzonych odpadów po działalności Zakładów Che-
micznych „Organika‒Azot” S.A. w Jaworznie.  

Regionalny Dyrektor w Katowicach w badanym okresie nie podjął żadnych 
działań w trybie art. 101 i Poś z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub moż-
ność zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku, jakie stanowią zdepo-
nowane odpady po działalności Zakładów Chemicznych „Organika‒Azot” S.A. 
w Jaworznie.

Regionalna Dyrektor w Katowicach nie przeprowadziła remediacji zanie-
czyszczonych terenów w Jaworznie ze względu na zalegające odpady, a prze-
pisy art. 101i Poś nie znajdują zastosowania do usuwania odpadów, gdyż – jak 
wyjaśniła Regionalna Dyrektor –ze stanowiska Podsekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Środowiska wyrażonego w piśmie z dnia 30 listopada 2016 r. wyni-
kało, że: W świetle definicji powierzchni ziemi, remediacji i substancji powodu-
jącej ryzyko, przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska o ochronie powierzchni 
ziemi nie znajdują zastosowania do usuwania odpadów zdeponowanych 
na powierzchni ziemi. Wymaga przy tym podkreślenia fakt, że aby można było 
prowadzić remediację zanieczyszczonej powierzchni ziemi, konieczne jest usu-
nięcie odpadów.

Regionalny Dyrektor w Bydgoszczy po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego, w którym dopuścił jako dowód zgłoszenie przez Prezy-
denta Miasta Bydgoszczy szkody w środowisku powstałej na skutek prowa-
dzonej działalności gospodarczej, wydał na podstawie art. 101 f ust. 1 Poś 
(przepisy regulujące postępowanie w przypadku historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi) dziesięć decyzji dotyczących terenów po byłych Zakładach 
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Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, zobowiązujących podmioty nimi wła-
dające do wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi. Powyższe decyzje 
zostały uchylone przez Generalnego Dyrektora i przekazane do ponownego 
rozpatrzenia. Powodami uchylania było m.in.: 

–  niewyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy i konieczność zebrania 
nowego materiału dowodowego;

–  wystąpienie na terenie, którego dotyczył obowiązek badań, możliwości emi-
sji zanieczyszczeń po 30 kwietnia 2007 r., co – zdaniem Dyrektora General-
nego – mogło kwalifikować sprawę do rozpatrzenia w trybie ustawy o szko-
dach w środowisku;

–  nałożenie obowiązku przeprowadzenia badań wód podziemnych, co nie było 
możliwe w oparciu o przepisy art. 101 f ust. 1 Poś.

Jednocześnie, pomimo kwalifikowania przez RDOŚ terenów po byłych Zakła-
dach „Zachem” jako historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, nie 
zostały one wpisane do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi.

Odnosząc się do powodów niewpisania ww. terenów, Regionalna Dyrektor, 
wyjaśniła, że Poś nie przewiduje możliwości dokonania wpisu do rejestru 
z urzędu lub na podstawie innych dokumentów, niż wymienione w art. 101c 
ust 3 Poś. W dniu 10 październiku 2018 r. od Prezydenta Miasta Bydgosz-
czy do RDOŚ wpłynął wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, w którym nie wyszczególniono terenów po dawnych 
Zakładach Chemicznych „Zachem”. Tym samym nie było podstaw do dokona-
nia wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń. 

W RDOŚ wydawano kolejne decyzje nakładające na władających powierzch-
nią ziemi na terenie Zakładu „Zachem” obowiązek przeprowadzenia działań 
zapobiegawczych, na podstawie ustawy o szkodach w środowisku. Decyzje 
te zostały uchylone przez Generalnego Dyrektora. Ponadto w dniu 16 marca 
2017 r. Regionalna Dyrektor przesłała do Przewodniczącego Zespołu ds. 
terenów zdegradowanych w Ministerstwie Środowiska78 informacje zgro-
madzone na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, doty-
czących obszarów oddziaływania Zakładów Chemicznych „Zachem”. Informa-
cje dotyczyły m.in. migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, braku 
przepisów regulujących remediację wód, wyjaśnienia warunków finanso-
wania monitoringu, badań i remediacji terenów zanieczyszczonych. W dniu 
10 stycznia 2018 r. Regionalna Dyrektor wystąpiła do Dyrektora Departa-
mentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska o przedstawienie sta-
nowiska w zakresie stosowania i interpretacji przepisów prawa, w odnie-
sieniu do zanieczyszczenia powierzchni ziemi wynikającego z obecności 
na danym terenie odpadów. Odpowiedzi na ww. pismo udzielił Dyrektor 
Generalny, który wskazał że w wyniku rozpatrywania sprawy z odwoła-
nia Syndyka masy upadłościowej infrastruktury Kapuściska S.A. w upa-
dłości likiwdacyjnej od decyzji Regionalnego Dyrektora z dnia 23 stycznia 
2018 r. wykładnia przepisów  prawnych w ww. obszarze zostanie dokonana 
w ramach orzekania. Ponieważ rozstrzygnięcie Generalnego Dyrektora nie 
odnosiło się do pytań zawartych w piśmie Regionalnej Dyrektor skierowa-
nej do Ministerstwa Środowiska, w dniu 16 października 2018 r. Regionalna 
Dyrktor ponowiła pytanie o wytyczne.   

78 Minister Środowiska zwołał na 17 marca 2017 r. posiedzenie Zespołu ds. terenów 
zdegradowanych, którego tematem była analiza sytuacji w obszarze oddziaływania dawnych 
Zakładów Chemicznych „Zachem” S.A. w Bydgoszczy.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

69

W badanym okresie RDOŚ w Bydgoszczy uzyskał w NFOŚiGW dofinansowanie 
ze środków w ramach POIiŚ 2014–2020 zadania pn. Remediacja terenów zanie-
czyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych ’ZACHEM’ w Bydgosz-
czy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym obszaru 
Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego. W dniu 22 czerwca 
2018 r. zawarto umowę na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wyso-
kości 93 425,0 tys. zł. Do 30 września 2018 r. nie poniesiono wydatków z tytułu 
realizacji tej umowy.

Sprawa zanieczyszczeń po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit-Erg” 
w Pionkach w Starostwie Powiatowym w Radomiu była od 2012 r. prowa-
dzona jedynie w ramach ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kry-
zysowym79.

Starosta Radomski uczestniczył w pracach dwóch zespołów powołanych przez 
Wojewodę Mazowieckiego: zarządzeniem Nr 587 z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie powołania Zespołu nadzorującego utylizację terenów po byłych 
Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach oraz zarządzeniem Nr 624 
z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do wypracowania 
i wdrożenia działań w zakresie zabezpieczenia i zutylizowania materiałów nie-
bezpiecznych na terenie byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych Pronit. 

Pomimo wiedzy jaką posiadał Starosta Radomski o działalności byłych Zakła-
dów „Pronit-Erg” w Pionkach, nie wpisał ich do rejestru potencjalnych histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Na terenie Zakładów „Pronit-Erg” 
w Pionkach znajdowały się m.in. instalacje do produkcji nitrocelulozy, górni-
czych materiałów wybuchowych, czarnego prochu, częściowo górniczych mate-
riałów wybuchowych, płyt gramofonowych, sztucznej skóry. Starosta wyjaśnił: 
…pozostałości po materiałach wybuchowych ulegają wskutek działań atmosfe-
rycznych (wilgoć) naturalnemu rozkładowi. Jedynie pozostaje nitroceluloza, 
będąca materiałem wybuchowym, której nie ma uwzględnionej w załączniku 
nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 
r, poz. 1395) jako zanieczyszczenie mogące powodować historyczne zanieczysz-
czenie powierzchni ziemi”. W związku z tym, jak wyjaśnił Starosta, nie ustalono 
listy substancji powodujących ryzyko wystąpienia w glebie lub ziemi, ponieważ 
(…) Ze względu na swoje właściwości wybuchowe i łatwopalne i obecność tej sub-
stancji w wielu miejscach (…) niemożliwe jest wykonanie przez Starostę badań 
wstępnych opisanych przepisami przywołanej ustawy POŚ. Usunięcie materia-
łów wybuchowych (nitroceluloza) może wykonać wyłącznie jednostka specjali-
styczna, jaką jest Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia w Zielonce.

Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach istniały od 1921 r., z tym 
że od 1951 r. jako Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich 
Górach (dalej: „ZCh”). W lipcu 1995 r. zakłady te zostały postawione w stan 
likwidacji. W okresie działalności produkcja zakładu opierała się na asor-
tymencie ponad trzydziestu związków nieorganicznych, które należały 
do trucizn i związków szkodliwych80. Stosowane w ZCh technologie spowo-
dowały powstanie odpadów poprodukcyjnych oraz szlamów z oczyszczalni 
ścieków. Odpady były gromadzone na gruntach Skarbu Państwa pozosta-

79 Dz. U z 2018 r. poz. 1401, ze zm.
80 W procesie produkcji otrzymywano z nich przede wszystkim związki baru (siarczek, 

wodorotlenek, nadtlenek, chlorek, siarczan, azotan, węglan), 30% i 60% litopon (ZnS, BaSO4), 
kwas borowy, boraks, sole strontu (węglan, chromian, siarczan), odczynniki strontowe, siarczek 
sodu, siarczan miedzi, fosforan cynku.

Problem likwidacji 
zagrożenia jakie stanowią 
zdeponowane odpady 
poprzemysłowe po byłych 
Zakładach Chemicznych 
„Tarmowskie Góry” 
w Tarnowskich Górach
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jących w wieczystym użytkowaniu zakładów oraz na gruntach należących 
do Agencji Mienia Wojskowego (dalej: „Agencja” lub „AMW”). W 2004 r. 
Agencja sprzedała osobom prywatnym grunty, na których składowane były 
odpady poprzemysłowe. Z kolei w lutym 2008 r. likwidator ZCh zrzekł się 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności urzą-
dzeń, budowli i budynków. W związku z tym Starosta Tarnogórski został 
ustanowiony reprezentantem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedmio-
towych składników, w tym gruntów.

Starosta Tarnogórski podejmował działania zmierzające do rozwiąza-
nia problemów (formalno-prawnych i finansowych) dotyczących likwi-
dacji zwałowisk odpadów stanowiących pozostałość po działalności ZCh. 
W latach 2000−2011 część odpadów została usunięta w ramach realiza-
cji zadania pn. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gli-
wice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją 
terenów skażonych Zakładów Chemicznych ‘Tarnowskie Góry’ w Tarnowskich 
Górach w likwidacji, jednak od 2012 r. Starosta Tarnogórski nie kontynu-
ował tego zadania. Przyczyną był przede wszystkim brak możliwości uzy-
skania środków m.in. z NFOŚiGW, w WFOŚiGW Katowicach, a także środków 
europejskich, ponieważ część odpadów wytworzonych przez ZCh zale-
gało na terenach będących własnością prywatną. Do wbudowania do Cen-
tralnego Składowiska Odpadów (unieszkodliwienia) pozostaje nadal ok. 
436,6 tys. m3 odpadów niebezpiecznych z czterech zwałowisk (nr 1, 4, 4a 
i 6). Trzy zwałowiska pozostają w zarządzie Starosty Tarnogórskiego (wła-
sność Skarbu Państwa), natomiast zwałowisko nr 1, na którym składowane 
jest 272,0 m3 odpadów, tj. ok. 62,3% ogółu odpadów pozostałych do zago-
spodarowania, znajduje się na gruntach będących własnością osób pry-
watnych (sprzedanych przez AMW). Pozostawienie odpadów na gruntach 
prywatnych z jednoczesnym oczyszczeniem tylko gruntów Skarbu Państwa 
nie doprowadzi do skutecznej eliminacji zagrożenia jakie stanowią zdepo-
nowane na zwałowiskach odpady niebezpieczne. Natomiast nieusunięcie 
przedmiotowych odpadów81 stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i środo-
wiska ze względu na lokalizację zwałowisk w strefie zasilania i wododziału 
dwóch triasowych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP-327 
Lublinie –Myszków oraz GZWP-330 Gliwice), których wody użytkowane 
są do celów pitnych i na potrzeby gospodarcze północno-zachodniej czę-
ści aglomeracji miejsko-przemysłowej Górnego Śląska. Kolejną przeszkodą 
dla sfinansowania likwidacji odpadów i przeprowadzenia remediacji tere-
nów zanieczyszczonych jest, toczące się z majątku powiatu tarnogórskiego, 
postępowanie egzekucyjne związane ze zobowiązaniami likwidowanych 
ZCh, będące konsekwencją przejęcia w 2008 r. w zarząd Skarbu Państwa 
gruntów, które wcześniej były własnością tych Zakładów. Dotychczas podej-
mowane działania Starosty Tarnogórskiego nie przyniosły oczekiwanych 
rezultatów, nie uzyskały również skutecznego wsparcia ze strony m.in. 
Wojewody Śląskiego i Ministra Środowiska. 

81 M.in. soli i roztworów zawierających metale ciężkie, odpadów zawierających arsen, osadów 
z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierających substancje niebezpieczne.
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W okresie objętym kontrolą Starosta Tarnogórski, w celu rozwiązania proble-
mów uniemożliwiających usunięcie niebezpiecznych odpadów stanowiących 
pozostałość po działalności ZCh, podejmował m.in. następujące działania: 

–  W latach 2010−2014 prowadził negocjacje dotyczące odkupienia 
od osób prywatnych nieruchomości, na których znajdują się przedmio-
towe odpady. Negocjacje nie doprowadziły do przejęcia nieruchomo-
ści. W 2018 r. pojawiła się możliwość uczestniczenia w licytacji udziału 
w ww. gruntach prywatnych. O toczącym się w tej sprawie postępowa-
niu egzekucyjnym Starosta Tarnogórski wielokrotnie informował Woje-
wodę Śląskiego i złożył wniosek o wyrażenie zgody na udział w licytacji 
i nabycie udziału 475/1000 w nieruchomości do zasobu nieruchomo-
ści Skarbu Państwa. Licytacja się nie odbyła. W sierpniu 2018 r. Woje-
woda Śląski poinformował Starostę Tarnogórskiego, że zwraca wniosek 
o wyrażenie zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 
udziału w nieruchomości, uznając go za bezprzedmiotowy ze względu 
na upływ terminu licytacji. We wrześniu 2018 r. Komornik Sądowy 
poinformował Starostę Tarnogórskiego o skierowaniu do sądu wnio-
sku o ponowne wyznaczenie terminu licytacji. W związku z tym Staro-
sta Tarnogórski zwrócił się do Wojewody Śląskiego o dotację w kwocie 
1.300,0 tys. zł (na 2019 r.) z przeznaczeniem na nabycie w drodze 
licytacji udziału w ww. nieruchomości. Starosta Tarnogórski wskazał  
m.in., że brak tytułu prawnego do dysponowania nieruchomościami 
uniemożliwia mu, jako wykonującemu zadania z zakresu administracji 
rządowej, spełnienie podstawowych wymagań do pozyskania środków 
finansowych z budżetu państwa lub środków unijnych na kontynuowa-
nie unieszkodliwiania pozostałych odpadów. 

–  W kwietniu 2015 r. Starosta Tarnogórski zwrócił się do Wojewody Ślą-
skiego o zwiększenie środków w ramach dotacji o kwotę 3511,3 tys. zł, 
na uregulowanie zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Apela-
cyjnego w Katowicach z dnia 9 maja 2011 r.82., zasądzonego solidarnie 
od dłużników: Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w likwidacji 
z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz Skarbu Państwa – reprezento-
wanego przez Starostę Tarnogórskiego na rzecz Przedsiębiorstwa pro-
wadzącego prace likwidacyjne. Zgodnie z ww. wyrokiem oraz wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2012 r.83, do zapłaty pozo-
stała kwota 988,5 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 
16 grudnia 1998 roku do dnia zapłaty. Wykazana w wystąpieniu do Woje-
wody Śląskiego (wg stanu na 10 kwietnia 2015 r.) kwota odsetek wynosiła 
2423,1 tys. zł84. Wojewoda Śląski (w dniu 4 grudnia 2015 r.) poinformował, 
że działania na rzecz pozyskania środków na sfinansowanie ww. zobo-
wiązania są bezskuteczne − sfinansowania odmówił zarówno Minister 
Skarbu Państwa jak i Minister Finansów. Uzasadniając odmowę dofinan-
sowania, wskazywano nieuregulowany stan prawny w zakresie powyż-
szego zobowiązania, tj. brak określenia górnej granicy odpowiedzialności 
Skarbu Państwa oraz niewyjaśniony status Zakładów Chemicznych. 

82 Sygn. Akt V ACa 617/10.
83 Sygn. Akt XII C 179/12.
84 Kwota odsetek według stanu na 22 września 2017 r. wynosiła 2466,5 tys. zł.
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Należy podkreślić, że na skutek nieuregulowanych zobowiązań, o których 
mowa wyżej, ZCh nie zostały wykreślone z KRS.

–  W dniu 10 czerwca 2016 r. Starosta Tarnogórski przekazał posłom 
na Sejm RP z Okręgu Wyborczego nr 29 Gliwice oraz nr 31 Katowice 
i senatorom RP z Okręgu Wyborczego nr 70 i 71 Gliwice oraz nr 74 
Katowice oraz innym zainteresowanym podmiotom (w tym organom 
jednostek samorządu terytorialnego) apel w sprawie usunięcia prze-
szkód uniemożliwiających kompleksowe unieszkodliwienie odpadów 
niebezpiecznych po dawnych ZCh. Apel ten został przyjęty uchwałą 
Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2016 r.85. Po przekaza-
niu tego apelu złożono szereg interpelacji oraz przyjęte zostały odpo-
wiednie uchwały przez organy stanowiące innych jednostek samorządu 
terytorialnego (np. Radę Miejską w Tarnowskich Górach, Radę Miej-
ską w Pyskowicach). W dniu 15 września 2017 r. grupa posłów złożyła 
do Marszałka Sejmu projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania 
zagrożeń środowiskowych (druk nr 1870), który zakładał m.in., że: postę-
powanie w sprawie usunięcia zagrożeń środowiskowych wszczyna Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środowiska z urzędu lub na wniosek właściciela 
nieruchomości, na której znajduje się ujawnione zagrożenie środowiskowe, 
lub na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla 
gminy, na terenie której znajduje się ujawnione zagrożenie środowiskowe. 
W uzasadnieniu projektu podano m.in.: Bezpośrednią inspiracją do przygo-
towania tego projektu ustawy jest sytuacja odpadów pozostałych po Zakła-
dach Chemicznych ‘Tarnowskie Góry’. (…). Sejmowa Komisja Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 10 października 
2017 r. odrzuciła projekt ustawy.

–  Przedstawiciele Starosty Tarnogórskiego uczestniczyli 17 marca 2017 r. 
w posiedzeniu Zespołu ds. terenów zdegradowanych, powołanego przez 
Ministra Środowiska.

Po upływie ponad roku od posiedzenia Zespołu ds. terenów zdegradowa-
nych, w którym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Tarnogórskiego 
– pismem z dnia 30 marca 2018 r.86, skierowanym do Starosty Tarno-
górskiego, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, poinformował, że m.in.: 
Duże nadzieje wiążemy z powołanym przez Ministra Środowiska Zespo-
łem do spraw terenów zdegradowanych. (…) Jak dotąd Zespół, ze względu 
na wielowątkowość zagadnienia, nie wypracował skutecznego narzędzia 
usuwającego przeszkody formalne i prawne, z którymi boryka się Starosta 
Tarnogórski.

Należy zwrócić uwagę, że 16 listopada 2017 r. Komisja Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na posiedzeniu wyjazdowym w Tarnow-
skich Górach, rozpatrzyła informację Ministra Środowiska nt. Rewitaliza-
cji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych ‘Tarnowskie Góry’ 
w likwidacji przez władze rządowe i samorządowe. W posiedzeniu poza 
członkami Komisji wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

85 Uchwała nr XXI/158/2016.
86 Pismo znak: NFOŚiGW.DZO.4312.344.2016.19 NFOŚiGW-18-19523.
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Środowiska, Wojewoda Śląski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
Regionalny Dyrektor w Katowicach, Starosta Tarnogórski. W trakcie spotka-
nia rozważano koncepcje prowadzące do zakończenia procesu unieszkodli-
wiania odpadów, w tym związane z wywłaszczeniem terenów stanowiących 
własność osób prywatnych, wykonaniem zastępczym, zapłatą zobowiązań. 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska poinformował, że w Mini-
sterstwie prowadzone są prace w ramach Zespołu ds. terenów zdegrado-
wanych. Planowane są do wypracowania działania organizacyjne i prawne 
dotyczące terenów zdegradowanych. Ostatecznie wyrażono nadzieję, że 
problem zostanie szybko (maksymalnie w ciągu dwóch lat) rozwiązany. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry wydał 
w dniu 21 stycznia 2008 r. decyzję87, w której nakazał Zakładom Chemicz-
nym „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji, jako posiada-
czowi odpadów, usunięcie odpadów w ilości 478,7 tys.  Mg (tj. 272,0 tys.  
m3) zalegających na działkach będących we władaniu osób prywat-
nych (zwałowisko nr 1). Termin wykonania decyzji został wyznaczony 
do 31 grudnia 2011 r. Termin ten został przedłużony do 31 grudnia 2015 r. Bur-
mistrz Miasta, uzasadniając w decyzji fakt uznania ZCh za właściciela odpa-
dów, powołał się na umowę użyczenia gruntu zawartą w 2004 r. pomiędzy 
ww. zakładami a osobami fizycznymi, które kupiły od AMW grunty z zalega-
jącymi na nich odpadami. Umowa ta miała umożliwić ZCh dostęp do grun-
tów prywatnych w celu usunięcia odpadów.

Decyzja Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry nie została wykonana, nato-
miast 15 marca 2018 r., reprezentujący Zakłady Chemiczne „Tarnowskie 
Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji, radca prawny Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach złożył do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w Katowicach wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji 
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z 21 stycznia 2008 r. i decyzji SKO 
z 18 kwietnia 2008 r. utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza. Ww. wnio-
sek nie został dotychczas rozpatrzony. 

W kwestii niepodjęcia działań w celu wyegzekwowania wykonania ww. 
decyzji lub przeprowadzenia wykonania zastępczego Burmistrz Miasta 
Tarnowskie Góry, na zapytanie skierowane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy o NIK, wyjaśnił m.in.: w związku z niewykonaniem decyzji (…) była 
rozważana możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w szczegól-
ności procedury egzekucyjnej wykonawstwa zastępczego. W tym zakresie 
pojawiły się jednak problemy natury formalnej, uniemożliwiające wykonaw-
stwo zastępcze przedmiotowej decyzji, które wynikają przede wszystkim 
z braku właściwych uregulowań prawnych. (…). Nie bez znaczenia jest rów-
nież wątek finansowy wykonawstwa zastępczego. Do wykonawstwa zastęp-
czego przystępuje się dopiero po uzyskaniu albo uprzednim wyegzekwowaniu 
zaliczki na poczet postępowania egzekucyjnego, których to wyegzekwowa-
nie od Zakładów Chemicznych było i jest niemożliwe, bo jedyne mienie tego 
podmiotu – po przeprowadzeniu likwidacji przez Wojewodę Śląskiego – sta-
nowią obecnie wyłącznie odpady. W zakresie szeroko rozumianej egzekucji 

87 Znak: Ś.5327-2/07-08.
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należy zwrócić uwagę, iż po wydaniu decyzji Wojewoda Śląski, jako organ 
założycielski Zakładów Chemicznych, dwukrotnie składał wnioski o ogłosze-
nie upadłości, a nawet wnioski o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru 
Sądowego, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Ogłoszenie 
upadłości, jak i wykreślenie z Rejestru, wykluczałoby możliwość prowadzenia 
jakiejkolwiek egzekucji. W aspekcie egzekucyjnym nie bez znaczenia jest rów-
nież postawa samego likwidatora, który od szeregu lat twierdzi, że nie jest 
likwidatorem, a podmiot reprezentuje ustanowiony uprzednio pełnomocnik. 
Wojewoda Śląski – w mojej ocenie – nie podjął żadnych działań zmierzają-
cych do uregulowania kwestii reprezentacji Zakładów Chemicznych, a jedy-
nie działania zmierzające do ich wykreślenia z KRS. W wyniku wykreślenia 
Zakładów z rejestru odpady stałyby się własnością Skarbu Państwa, pozosta-
jącą w dyspozycji Starosty Tarnogórskiego, i takie rozwiązanie niewątpliwie 
pozwoliłoby na właściwe rozwiązanie problemu odpadów.(…)

W latach 2014−2018 wpływy budżetu powiatu tarnogórskiego pochodzące 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły: 2014 r. – 632,9 tys. zł, 
2015 r. – 727,6 tys. zł, 2016 r. – 729,7 tys. zł, 2017 r. – 631,9 tys. zł i 2018 r. 
(do 30 września) – 533,7 tys. zł. Według zapisów harmonogramu rze-
czowo-finansowego, koszty realizacji zadań objętych programem funk-
cjonalno-użytkowym zadania pn.: Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a i 6 oraz 
dokończenie wyburzeń, rekultywacji zwałowisk i obszaru zakładowego 
na terenie byłych Zakładów Chemicznych (bez likwidacji zwałowiska nr 1, 
znajdującego się na terenach prywatnych) wynoszą 58 896,9 tys. zł (har-
monogram zaktualizowany w 2014 r.). W związku z powyższym brak jest 
możliwości sfinansowania zadania z wpływów pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska.  

Starosta Tarnogórski, zgodnie z decyzją88 Marszałka Województwa Ślą-
skiego, dotyczącą wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji 
do składowania odpadów niebezpiecznych pn. „Centralne Składowisko 
Odpadów”, prowadzi monitoring środowiska. Wydatki związane z pro-
wadzonym monitoringiem wyniosły w latach 2014−2018 (do 31 sierp-
nia) 346,6 tys. zł i zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanych 
od Wojewody Śląskiego.
Pomimo stwierdzonych w toku kontroli licznych działań podejmowanych 
przez Starostę Tarnogórskiego, mających na celu likwidację zagrożenia, 
jakie stanowią odpady niebezpieczne powstałe w wyniku działalności 
byłych ZCh, Starosta zgłosił do RDOŚ w Katowicach historyczne zanieczysz-
czenie (na terenie będącym we władaniu Skarbu Państwa) po działalności 
ww Zakładów w sposób niespełniający wymagań określonych w art. 101 
e ust. 2 pkt 4 Poś. Do zgłoszenia nie dołączono dokumentacji potwierdza-
jącej wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazw sub-
stancji powodujących ryzyko oraz wyników badań zanieczyszczenia gleby 
i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym 
mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy Poś.  Starosta Tarnogórski, 
pomimo dwukrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentacji, nie przed-
stawił żądanej dokumentacji, a w szczególności aktualnych wyników badań. 

88 Nr 1324/OS/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
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Zdaniem NIK posiadanie aktualnych badań potwierdzających zanieczysz-
czenia gleby i ziemi na terenach, na których znajdują się zwałowiska 
odpadów stanowiących pozostałości po działalności ZCh, mogło bardziej 
uzasadnić działania Starosty w celu pozyskania środków. Nieprzedłożenie 
wymaganych dokumentów spowodowało, że zgłoszenie, o którym mowa 
wyżej stało się bezprzedmiotowe. Z uwagi na fakt ujęcia terenów, na któ-
rych zalegają odpady, w wykazie potencjalnych historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi, Regionalny Dyrektor (jak poinformował w piśmie 
do kontrolerów NIK) wdroży procedurę zastrzeżoną dla potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Również Regionalny Dyrektor w Katowicach w badanym okresie nie podjął 
żadnych działań w trybie art. 101i Poś z uwagi na zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub możność zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku, jakie 
stanowią zdeponowane odpady po działalności ZCh w Tarnowskich Górach.

Regionalna Dyrektor w Katowicach wyjaśniła, że w ramach swojej wła-
ściwości rzeczowej i miejscowej nie zidentyfikowała przypadków, w któ-
rych była obowiązana do przeprowadzenia remediacji, o której mowa 
w ww. art. 101i Poś. RDOŚ nie przeprowadziła remediacji zanieczyszczo-
nych terenów ze względu na zalegające odpady, a przepisy art. 101i Poś 
nie znajdują zastosowania do usuwania odpadów. Podobnie jak w przy-
padku braku podjęcia działań na terenie Jaworzna, Regionalna Dyrektor 
powołała się na wyżej cytowane stanowisko Podsekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Środowiska. 

5.3.  Zapewnienie zaplecza kadrowo-technicznego 
do wykonywania zadań dotyczących historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Z kontrolowanych 14 starostw powiatowych i urzędów miast na prawach 
powiatu, w dwóch (tj. 14,2%) nie przypisano żadnej komórce organiza-
cyjnej zadań dotyczących identyfikacji potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi89. 

Zadania te nie były również uwzględnione w zakresach czynności pracow-
ników. 

W przypadku dwóch jednostek (tj. 14,2%) stwierdzono, że w zakresie 
działania komórki organizacyjnej, której powierzono realizację zadań 
związanych z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi lub zakresach czynności pracowników, uwzględniono 
czynności oparte na nieaktualnych przepisach. 

Przykłady

W Urzędzie Miejskim w Jaworznie, zgodnie z regulaminem organizacyjnym, 
zakres działań Referatu Ochrony Środowiska obejmował m.in. prowadzenie 
okresowych badań jakości gleby i ziemi, którego obowiązek realizacji wygasł 
z dniem 5 września 2014 r.; 

89 Starostwo Powiatowe w Radomiu, Urząd Miasta w Bytomiu ‒ dopiero w dniu 7 maja 2018 r. 
zadania z tego zakresu przypisano inspektorowi Wydziału Inżynierii Środowiska.
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W Urzędzie Miasta Katowice w sporządzonych w styczniu 2017 r. zakre-
sach czynności i odpowiedzialności powierzono pracownikom dwa zada-
nia: Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi oraz przygoto-
wywanie decyzji na rekultywację niekorzystnie przekształconego, natural-
nego ukształtowania terenu, na którym występuje zanieczyszczenie gleby 
lub ziemi, pomimo że z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa 
o zmianie ustawy Poś, uchylająca obowiązek prowadzenia przez starostów 
okresowych badań gleby i ziemi, a 30 kwietnia 2007 r. weszła w życie ustawa 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, uchylająca przepisy 
odnoszące się do rekultywacji.

W przypadku pozostałych skontrolowanych jednostek zadania związane 
z identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń uwzględniono 
zarówno w regulaminach organizacyjnych, jak i w zakresach czynności pra-
cowników. 

W Urzędzie m.st. Warszawy, zadania należące do Prezydenta Miasta, okre-
ślone w art. 109 ust. 2 ustawy Poś, zostały przekazane do dzielnic w 2008 r.90 
Po zmianie przepisów Poś i zobowiązaniu starostów na podstawie art. 101d 
ustawy do identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, w takim też zakresie zmieniony został katalog spraw 
przypisanych dzielnicom określony w Regulaminie organizacyjnym Urzędu 
m.st. Warszawy.91 

Przykłady

W Urzędzie Dzielnicy Białołęka w zakresach obowiązków pracowników nie 
uwzględniono zadań związanych z identyfikacją potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi lub uwzględniono zadania niezgodne z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

W Urzędzie Dzielnicy Bielany w okresie 2014–2018 (do 21 listopada) zada-
nia dotyczące potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
nie wchodziły w zakres obowiązków żadnego pracownika Wydziału Ochrony 
Środowiska. Od dnia 22 listopada 2018 r., realizacja zadań związanych z zanie-
czyszczeniem gleby i ziemi włączona została do zakresu obowiązków jednego 
pracownika tego Wydziału. 

Zadania związane z badaniem jakości gleby i ziemi w Dzielnicy Wola zostały 
ujęte, od 15 kwietnia 2010 r., w Zakresie obowiązków głównego specjalisty  
d.s. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska.

W regulaminach organizacyjnych GDOŚ nie przypisano żadnej komórce 
organizacyjnej zadań związanych z usuwaniem historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi, poza prowadzeniem postępowań administracyj-
nych w II instancji w tych sprawach oraz prowadzeniem rejestru.

W pięciu z sześciu objętych kontrolą rdoś wyznaczono komórkę orga-
nizacyjną, właściwą do prowadzenia spraw dotyczących historycz-

90 Na podstawie uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji 
m.st. Warszawy. Następnie zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 2467/2008 z 31 grudnia 
2008 r. zmieniono Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta przez dopisanie do zakresu działania 
urzędów dzielnic spraw związanych z prowadzeniem okresowych badań jakości gleby i ziemi 
na obszarze dzielnicy.

91 Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 333/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
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nych zanieczyszcczeń powierzchni ziemi, przy czym w dwóch RDOŚ:  
w Bydgoszczy i w Rzeszowie zadania z zakresu historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi uwzględniono dopiero w 2017 r.92 

W RDOŚ w Krakowie Regulamin organizacyjny nie został dostosowany 
do przepisów Poś po ich zmianie w 2014 r. – nie ujęto wykonywania obo-
wiązków związanych z historycznymi zanieczyszczeniami powierzchni 
ziemi oraz z prowadzeniem ich rejestru. W załączniku Regulaminu, określa-
jącym zakres działania Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowi-
sku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem, przypisano 
zadania związane z rekultywacją. 

Zgodnie z art. 68 ustawy o finansach publicznych kontrolę zarządczą w jed-
nostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowa-
nych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapew-
nienie w szczególności: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz 
procedurami wewnętrznymi; 2) skuteczności i efektywności działania;  
3) wiarygodności sprawozdań; 4) ochrony zasobów; 5) przestrzegania 
i promowania zasad etycznego postępowania; 6) efektywności i skutecz-
ności przepływu informacji; 7) zarządzania ryzykiem. 

Tylko w pięciu z 14 (tj. 35,7%) kontrolowanych starostw powiatowych oraz 
urzędów miast na prawach powiatu93 wyznaczano cele i planowano zadania 
służące do ich realizacji w poszczególnych latach w zakresie historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przykład

W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach określono cele doty-
czące historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i zadania służące ich 
realizacji. W Programie Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 
2016−2020 z perspektywą do roku 2024, określono obszary interwencji 
w zakresie ochrony środowiska, m.in. dotyczące ochrony gleby i gospodarki 
odpadami. W tym zakresie celem była ochrona i zapewnienie właściwego spo-
sobu użytkowania powierzchni ziemi i gospodarowanie odpadami innymi 
niż komunalne, a jako wskaźnik (miernik) podano: „Zakres prac związanych 
z nadzorem nad zadaniem (wartość bazowa wskaźnika to zrekultywowanie 
obszaru o powierzchni 30 ha, a wartość docelowa to zrekultywowanie obszaru 
o powierzchni 56 ha)” – dotyczyło to likwidacji zwałowisk odpadów niebez-
piecznych poprzez unieszkodliwienie oraz rekultywację terenów po Zakła-
dach Chemicznych. W Raporcie za lata 2016−2017 z wykonania „Programu 
Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016−2020 z perspek-
tywą do roku 2024”, w odniesieniu do ww. wskaźnika podano: „brak wykona-
nia rekultywacji”.

92 W RDOŚ w Bydgoszczy prowadzeniem postępowań w sprawach dotyczących historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi od dnia 1 maja 2017 r. zajął się Wydział Szkód w Środowisku, 
wcześniej nikomu nie powierzono tych zadań. W RDOŚ w Rzeszowie w Regulaminie 
Organizacyjnym Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowiska oraz informacji 
o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem zadania w zakresie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi wpisano w lipcu 2017 r., pomimo że obowiązki powstały z dniem wejścia 
w życie ustawy o zmianie ustawy Poś, tj. w październiku 2014 r.

93 Urząd Miasta w Krakowie, Urząd Miasta w Jaworznie, Starostwo Powiatowe w Policach, 
Starostwo Powiatowe w Szczecinku oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.
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W Urzędzie m.st. Warszawy jakkolwiek zadania z zakresu potencjal-
nych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi zostały przekazane 
do realizacji dzielnicom – jako inne zadanie należące do Miasta – to sto-
sownie do § 62 statutów dzielnic działalność organów dzielnic podlega 
nadzorowi Prezydenta m.st. Warszawy. W Urzędzie nie w pełni sku-
tecznie funkcjonowały mechanizmy kontroli zarządczej, a w szcze-
gólności nadzór Prezydenta m.st. Warszawy nad realizacją zadania 
polegającego na identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi i sporządzeniu ich wykazu, tj. zadania powie-
rzonego burmistrzom dzielnic.
Stosownie do wyjaśnień Zastępcy Dyrektora BOŚ UM, Prezydent  
m.st. Warszawy wyznaczył cel burmistrzom dzielnic, tzn. identyfikację 
oraz sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. Cel ten został określony w Regulaminie organizacyj-
nym Urzędu. Działania służące realizacji tego celu precyzyjnie określone 
zostały w art. 101d ustawy Poś oraz przepisach wykonawczych do tej 
ustawy. Miernik (0/1) to przekazanie wykazu do RDOŚ w określonym ter-
minie, co również określają przepisy prawa. Kontrola zarządcza, jak wyja-
śniła Zastępcy Dyrektora BOŚ UM, realizowana była poprzez organizację 
cyklicznych spotkań z przedstawicielami dzielnic, przekazywanie wytycz-
nych i informacji, tworzenie warunków do realizacji celu (m.in. przekazanie 
tabeli ze wskazówkami dotyczącymi wypełniania), monitorowanie realiza-
cji celu (monity w sprawie zaawansowania realizacji zadania), weryfikacja 
spływających informacji Jakkolwiek przypominano burmistrzom dzielnic 
o obowiązku sporządzenia wykazu potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi do 5 października 2018 r., to ustalony miernik  
– sporządzenie wykazu – nie umożliwiał monitorowania stopnia osiągania 
celu jakim była identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, nie zapewniał też ciągłości pomiaru w perspektywie 
wieloletniej. Należy bowiem zwrócić uwagę, że zadanie „identyfikacja 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi” powinno 
być realizowane od 5 września 2014 r. Realizacja tego zadania nie była 
przedmiotem kontroli i audytu wewnętrznego. 

W trzech skontrolowanych dzielnicach m.st. Warszawy nie zostały wyzna-
czone cele i nie planowano działań, służących realizacji zadań dotyczących 
potencjalnych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

W planie działalności GDOŚ na 2016 r. ujęto cel: Doskonalenie procesów 
pozwalających na sprawne działania w odniesieniu do szkód w środowisku 
i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Jako mierniki określa-
jące stopień realizacji celu określono podpisanie trzech aktów norma-
tywnych z zakresu szkód w środowisku94 oraz uruchomienie rejestrów 
danych o szkodach w środowisku i historycznych zanieczyszczeniach 
powierzchni ziemi. 

94 Ukończenie procesu legislacyjnego dla rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rejestru 
szkód w środowisku; ukończenie procesu legislacyjnego dla rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia; ukończenie 
procesu legislacyjnego dla rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów oceny 
wystąpienia szkody w środowisku.

Kontrola zarządcza 
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We wszystkich sześciu kontrolowanych rdoś sporządzono plany działal-
ności w poszczególnych latach, z tym, że w RDOŚ w Warszawie i w Kato-
wicach plany działalności sporządzono od 2015 r. Ponadto w RDOŚ 
w Katowicach zadania związane z historycznymi zanieczyszczeniami 
powierzchni ziemi ograniczono do określenia celu głównego, jakim było 
prowadzenie postępowań w sprawie historycznych zanieczyszczeń. 
Celowi nie przypisano mierników.

W RDOŚ w Rzeszowie cele i zadania z zakresu historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi określono na lata 2016–2018, pomimo że obowiązki 
związane z realizacją zadań w zakresie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi powstały w październiku 2014 r. 

Zdaniem NIK niedostosowanie struktury organizacyjnej urzędów do aktu-
alnych celów i zadań świadczy o niespełnieniu wymogów określonych 
w pkt A.3 standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicz-
nych, stanowiących załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów 
z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych95. Tym samym system wyznaczania celów i zadań był 
nieskuteczny. 

5.4.  Finansowanie identyfikacji i usuwania historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi

5.4.1.  Finansowanie zadań starostów, związanych z identyfikacją 
i badaniem potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi

Żaden z kierowników skontrolowanych jednostek96 nie otrzymywał ani 
nie występował do NFOŚiGW lub wfośigw o informacje dotyczące możliwo-
ści pozyskania przez władających powierzchnią ziemi środków na przepro-
wadzenie badań lub remediację terenów, na których występują potencjalne 
historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Uzasadniano to dostęp-
nością informacji o programach i możliwości dofinansowania na stronach 
internetowych funduszy. 

W latach 2014–2015 tylko dwie kontrolowane jednostki (tj. 14,2%) otrzy-
mały pomoc ze środków funduszy ochrony środowiska. 

Przykłady

W Starostwie Powiatowym w Policach w dniu 24 marca 2014 r. wystąpiono 
do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o objęcie progra-
mem likwidacji tzw. „bomb ekologicznych”, zadania związanego z likwida-
cją zanieczyszczenia środowiska substancjami ropopochodnymi nazwanego 
„Kanał – Stara Fabryka Police”. W efekcie tego działania na podstawie dwóch 
zawartych umów z NFOŚiGW (na kwotę 101,6 tys. zł) oraz WFOŚiGW w Szcze-
cinie (na kwotę 25,4 tys. zł), Starostwo Powiatowe uzyskało wsparcie 
finansowe na wykonanie dokumentacji określającej stan środowiska grun-

95 Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84. 
96 15 jednostek, tj. 14 miast na prawach powiatu i urzędów starostw powiatowych, oraz  

m.st. Warszawa.
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towo-wodnego.97 Z uwagi na brak możliwości spełnienia przez Starostwo jed-
nego z wymogów umowy dotacji z WFOŚiGW, tj. brak możliwości przystąpienia 
do prac rekultywacyjnych w wyznaczonym przez WFOŚiGW terminie, WFO-
ŚiGW w dniu 11 kwietnia 2017 r. wypowiedział umowę dotacji, która została 
zwrócona.

Prezydent m.st. Warszawy, jako władający powierzchnią ziemi na terenach, 
na których występują historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi nie 
występował w latach 2014–2018 do NFOŚiGW oraz WFOŚiGW o dofinanso-
wanie badań lub remediacji terenów ze środków tych funduszy. Natomiast 
na podstawie umowy z października 2017 r. zawartej z NFOŚiGW uzyskał 
dofinansowanie ze środków europejskich na zadanie „Zagospodarowanie 
strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-
-rekreacyjnego”. Dofinansowanie przyznano w ramach Działania 2.5 Poprawa 
jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 1. Wsparcie dla zanieczyszczo-
nych lub zdegradowanych terenów Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020. Wartość projektu wynosi 3 260 924,70 zł, w tym 
dofinansowanie 1 613 235,99 zł. Termin zakończenia prac upływa 30 wrze-
śnia 2019 r.

5.4.2.  Finansowanie zadań regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska w zakresie identyfikacji i usuwania historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi

W latach 2014–2018 w dwóch z sześciu rdoś objętych kontrolą98 w pla-
nach finansowych jednostki na wszystkie lub wybrane lata przewidziano 
środki na realizację zadań związanych z identyfikacją i usuwaniem histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi pozostających w kompetencji 
tego organu99. 

Przykłady

W RDOŚ w Warszawie środki na realizację przedmiotowych zadań przewi-
dziano w budżecie jednostki na każdy rok okresu 2014–2018, jednak wysokość 
środków przeznaczonych na ten cel nie została wyodrębniona w poszcze-
gólnych planach finansowych jednostki. Łączna wysokość środków zapla-
nowanych do wydatkowania w tym okresie na ekspertyzy i badania, w tym 
na zadania dotyczące historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wynio-
sła 308,0 tys. zł.

W RDOŚ w Szczecinie w planach finansowych jednostki na poszczególne lata 
okresu 2016–2018 ujęte zostały środki przewidziane na realizację zadania 
dotyczącego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, planowane 
do pozyskania w ramach rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59, tworzonej 
ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Łączna kwota 
planowanych środków wyniosła 267,6 tys. zł.

97 1) Umowa dotacji Nr 2014/D338S z dnia 1 grudnia 2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu Ochrona powierzchni ziemi 
w kwocie 25,4 tys. zł; 2) umowy dotacji Nr 26/2015AĄ/n-16/OZ-rz-go/D z dnia 29 stycznia 2015 r. 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach 
programu 2.2.”Ochrona powierzchni ziemi” – Część I) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ  
– „bomby ekologiczne”.

98 RDOŚ w Warszawie i RDOŚ w Szczecinie.
99 W RDOŚ w Warszawie w budżecie na wszystkie lata okresu 2014–2018.
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W RDOŚ w Bydgoszczy w planach finansowych na kolejne lata nie ujmo-
wano środków na realizację zadań z zakresu historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. Niemniej w roku 2017 r. jednostka otrzymała na ten cel 
środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59.

Trzy spośród kontrolowanych rdoś, które w okresie objętym kontrolą 
przyjęły bądź prowadziły prace nad ustaleniem harmonogramu zadań 
w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi100, przewi-
działy możliwość finansowania ujętych w harmonogramach zadań rdoś 
ze środków pochodzących z wfośigw lub NFOŚiGW101. Jednostki te w trak-
cie ustalania przedmiotowych harmonogramów wystąpiły do zarządu 
funduszy o opinię dotyczącą możliwości uzyskania środków na realizację 
ujętych w nich zadań. 

W okresie objętym kontrolą na zadania związane z identyfikacją i usu-
waniem historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi102 cztery z sze-
ściu objętych kontrolą rdoś wydatkowały łącznie 424,6 tys. zł103, z czego 
w 2014 r. – 12,5 tys. zł, w 2015 r. – 39,6 tys. zł, w 2016 r. – 102,5 tys. zł, 
w 2017 r. – 229,2 tys. zł i w 2018 r. – 40,8 tys. zł. 

Większość środków wydatkowanych na ten cel przez rdoś (352,6 tys. zł, 
tj. 83,0%) pochodziła z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59. Środki 
te przekazane zostały przez fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej na podstawie zawartych umów. Pozostałe środki w łącznej wyso-
kości 72,0 tys. zł wydatkowano w ramach limitów przyznanych tym jed-
nostkom w ustawie budżetowej. W przypadku wydatków dokonanych 
przez RDOŚ w Krakowie w 2016 r. (1,1 tys. zł) i przez RDOŚ w Szczeci-
nie w latach 2014–2015 (łącznie 42,2 tys. zł) środki pozyskano z puli, 
pierwotnie przeznaczonej w planach finansowych tych jednostek na inne 
zadania.

100 Dwa spośród sześciu objętych kontrolą RDOŚ (RDOŚ w Warszawie i RDOŚ w Bydgoszczy)  
nie ust al ił y harmonog ramów zadań dot ycząc ych histor ycznych zaniecz yszczeń 
powierzchni ziemi ani nie prowadził y prac nad ich sporządzeniem. W listopadzie 
2017 r. RDOŚ w Bydgoszczy opracowała na podstawie art. 16a ustawy o zapobieganiu 
szkodom w środowisku harmonogram zadań w zakresie bezpośrednich zagrożeń szkodą 
w środowisku i szkód w środowisku, w którym ujęto jedno zadanie pn. Remediacja terenów 
zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych ‘ZACHEM’ w Bydgoszczy 
w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 
Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego.

101 RDOŚ w Krakowie, RDOŚ w Rzeszowie, RDOŚ w Szczecinie.
102 W przypadku RDOŚ w Bydgoszczy zadania dotyczące zanieczyszczenia na terenie byłych 

Zakładów Chemicznych „Zachem” S.A. Bydgoszcz, na które wydatkowano środki w wysokości 
85,0 tys.  zł zostały ostatecznie zakwalifikowane przez tę jednostkę jako wydatki na zadania 
związane z naprawą szkód w środowisku.

103 W latach 2014–2018 RDOŚ w Katowicach i RDOŚ w Rzeszowie nie wydatkowały środków 
na ustawowe zadania organu dotyczące historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
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Infografika nr 10 
Wydatki czterech z sześciu RDOŚ objętych kontrolą związane z identyfikacją i usuwaniem 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Wydatki czterech z sześciu rdoś objętych kontrolą związane z identyfikacją i usuwaniem 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
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424,6 tys. zł *

*W latach 2014–2018 rdoś w Katowicach i rdoś w Rzeszowie nie wydatkowały środków na ustawowe zadania organu 
dotyczące historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

W latach 2014–2018 objęte kontrolą rdoś wydatkowały środki na zada-
nia związane z identyfikacją historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi, sporządzeniem planu remediacji terenów objętych takim zanieczysz-
czeniem oraz zadania obejmujące remediację zanieczyszczonego terenu. 
Środki wykorzystano na:

–  sporządzenie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia 
ludzi lub stanu środowiska w obszarze oddziaływania byłych Zakładów 
Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy (środki na realizację zadania RDOŚ 
w Bydgoszczy pozyskała z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59, prze-
kazanej przez WFOŚiGW w Toruniu; zadanie zrealizowano w 2017 r.);

–  sporządzenie planu remediacji składowiska odpadów przemysłowych 
„Zielona” na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Byd-
goszczy (środki na realizację zadania RDOŚ w Bydgoszczy pozyskała 
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59, przekazanej przez WFO-
ŚiGW w Toruniu; zadanie zrealizowano w 2017 r.);

–  wykonanie badań próbek wody gruntowej na terenie należącym 
do PPWG W. sp. z o.o. w Wolbromiu (RDOŚ w Krakowie zrealizowała 
zadanie ze środków własnych jednostki w ramach limitu przyznanego 
w ustawie budżetowej, zadanie zrealizowano w 2016 r.);

–  wykonanie wierceń środowiskowych, pobranie próbek i wykonanie 
badań gleby na terenie pięciu działek w miejscowości Olszowice (RDOŚ 

Zadania rdoś, na które 
wydatkowano środki 

własne jednostki 
oraz środki pozyskane 

z rezerwy celowej poz. 59
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w Krakowie zrealizowała zadanie ze środków własnych jednostki 
w ramach limitu przyznanego w ustawie budżetowej, zadanie zrealizo-
wano w 2018 r.);

–  opracowanie dokumentacji związanej z poszukiwaniem źródła zanie-
czyszczenia wody podziemnej związkami tri i tetrachloroetanu w Bor-
nem Sulinowie (środki na realizację zadania RDOŚ w Szczecinie pozyskała 
z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59, przekazanej przez NFOŚiGW; 
zadanie zrealizowano w 2018 r.);

–  remediację terenu – sczerpywanie produktu ropopochodnego na terenie 
bazy MPO sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej w Szczecinie (RDOŚ w Szczecinie 
realizowała zadanie ze środków własnych jednostki oraz środków pozy-
skanych z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59, przekazanej przez 
WFOŚiGW w Szczecinie; wg stanu na dzień zakończenia kontroli zadanie 
było w trakcie realizacji);

–  opracowanie raportów określających stan środowiska gruntowego 
(RDOŚ w Warszawie realizowała zadanie ze środków własnych jednostki 
w 2014 r. i 2015 r.).

Jedna z objętych kontrolą rdoś (RDOŚ w Bydgoszczy) uzyskała dofinansowa-
nie w łącznej kwotę 93 450,0 tys. zł na dwa inne zadania z zakresu usuwa-
nia zanieczyszczeń powierzchni ziemi, które zostały zakwalifikowane jako 
szkoda w środowisku. Jedna jednostka (RDOŚ w Rzeszowie) otrzymała pozy-
tywną opinię funduszu dotyczącą możliwości dofinansowania przedsięwzię-
cia, uwzględnionego w harmonogramie zadań RDOŚ, w wysokości 43,9 tys. zł. 
Na realizacje powyższych przedsięwzięć do dnia zakończenia kontroli  
nie wydatkowano środków. Ich realizacja planowana jest na kolejne lata.

W latach 2017–2018 Regionalny Dyrektor w Bydgoszczy złożył do fundu-
szy ochrony środowiska i gospodarki wodnej sześć wniosków o dofinanso-
wanie zadań dotyczących zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie 
dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy104, które osta-
tecznie nie otrzymały takiego wsparcia. 

Zadanie dotyczące wykonania badań środowiska gruntowo-wodnego na tere-
nie dolnej terasy Wisły i Brdy w obszarze oddziaływania dawnych Zakładów 
Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy wraz z analizą i oceną ryzyka zagrożeń 
dla zdrowia mieszkańców osiedli Łęgnowo i Plątnowo, mimo wniosków skie-
rowanych w tej sprawie zarówno do WFOŚiGW w Toruniu, jak i do NFOŚiGW, 
nie otrzymało dofinansowania. Przyczyną nieudzielenia dofinansowania 
przez WFOŚiGW było nieumieszczenie przedsięwzięcia na liście zadań Mini-
stra Środowiska z powodu braku środków. W przypadku NFOŚiGW powodem 
odrzucenia wniosku było nieutworzenie listy zadań na 2019 r. ze środków 
NFOŚiGW z dziedziny „Nadzwyczajne zagrożenia środowiska”.

Nieutworzenie listy zadań na 2019 r. ze środków NFOŚiGW z dziedziny 
„Nadzwyczajne zagrożenia środowiska” było również przyczyną odrzu-
cenia wniosków RDOŚ w Bydgoszczy dotyczących projektu pn.: Remedia-

104 Zadanie to zostało ostatecznie zakwalifikowane przez tę jednostkę jako zadanie związane 
z naprawą szkód w środowisku.
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cja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych 
‘ZACHEM’ w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowi-
skowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza 
Bałtyckiego – etap II’ oraz projektu pn. ‘Wykonanie innowacyjnej instala-
cji remediacyjnej dla potrzeb skutecznego powstrzymania napływu kancero-
gennych i mutagennych substancji na obszar cennego przyrodniczo Obszaru 
Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły wraz z likwidacją zagrożenia dla rzeki 
Wisły i morza Bałtyckiego.

Przyczyną nieudzielenia w 2017 r. przez WFOŚiGW w Toruniu dofinan-
sowania na zadanie pn. Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie 
dawnych Zakładów Chemicznych ‘ZACHEM’ w celu likwidacji zagrożeń zdro-
wotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej 
Wisły oraz Morza Bałtyckiego był brak środków.

Jeden wniosek, skierowany do NFOŚiGW przez RDOŚ w Bydgoszczy o dofi-
nansowanie w wysokości 15 000,0 tys.  zł zadania pn. Projekt i budowa zin-
tegrowanego systemu monitoringu terenów zdegradowanych w obszarze 
oddziaływania Zakładów Chemicznych ‘ZACHEM’ był w trakcie procedo-
wania. Wniosek ten nie dostał jednak pozytywnej rekomendacji Głów-
nego Inspektora Ochrony Środowiska105. Przyczyną powyższego był fakt, 
że w czerwcu 2018 r. RDOŚ w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie 
NFOŚiGW na realizację zadania pn. Remediacja terenów zanieczyszczo-
nych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych ‘ZACHEM’ w celu likwida-
cji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, co w ocenie GIOŚ powoduje,  
że uruchamianie monitoringu terenów zdegradowanych w tym obszarze 
nie jest zasadne.

5.4.3.  Zapewnienie przez fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej środków na realizację zadań z zakresu identyfikacji, 
badań i usuwania historycznych zanieczyszczeń ziemi

Zgodnie z art. 400b ust. 1 i 2 ustawy Poś celem działania NFOŚiGW oraz 
wfośigw jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
m.in. w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 9 i 9a, tj.: 

–  przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem 
remediacji polegających na samooczyszczaniu;

–  przedsięwzięć związanych z niepolegającą na samooczyszczaniu reme-
diacją historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jeżeli obowią-
zanym do przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony 
środowiska lub władająca powierzchnią ziemi jednostka samorządu 
terytorialnego106.

105 Przedsięwzięcie otrzymało pozytywną rekomendację GIOŚ, jednak pismem z dnia z dnia 
1 października 2018 r. rekomendacja dla tego przedsięwzięcia została wycofana przez GIOŚ 

106 Zadanie objęte finansowaniem funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej od dnia 
5 września 2014 r. Do dnia 4 września 2014 r. finansowaniem funduszy objęte były 
przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (bez wyłączenia remediacji polegającej 
na samooczyszczeniu).
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W żadnym z sześciu skontrolowanych wfośigw oraz w NFOŚiGW, w strate-
giach działania tych jednostek na lata 2013–2016 oraz na lata 2017–2020, 
nie uwzględniono zagadnień związanych z identyfikacją, badaniem i usu-
waniem historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

We wszystkich objętych kontrolą funduszach w strategiach działania na lata 
2013–2016 i w czterech z siedmiu funduszy (w tym NFOŚiGW)107 w strate-
giach działania na lata 2017–2020 uwzględniono natomiast – jako priory-
tet – obszar związany z ochroną powierzchni ziemi. 

Przykład

WFOŚiGW w Katowicach zarówno w strategii działania na lata 2013–2016, 
jak i strategii działania na lata 2017–2020 uwzględnił priorytet pn. Gospo-
darka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w którym wyszczególniono m.in. 
zadania dotyczące rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. 
W strategii działania jednostki na lata 2017–2020 w priorytetowych kierun-
kach dofinansowania ujęto dodatkowo zadania związane z oczyszczaniem wód 
gruntowych oraz ograniczaniem możliwości rozprzestrzeniania się zanieczysz-
czeń w glebie, ziemi lub wodach. 

NIK stwierdza, że w przypadku dwóch funduszy108 działania wyszczegól-
nione w strategiach tych jednostek w ramach priorytetu dotyczącego ochrony 
powierzchni ziemi nie obejmowały zagadnień związanych z rekultywacją/
remediacją terenu, a jedynie zadania z zakresu gospodarki odpadami. 

Przyczyną nieujęcia zagadnień związanych z identyfikacją, badaniem i usu-
waniem historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w strategiach 
działania funduszy był przede wszystkim brak zainteresowania potencjal-
nych beneficjentów wsparciem w przedmiotowym zakresie.

Dofinansowanie zadań z zakresu identyfikacji, badań i usuwania 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi przez NFOŚiGW

W latach 2014–2018 w ramach dostępnej oferty NFOŚiGW nie przewidziano 
odrębnego programu dofinansowania, dedykowanego przedsięwzięciom 
związanym z identyfikacją i usuwaniem historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. Niemniej w okresie tym możliwe było uzyskanie wsparcia 
dla realizacji tego rodzaju zadań zarówno ze środków krajowych, w tym środ-
ków z rezerwy budżetu państwa poz. 59, jak i ze środków unijnych, w ramach 
programów, omówionych w dalszej części informacji. 

Beneficjentem dofinansowania dotacyjnego mogły być – w zależności od pro-
gramu ‒ wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego oraz rdoś. W ofercie 
NFOŚiGW nie przewidziano możliwości udzielenia wsparcia finansowego 
osobom fizycznym lub innym podmiotom, odpowiedzialnym za zanie-
czyszczenie powierzchni ziemi. Wynikało to bezpośrednio z zastosowania, 
przyjętej w polskim i unijnym prawodawstwie109, zasady „zanieczyszczający 

107 WFOSiGW w Katowicach, WFOŚiGW w Krakowie, WFOŚiGW w Rzeszowie i WFOŚiGW 
w Szczecinie.

108 WFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Toruniu.
109 Art. 7 ust. 1 ustawy Poś i art. 86 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej; Dyrektywa 2004/35/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu.
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płaci”, w myśl której osoba lub podmiot który powoduje zanieczyszczenie 
środowiska, zobowiązany jest do poniesienia kosztów usunięcia skutków 
tego zanieczyszczenia. W ocenie Prezesa Zarządu NFOŚiGW to podmiot, 
który wyrządził szkodę, a nie społeczeństwo czy inny podmiot (np. nabywca), 
powinien być odpowiedzialny za skutki swego działania, w szczególności 
powinien ponosić koszty przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego. 

W okresie objętym kontrolą w NFOŚiGW nie przewidziano możliwości 
finansowania dotacyjnego zadań dotyczących ochrony powierzchni ziemi, 
w tym w szczególności przedsięwzięć związanych z usunięciem odpadów 
z miejsca do tego celu nieprzeznaczonego, realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego w ramach wykonania zastępczego. Jak wyja-
śnił Prezes Zarządu NFOŚiGW, pomimo dużego zainteresowania gmin 
wsparciem dotacyjnym na realizację zadań w trybie wykonania zastęp-
czego, analiza prawna tego zagadnienia wykazała, iż wsparcie takie nie 
jest możliwe. Udzielenie dotacji na „wykonanie zastępcze” mogłoby być 
bowiem postrzegane, jako przyzwolenie społeczne na działania niezgodne 
z prawem i sankcjonowanie tych działań poprzez finansowanie ze środ-
ków publicznych obowiązków ciążących na podmiotach łamiących prawo. 
W wielu przypadkach ze środków publicznych pokrywane byłyby koszty, 
które powinien ponieść zanieczyszczający, a zatem stanowiłyby korzyść dla 
podmiotu, który działa z naruszeniem prawa. 

Przeszkodą formalnoprawną w finansowaniu przez NFOŚiGW przedsię-
wzięć związanych z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, wynikającym 
z niezgodnego z prawem deponowania odpadów, było również nieuregulo-
wanie w przepisach prawa kwestii organu właściwego w sprawie usunięcia 
odpadów w przypadku gdy podmiot odpowiedzialny nie jest znany lub 
egzekucja jest niemożliwa do przeprowadzenia, a występuje zagrożenia 
zdrowia i życia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód 
w środowisku. Zauważyć należy, że przeprowadzenie remediacji terenu, 
na którym wystąpiło historyczne zanieczyszczenie ziemi, możliwe jest 
dopiero po usunięciu z powierzchni terenu odpadów, będących źródłem 
zanieczyszczenia. Przepisy ustawy Poś110 wskazują, iż organem właści-
wym w sprawie przeprowadzenia remediacji terenu objętego historycznym 
zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, w przypadku gdy nie można wszcząć 
wobec władającego powierzchnią ziemi postępowania egzekucyjnego 
dotyczącego obowiązku przeprowadzenia remediacji albo egzekucja oka-
zała się bezskuteczna, a także w przypadku wystąpienia zagrożenia dla 
zdrowia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w śro-
dowisku, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. W obecnym stanie 
prawnym brak jest jednak analogicznych do powyższych przepisów, wska-
zujących organ właściwy w sprawie usunięcia odpadów z miejsca do tego 
celu nieprzeznaczonego111. Wskutek powyższego, ze względu na nieusu-
nięcie odpadów będących źródłem zanieczyszczenia, przeprowadzenie 

110 Art. 101i pkt 1 i 4 ustawy Poś.
111 Zgodnie z art 26 ustawy o odpadach posiadacz odpadów obowiązany jest do niezwłocznego 

usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. 
W przypadku ich nieusunięcia wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej 
z urzędu, nakazuje temu podmiotowi ich usunięcie. W przypadku niezastosowania się posiadacza 
odpadów do powyższej decyzji organ wykonawczy gminy dokonać może usunięcia odpadów 
na koszt podmiotu w ramach wykonania zastępczego, przewidzianego przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 131, ze zm.)
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przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska remediacji zanieczysz-
czonej ziemi nie jest możliwe. 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
przez Ministra Środowiska, według stanu na dzień 11 stycznia 2019 r., pro-
wadzone były prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie przepisów 
umożliwiających m.in.:

–  niezwłoczne usunięcie odpadów przez właściwe organy ochrony środo-
wiska112 ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, z obowiąz-
kiem zwrotu kosztów przez posiadacza odpadów (projektowany art. 26a 
ustawy o odpadach);

–  finansowanie przez fundusze ochrony środowiska usuwania odpadów 
stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub środowiska, 
w przypadku gdy działania te podejmowane są zastępczo przez organ 
ochrony środowiska, zgodnie z projektowanym art. 26a ustawy o odpa-
dach (projektowany art. 400a ust. 1 pkt 8c ustawy Poś). 

W latach 2014–2018 przedsięwzięcia z zakresu historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi mogły być dofinansowane przez NFOŚiGW 
w ramach programu priorytetowego 2.2. Ochrona powierzchni ziemi 
(dalej: „program 2.2”), którego celem było m.in. ograniczenie negatyw-
nego oddziaływania na środowisko poprzez remediację/rekultywację 
terenów zdegradowanych (w tym zamykanych składowisk odpadów) oraz 
działania naprawcze. W całym okresie objętym kontrolą dofinansowanie 
z przedmiotowego programu otrzymać mogły jednostki samorządu tery-
torialnego, a w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2015 r., 
w ramach wyodrębnionej części programu pn. 3) Remediacja powierzchni 
ziemi objętej szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym113 
(dalej: „część 3”), również regionalne dyrekcje ochrony środowiska. 
Według założeń programu „część 3”, dedykowana regionalnym dyrekcjom 
ochrony środowiska, miała być realizowana w latach 2015–2023 ze środ-
ków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59, jednak 
uchwałą Zarządu NFOŚiGW z dnia 8 czerwca 2015 r. została ona wyłą-
czona z „programu 2.2”. Powodem rezygnacji ze wsparcia finansowego 
zdań rdoś w tym zakresie była możliwość ich finansowania przez woje-
wódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w ramach 
działania 2.5. POIiŚ 2014–2020. 

NIK zwraca uwagę, że w ramach przedmiotowego programu nie przewi-
dziano możliwości finansowania przedsięwzięć obejmujących wyłącznie 
badanie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
lub opracowanie projektu planu remediacji, tj. bez przeprowadzenia samej 
remediacji. Przyjęcie przez NFOŚiGW powyższej zasady uzasadniono sto-
sunkowo niskim kosztem prowadzenia badań i sporządzenia dokumentacji 

112 Wójt, burmistrz, prezydent miasta, z wyjątkiem przypadków dotyczących terenów zamkniętych 
oraz terenów nieruchomości gminnych (jako organ właściwy wskazano RDOŚ) oraz przypadków 
gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z cofnięciem/stwierdzeniem nieważności/
wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami (jako organ właściwy do usunięcia 
odpadów wskazano organ właściwy w sprawie wydania decyzji).

113 Zmiana programu wprowadzona uchwałą Zarządu NFOŚiGW nr B/68/16/2014 z dnia 28 grudnia 
2014 r.
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w stosunku do kosztów przeprowadzenia remediacji, a także możliwością 
uzyskania dofinasowania na te zadania ze środków wojewódzkich fundu-
szy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Zdaniem NIK ograniczyło to możliwość pozyskania niezbędnych środków 
finansowych na realizację zadań regionalnych dyrektorów ochrony środo-
wiska.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. do NFOŚiGW wpłynęło ogó-
łem sześć wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach „części 3” 
programu 2.2, z czego cztery dotyczyły szkód w środowisku, a dwa – zło-
żone przez RDOŚ w Szczecinie i RDOŚ we Wrocławiu – historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi. 

Spośród dwóch powyższych wniosków, pozytywnie rozpatrzony został 
jeden, dotyczący przedsięwzięcia pn. Poszukiwanie i usunięcie (remediacja 
gruntów) źródła zanieczyszczenia ujęcia podziemnej wody pitnej dla miejsco-
wości Borne Sulinowo związkami tri i tetrachloroetanu114. 

W trakcie realizacji zadania zmieniono warunki umowy, m.in. odstąpiono 
od przeprowadzenia remediacji. Zmiany wprowadzono także w oznacze-
niu efektu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia. W miejsce 
efektu rzeczowego określonego w pierwotnej umowie jako 1 ha powierzchni 
terenu poddanego remediacji i dokumentacja pn. Plan remediacji (1 szt.) 
wprowadzono Dokumentację z badania zanieczyszczonej powierzchni ziemi 
w celu ustalenia lokalizacji źródła zanieczyszczenia (1 szt.). Efekt ekologiczny 
określony według umowy powierzchnia terenu poddanego remediacji (1 ha) 
został zmieniony na dokumentację z badania zanieczyszczonej powierzchni 
ziemi w celu ustalenia lokalizacji źródła zanieczyszczenia (1 szt.). 

Zdaniem NIK, sporządzenie dokumentacji z badania bezsprzecznie sta-
nowi efekt rzeczowy przedsięwzięcia. Nie może być to uznane za efekt 
ekologiczny, rozumiany jako wskaźnik, który określa w sposób mierzalny 
pozytywny wpływ projektu na środowisko. NIK zwraca również uwagę, 
że po dokonaniu zmiany warunków umowy, objęte nią przedsięwzięcie 
(wyłącznie wykonanie badań, bez przeprowadzenia remediacji), nie speł-
niało warunków dofinansowania, określonych w „części 3” programu 2.2. 

Z powodu ograniczenia wniosku do rozpoznania terenu, przeprowadzenia badań 
i opracowania projektu planu remediacji bez przeprowadzenia samej remedia-
cji, co było niezgodne z warunakmi dofinansowania określonymi w ww. progra-
mie, RDOŚ we Wrocławiu nie otrzymał z NFOŚiGW dofinansowania na realizację 
projektu pn. I etap remediacji byłego lotniska Wojsk Federacji Rosyjskiej w miejsco-
wości Krzywa, gm. Gromadka, polegający na ograniczeniu negatywnego oddziały-
wania na środowisko historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi poprzez 
rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego, opracowanie projektu planu reme-
diacji oraz przeprowadzenie monitoringu zanieczyszczenia. 

W okresie objętym kontrolą w ramach części 3 programu 2.2 na zada-
nia dotyczące historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi NFOŚiGW 
wydatkował 201,5 tys. zł (jedna umowa z RDOŚ w Szczecinie).

114 Wniosek RDOŚ w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2015 r. 
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Uzyskanie środków na realizację zadań z zakresu historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi możliwe było również w ramach programów 
priorytetowych pn.: 5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska115 
oraz 5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skut-
ków116, jednak w okresie tym w ramach żadnego z powyższych programów  
nie udzielono takiego dofinansowania. 

W okresie objętym kontrolą realizacja zadań dotyczących historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi dofinansowana mogła być również 
ze środków UE117 w ramach POIiŚ 2007–2013, działania pn. 2.2. Przy-
wracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona 
brzegów morskich oraz obecnie wdrażanego POIiŚ 2014–2020, działania 
pn. 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu nr 1: Wspar-
cie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów oraz typ projektu 
nr 3: Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych.  
NIK zwraca jednak uwagę, że w ramach obecnie obowiązującego POIiŚ 
2014–2020 (działanie 2.5), dofinansowaniem objęte mogą być wyłącznie 
przedsięwzięcia zlokalizowane w mieście lub w obszarze funkcjonalnym 
miasta, a także wyłącznie w przypadku, gdy teren po zakończeniu realiza-
cji projektu będzie jednocześnie:
–  na powierzchni co najmniej 70% terenem biologicznie czynnym (z ewen-

tualnymi całorocznymi akwenami lub z geoparkiem);
–  bezpłatnie dostępny dla społeczeństwa.

Spełnienie powyższych kryteriów i tym samym pozyskanie środków z pro-
gramu, w przypadku wielu terenów, na których stwierdzono historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, nie jest możliwe. 

W okresie tym do NFOŚiGW wpłynął tylko jeden wniosek (RDOŚ w Byd-
goszczy) o dofinansowanie z POIiŚ 2014–2020 zadania pn. Remediacja tere-
nów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych ‘ZACHEM’ 
w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym 
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego. Wniosek 
został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 22 czerwca 2018 r. zawarto umowę 
na dofinansowanie tego zadania w wysokości 93 425,0 tys. zł. Do 30 września 
2018 r. nie poniesiono jednak wydatków z tytułu realizacji tej umowy. Teren 
zanieczyszczony po byłych Zakładach „Zachem”jest obecnie kwalifikowany 
jako szkoda w środowisku.

Dofinansowanie zadań z zakresu identyfikacji, badań i usuwania 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi przez wfośigw

W latach 2014–2018 w żadnym z sześciu objętych kontrolą wfośigw w ramach 
dostępnej oferty nie przewidziano odrębnego programu dofinansowania, dedy-
kowanego przedsięwzięciom związanym z usuwaniem historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi. Niemniej we wszystkich skontrolowanych wfoś 
w okresie tym możliwe było uzyskanie wsparcia dla realizacji tego typu zadań 

115 Program (po zmianie) przyjęty przez Zarząd NFOŚiGW uchwałą B/44/12/2017 z dnia 
3 października 2017 r.

116 Program przyjęty przez Zarząd NFOŚiGW uchwałą B/12/12/2018 z dnia 20 marca 2018 r.
117 Z udziałem środków krajowych.
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w ramach programów obejmujących swoim zakresem ochronę powierzchni 
ziemi, w ramach naboru stałego w trybie indywidulanym118 lub w ramach 
innych projektów dedykowanych państwowym jednostkom budżetowym. 
Przyczyną nieujęcia zagadnień związanych z historycznym zanieczyszczeniem 
powierzchni ziemi w listach przedsięwzięć priorytetowych oraz nieutworze-
nia programów dedykowanych tym zagadnieniom był przede wszystkim brak 
wniosków i zainteresowania potencjalnych beneficjentów wsparciem w przed-
miotowym zakresie.

Przykłady

W WFOŚiGW w Katowicach w listach przedsięwzięć priorytetowych, przyję-
tych na lata 2014–2018, zawarto osiem obszarów priorytetowych. Dofinanso-
wanie zadań z zakresu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi możliwe 
było w ramach obszaru pn. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 
w którym wyodrębniono przedsięwzięcia: TP 1.1. – Przywracanie terenom zde-
gradowanym wartości przyrodniczych oraz TP 1.2. – Zadania z zakresu ochrony 
powierzchni, dofinansowane ze środków zagranicznych. W 2018 r. uwzględniono 
również przedsięwzięcie TP 1.3. – Remediacja zdegradowanego terenu poprzez 
oczyszczanie gleby, ziemi lub wód gruntowych, oraz ograniczenie możliwości roz-
przestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi lub wodach.

W WFOŚiGW w Warszawie na listach przedsięwzięć priorytetowych na kolejne 
lata uwzględniono osiem dziedzin, w tym dziedzinę ‒ ochrona powierzchni 
ziemi. W ramach tej dziedziny nie przewidziano jednak programów i zadań 
dotyczących remediacji czy rekultywacji powierzchni ziemi, a jedynie programy 
związane z gospodarką odpadami. Niemniej, zgodnie z wyjaśnieniami przed-
stawionymi przez Prezesa Zarządu Funduszu, w okresie objętym kontrolą dofi-
nansowanie zadań z zakresu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 
możliwe było w ramach naboru stałego w trybie indywidualnym, a w przypadku 
państwowych jednostek budżetowych ‒ zgodnie z ogłaszaną co roku procedurą, 
publikowaną na stronie internetowej funduszu.

Beneficjentem dofinansowania mogły być jednostki samorządu terytorial-
nego oraz państwowe jednostki budżetowe (np. rdoś). Objęte kontrolą wfo-
śigw nie przewidywały możliwości udzielenia wsparcia finansowego osobom 
lub podmiotom, odpowiedzialnym za zanieczyszczenie powierzchni ziemi. 
Podobnie jak w przypadku NFOŚiGW, wynikało to z zastosowania zasady 
„zanieczyszczający płaci”, w myśl której to osoba lub podmiot, który powo-
duje zanieczyszczenie środowiska, zobowiązany jest do poniesienia kosztów 
usunięcia skutków tego zanieczyszczenia.

W latach 2014–2018 do czterech z sześciu objętych kontrolą wfośigw119 
wpłynęło ogółem jedenaście wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć 
dotyczących historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, na łączną 
kwotę 32 733,0 tys. zł. W przypadku siedmiu przedsięwzięć, wnioskodawcą 
były trzy rdoś120 (trzy wnioski złożył Urząd Gminy Świętochłowice, a dwa 
– starostwa powiatowe w Tarnowskich Górach i w Policach). Przedsięwzię-

118 Tj. w ramach wsparcia działań nieobjętych programami priorytetowymi.
119 WFOŚiGW w Toruniu, WFOSiGW w Katowicach, WFOŚiGW w Rzeszowie, WFOŚiGW w Szczecinie. 

W przypadku dwóch wniosków złożonych do WFOŚiGW w Toruniu, wnioskodawca (RDOŚ 
w Bydgoszczy) ostatecznie zakwalifikował objęte nimi przedsięwzięcia jako zadania związane 
z naprawą szkody w środowisku.

120 RDOŚ w Bydgoszczy, RDOŚ w Rzeszowie i RDOŚ w Szczecinie.
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cia objęte wnioskami dotyczyły identyfikacji i badań historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi, sporządzenia projektu planu remediacji oraz 
prac remediacyjnych.

Spośród 11 wniosków, pozytywnie rozpatrzonych zostało dziesięć121. 
W przypadku siedmiu przedsięwzięć zawarto umowy dofinansowania 
na łączną kwotę 3 833,8 tys. zł, przy czym w okresie objętym kontrolą 
środki wydatkowano jedynie na pięć z powyższych zadań. Wysokość wydat-
ków dokonanych w tym okresie wyniosła 211,2 tys. zł.

Przykład

WFOŚiGW w Szczecinie w okresie objętym kontrolą zawarł cztery umowy 
na dofinansowanie w łącznej kwocie 91,5 tys. zł badań i remediacji historycz-
nych zanieczyszczeń ziemi, w tym:

–  trzy umowy z RDOŚ w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2015 r., 17 października 
2016 r. i 6 grudnia 2017 r., na łączną kwotę 66,1 tys. zł ze środków rezerwy 
celowej budżetu państwa poz. 59, na prace remediacyjne, polegające 
na sczerpywaniu substancji ropopochodnej w Szczecinie. Jedna w powyż-
szych umów (zawarta w 2017 r.) pozostaje w trakcie realizacji, pozostałe 
umowy zostały, w wyniku rozliczenia końcowego, zakończone.

–  umowę z Powiatem Polickim z dnia 1 grudnia 2014 r. na wykonanie doku-
mentacji określającej stan środowiska. Zaplanowane prace obejmowały 
wykonanie rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego w rejonie 
częściowo odkrytego kanału odwadniającego teren poniemieckiej fabryki 
benzyny syntetycznej w powiecie polickim. Umowa dotacji została zawarta 
na kwotę 25,4 tys. zł, a okres jej realizacji zaplanowano do 29 maja 2015 r. 
W wyniku realizacji umowy sporządzono Ocenę stanu środowiska wodno-
-gruntowego rejonu kanału rzeki Łarpii oraz Projekt planu remediacji rejonu 
kanału rzeki Larpii, Police. W umowie wskazano, że do dnia 31 grudnia 2016 r. 
beneficjent przedłoży oświadczenie o przystąpieniu do wykonania prac 
rekultywacyjnych terenu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi. 
W związku z nieprzystąpieniem przez beneficjenta do prac rekultywacyj-
nych, WFOŚiGW w Szczecinie wypowiedział umowę  i wezwał beneficjenta 
do zwrotu dotacji oraz zapłatę kar umownych. 

W przypadku trzech przedsięwzięć w okresie objętym kontrolą nie zostały 
podpisane umowy dofinansowania. Wynikiem rozpatrzenia wniosku zgło-
szonego przez Starostę Tarnogórskiego było udzielenie przez WFOŚiGW 
w Katowicach promesy, obowiązującej do 31 grudnia 2018 r., na dofinanso-
wanie w kwocie 16 772,8 tys. zł zadania pn. Likwidacja zwałowiska nr 4, 4a i 6 
oraz dokończenie wyburzeń, rekultywacji zwałowisk i obszaru zakładowego, 
na terenie byłych Zakładów Chemicznych ‘Tarnowskie Góry’ w Tarnowskich 
Górach. W przypadku wniosku złożonego przez Gminę Świętochłowice 
na realizację zadania pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy 
Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych 
w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności 
Zarząd WFOŚiGW w Katowicach uchwałą z dnia 8 listopada 2018 r. wyraził 
zgodę na ustalenie do 31 marca 2019 r. nowego terminu zawarcia umowy, 
z powodu nierozstrzygnięcia przez beneficjenta postępowania w spra-
wie wyboru wykonawcy zadania i niedostarczenia wymaganej dokumen-

121 Jeden wniosek był w trakcie rozpatrywania.
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tacji. W przypadku zadania RDOŚ w Rzeszowie, dotyczącego identyfikacji 
historycznie zanieczyszczonego terenu położonego przy ul. 3 maja w Jaśle, 
umowa przekazująca środki, według wyjaśnień Prezesa Zarządu WFOŚiGW 
w Rzeszowie, zostanie sporządzona i podpisana po uchwaleniu przez Radę 
Nadzorczą funduszu planu finansowego na rok 2019. 

Infografika nr 11 
Wnioski rdoś o dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

W latach 2014–2018 ogólem 
wpłynęło 11 wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięć 
dotyczących historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi

cztery z sześciu
objętych kontrolą

WFOŚIGW

Wnioski złożone przez Urząd Gminy Świętochłowice

Wnioski złożone przez Starostwo powiatowe w Tarnowskich Gorach

Wnioski złożone przez Starostwo powiatowe w Policach

32 733,0 tys. zł

łączna kwota dofinansowania przedsięwzięć, o którą starano się w 11 wnioskach

10*
liczba pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków

*Jeden wniosek był w trakcie
  rozpatrywania.

3 833,8 tys. zł
W przypadku 7 z 11 wniosków 
zawarto umowy dofinansowania

211,2 tys. zł
Łączna kwota wydatkowana 
w okresie objętym kontrolą

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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W latach 2014–2018 do objętych kontrolą funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej wpłynęło ogółem siedem harmonogramów zadań 
rdoś, dotyczących historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w tym: 
dwa harmonogramy dotyczące pięciu zadań do wfośigw oraz pięć harmo-
nogramów dotyczących 10 zadań do NFOŚIGW. 

Spośród pięciu zadań objętych harmonogramami przedłożonymi do wfo-
śigw, trzy otrzymały pozytywną opinię dotyczącą możliwości ich dofi-
nansowania122. Ponadto Regionalny Dyrektor w Krakowie, pomimo że 
nie ustalił harmonogramu zadań zwrócił się do Prezesa Zarządu WFO-
ŚiGW w Krakowie o opinię w zakresie możliwości finansowania zadania 
dotyczącego historycznego zanieczyszczenia przy ul. Biema w Olkuszu. 
W odpowiedzi Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie poinformował, że 
w związku z upływem terminu składania wniosków na lata 2018 i 2019, 
brak jest możliwości ubiegania się przez RDOŚ w Krakowie o dofinanso-
wanie I etapu zadania (oceny stopnia zanieczyszczenia powierzchni ziemi) 
w 2018 r.

Dwa zadania dotyczące rozpoznania zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
oraz remediacji na terenie Zakładów Chemicznych Organika – Azot S.A. 
w Jaworznie nie otrzymały pozytywnej opinii WFOŚiGW w Katowicach, 
gdyż jak wyjaśnił Prezes Zarządu Funduszu, zadania te objęte były umową 
o dofinansowanie zawartą pomiędzy Prezydentem Miasta Jaworzno i NFO-
ŚiGW w ramach przedsięwzięcia pn. Działania zmierzające do rozwiąza-
nia problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku 
Wąwolnica w Jaworznie etap I – dokumentacja techniczna.

Spośród 10 zadań objętych harmonogramami przedłożonymi do NFO-
ŚiGW jedynie trzy otrzymały pozytywną opinię funduszu dotyczącą 
możliwości ich dofinansowania123. W przypadku czterech zadań124 powo-
dem wydania przez fundusz negatywnej opinii był fakt, że zadania ujęte 
w harmonogramach obejmowały swoim zakresem wyłącznie badanie 
zanieczyszczonej ziemi lub/i opracowanie projektu planu remediacji 
(bez przeprowadzenia samej remediacji), nie spełniając tym samym 
warunków „części 3” programu priorytetowego 2.2. Ochrona powierzchni 
ziemi. Przyczyną odmowy wydania pozytywnej opinii dla trzech pozo-
stałych zadań było nieprzedstawienie przez rdoś w harmonogramach 
podstawowych danych dotyczących m.in. zakresu przedsięwzięć, ich 
kosztów oraz terminu realizacji.

122 Zadanie RDOŚ w Rzeszowie dotyczące terenu przy ul. 3 maja 83 w Jaśle; dwa zadania RDOŚ 
w Szczecinie dotyczące terenu przy ul. Gdańskiej w Szczecinie oraz terenu w miejscowości Borne 
Sulinowo. 

123 Dwa zadania RDOŚ w Gdańsku, dotyczące historycznego zanieczyszczenia na terenie  
postoczniowym w Gdańsku oraz na terenie przy ul. Żaglowej 2 w Gdańsku; jedno zadanie RDOŚ 
w Szczecinie dotyczące historcznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w Bornym Sulinowie.

124 Dwa zadania RDOŚ w Poznaniu dotyczące badania terenów, na których stwierdzono 
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz sporządzenia dla tych terenów 
planów remediacji; zadanie RDOŚ we Wrocławiu dotyczące rozpoznania środowiska wodno-
gruntowego, opracowania planu remediacji oraz przeprowadzeniu monitoringu historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi w miejscowości Krzywa; zadanie RDOŚ w Katowicach 
dotyczące rozpoznania historycznego zanieczyszczenia na terenie Zakładów Chemicznych 
Organika Azot w Jaworznie.

Wydawanie 
przez fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki 
wodnej opinii 
do harmonogramów 
zadań rdoś
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We wszystkich objętych kontrolą funduszach ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej aktualną ofertę dofinansowania przedstawiano na stronach 
internetowych jednostki oraz w trakcie spotkań, konsultacji i koresponden-
cji z potencjalnymi beneficjentami, a w przypadku niektórych jednostek 
również na konferencjach, targach, seminariach oraz za pośrednictwem 
mediów.

Jedynie trzy fundusze125 w przedstawianych informacjach wskazywały 
wprost możliwość pozyskania środków na zadania związane z remediacją 
terenów, w tym na przedsięwzięcia z zakresu historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami, przyczyną 
takiego stanu rzeczy było niewielkie zainteresowanie potencjalnych bene-
ficjentów wparciem tego rodzaju zadań.

125 NFOŚiGW, WFOŚiGW w Katowicach i WFOŚiGW w Szczecinie.

Informowanie 
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o możliwości pozyskania 
środków na zadania 

z zakresu historycznych 
zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Ocena skutecznej eliminacji przez właściwe organy administracji publicz-
nej zagrożeń jakie stanowią historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Ocena działań podejmowanych w celu:
–  identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 

ziemi i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz prowadze-
nia ich rejestru i wykazu;

–  prawidłowego wydawania i realizacji postanowień decyzji administra-
cyjnych w badanym obszarze ;

–  doprowadzenia przez właściwe organy administracji do remedia-
cji terenów, na których występują historyczne zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi;

–  zapewnienia przez właściwe podmioty środków finansowych na prze-
prowadzenie badań zanieczyszczeń powierzchni ziemi i remediację.

Kontrola została przeprowadzona w 32 jednostkach:
–  siedmiu starostwach powiatowych;
–  ośmiu urzędach miast na prawach powiatu (w tym w Urzedzie m.st. War-

szawy);
–  trzech dzielnicach miasta st. Warszawy;
–  Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
–  sześciu regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska;
–  Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
–  sześciu wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej.

Jednostki do kontroli wybrano w sposób celowy, biorąc po uwagę kom-
petencje organów w zakresie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi oraz historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
w tym ich identyfikacji i usuwania.  

Poszczególne starostwa powiatowe oraz urzędy miast na prawach powiatu 
wybrano ze względu na prowadzone na ich terenie działalności gospodar-
cze, które z dużym prawdopodobieństwem powodowały lub mogły powo-
dować emisje zanieczyszczeń. 

Ze względu na podział administracyjny m.st. Warszawy i przeniesienie 
kompetencji z zakresu ochrony powierzchni ziemi do poszczególnych dziel-
nic, kontrolą objęto trzy dzielnice miasta st. Warszawy.

Ponadto w celu ustalenia możliwych źródeł finansowania i wysokości 
dostępnych środków finansowych na identyfikację i usuwanie historycz-
nych zanieczyszczeń powierzchni ziemi kontrolą objęto również fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kontrola w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych 
dyrekcjach ochrony środowiska oraz w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i wojewódzkich funduszach ochrony środowiska została 
przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy o NIK 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Zasady doboru 
jednostek

Kryteria kontroli
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z uwzględnieniem kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetel-
ności. Kontrola w starostwach powiatowych, urzędach miast na prawach 
powiatu oraz urzędach dzielnic m.st. Warszawy prowadzona była na pod-
stawie  art. 2 ust. 2 i art. 5 ust. 2 ustawy o NIK z uwzględnieniem kryterium 
legalności, rzetelności i gospodarności.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 5 września 2018 r., a zakończono w dniu 
7 stycznia 2019 r. 

Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2014 r. do zakończenia kontroli oraz 
lata wcześniejsze , o ile miały wpływ na kontrolowaną działalność.

W związku z przeprowadzaną kontrolą, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 
lit. f ustawy o NIK zasięgnięto informacji u:

– Ministra Środowiska na temat:

  wypracowanych przez powołany przez Ministra Środowiska w 2016 r. 
Zespół do spraw terenów zdegradowanych, rozwiązań organiza-
cyjnych, legislacyjnych, finansowych dotyczących historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów po byłych zakładach chemicznych w Tarnowskich Górach, 
zakładach chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, zakładach two-
rzyw sztucznych „Pronit-Erg”w Pionkach, oraz terenów zanieczysz-
czonych po działalności zakładów chemicznych „Organika-Azot” S.A. 
w Jaworznie; 

  analizy zmiany przepisów dotyczących uwzględnienia w dokumen-
tach planistycznych (np. miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego) informacji o potencjalnych i historycznych zanie-
czyszczeniach powierzchni ziemi, zobowiązania właściwych organów 
do uwzględniania w pozwoleniach na budowę postanowień dotyczą-
cych konieczności przeprowadzenia remediacji oraz wprowadzenia 
przepisów umożliwiających organom administracji otrzymanie dofi-
nansowania wykonania zastępczego przy usuwaniu odpadów z miejsc 
na ten cel nieprzeznaczonych. 

–  Wojewodów: śląskiego126, kujawsko-pomorskiego127, mazowieckiego128 
w sprawie rejestrów zanieczyszczeń powierzchni ziemi i dokumentów 
dotyczących rekultywacji prowadzonych przez starostów i przekazywa-
nych do wojewodów w 2007 r.

–  Regionalnego Dyrektora w Krakowie129 o przekazanie informacji doty-
czących terenów, na których stwierdzono zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi, Regionalnego Dyrektora w Katowicach w sprawie prowadzonych 
przez urzędy miast wykazów potencjalnych historycznych zanieczysz-

126 W ramach kontroli prowadzonej w Starostwie w Tarnowskich Górach.
127 W ramach kontroli prowadzonej w Rdoś w Bydgoszczy.
128 W związku z kontrolą prowadzoną w Urzędzie m.st. Warszawy oraz w Urzędzie Miasta Płock.
129 W ramach kontroli prowadzonej w Urzędzie Miasta w Krakowie.

Data rozpoczęcia 
i zakończenia kontroli

Działania na podstawie 
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 

ustawy o NIK 

Okres objęty kontrolą
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czeń powierzchni ziemi130 oraz w sprawie usunięcia zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi po byłych Zakładach Chemicznych w Tarnowskich 
Górach131.

–  Generalnego Dyrektora w sprawie nadzoru nad kompletnością zapisów 
znajdujących się w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi132 oraz w sprawie działań GDOŚ w sprawie usunięcia zanieczysz-
czeń po byłych Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach133.

–  Burmistrza Miasta w Tarnowskich Górach w sprawie usunięcia odpadów 
po działalności zakładów chemicznych w Tarnowskich Górach, zdepono-
wanych na zwałowiskach na terenach będących we władaniu osób pry-
watnych134.

–  Trzech podmiotów związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowej 
na terenie Dzielnicy Białołęka135.

Kierownicy siedmiu z 32 jednostek objętych kontrolą wnieśli zastrzeżenia 
do wystąpień pokontrolnych.

Kolegium NIK podjęło uchwałę o uwzględnieniu w części zastrzeżeń 
wniesionych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Komi-
sja Rozstrzygająca w NIK oddaliła zastrzeżenia wniesione przez Pre-
zesa NFOŚiGW i Prezydenta Miasta Krakowa oraz uwzględniła w części 
zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Starostę 
Krośnieńskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgosz-
czy, w zastępstwie Burmistrza Dzielnicy Wola przez Zastępcę Burmistrza 
Dzielnicy Wola.

Na podstawie ustaleń kontroli sporządzono 32 wystąpienia pokontrolne, 
w których zamieszczono 39 wniosków, z czego według stanu na dzień 
15 marca 2019 r. zrealizowano cztery, nie zrealizowano 18, w trakcie reali-
zacji pozostało 17 wniosków. Wnioski pokontrolne skierowano do:

–  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące prowadzenia 
rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, jego uzupeł-
nienia oraz ujęcia w regulaminie organizacyjnym GDOŚ zadań związa-
nych z usuwaniem historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

–  regionalnych dyrektorów ochrony środowiska dotyczące opracowa-
nia harmonogramów zadań regionalnych dyrektorów, bieżącego moni-
torowania kompletności i rzetelności danych zawartych w rejestrze 
hzpz oraz dokonywania jego uzupełnień i aktualizacji, podjęcia dzia-

130 W związku z kontrolą prowadzoną w Urzędach Miast w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, 
Bytomiu.

131 W związku z kontrolą prowadzoną w Starostwie w Tarnowskich Górach.
132 W ramach kontroli prowadzonej w Rdoś w Katowicach.
133 W związku z kontrolą prowadzoną w Starostwie w Tarnowskich Górach.
134 W związku z kontrolą prowadzoną w Starostwie w Tarnowskich Górach.
135 Kierownik Projektu, Likwidator Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Warszawie, Radny Dzielnicy Białołęka – w związku z kontrolą prowadzoną na terenie Dzielnicy 
Białołęka.

Zastrzeżenia do wystąpień 
pokontrolnych

Wnioski pokontrolne 
i stan ich realizacji
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łań mających na celu skuteczne usuwania historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi, dostosowania regulaminów organizacyjnych 
rdoś do uregulowań Poś, związanych z historycznymi zanieczyszczeniami 
powierzchni ziemi;

–  starostów dotyczące identyfikacji potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi i sporządzania ich wykazów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, dokonywania zgłoszeń do rdoś histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi znajdujących się na terenie 
powiatu, przypisanie w regulaminach organizacyjnych w starostwach 
ustawowych obowiązków w zakresie identyfikacji potencjalnych histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi odpowiednim komórkom 
organizacyjnym oraz poszczególnym pracownikom w ich zakresach 
czynności;

–  prezydentów miast i burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy dotyczące 
dokonania identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi i sporządzenia ich wykazów, doprowadzenia do wpi-
sania do sporządzonych wykazów potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi zidentyfikowanych i nieuwzględnionych 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, sporzą-
dzania wykazów zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględnienia 
w zakresach obowiązków pracowników zadań związanych z identyfika-
cją i sporządzaniem wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń, 
wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z wymaganiami 
określonymi w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach w zakre-
sie dotyczącym zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

–  Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej dotyczący prawidłowego definiowania efektów eko-
logicznych i rzeczowych w zawieranych umowach o dofinansowanie 
przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW.

Ustalenia kontroli nie dały podstaw do sformułowania wniosków pokon-
trolnych dotyczących wfośigw.

Kierownicy skontrolowanych jednostek poinformowali NIK o działaniach 
podjętych w celu realizacji wniosków pokontrolnych: 

–  regionalni dyrektorzy ochrony środowiska m.in. o bieżącej aktualiza-
cji rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi z uwzględ-
nieniem informacji wymaganych przepisami prawa oraz przekazanych 
przez władających powierzchnią ziemi, podjęciu działań w celu skutecz-
nego usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

–  starostowie powiatów m.in. o podjęciu działań mających na celu iden-
tyfikację potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
przypisaniu poszczególnym komórkom organizacyjnym starostwa zadań 
z zakresu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, przekazaniu do rdoś wykazów potencjalnych histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
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–  prezydenci miast i burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy m.in. 
o wystąpieniu do właściwych organów administracji oraz podmio-
tów władających terenami pofabrycznymi o informacje dot. histo-
rycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, podjęciu działań w celu 
uzupełnienia wykazów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, zobligowaniu pracowników urzędu do egzekwo-
wania od inwestorów wymagań dotyczących przedstawiania w karcie 
informacyjnej przedsięwzięcia informacji o dotychczasowym sposo-
bie wykorzystania terenu, występowania do burmistrzów dzielnic 
o informacje w sprawie ewentualnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, wymaganiu od inwestorów przeprowadzenia 
na terenach poprzemysłowych dodatkowych badań w celu określe-
nia przydatności badanego terenu do realizacji zamierzonego przed-
sięwzięcia i zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienie jakości gleby 
i ziemi w trakcie postępowań administracyjnych dotyczących pozwo-
leń na budowę;

–  Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej o uwzględnieniu rekomendacji NIK związa-
nych z formułowaniem efektów rzeczowych i ekologicznych.

Lp.

Jednostka  
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca  

kontrolę

Nazwa jednostki  
kontrolowanej

Imię i nazwisko  
kierownika  
jednostki  

kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej  

działalności

1.

Departament  
Środowiska

Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska

Andrzej  
Szweda-Lewandowski w formie opisowej

2.
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

w Warszawie
Arkadiusz Siembida w formie opisowej

3.
Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Kazimierz Kujda w formie opisowej

4.

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie

Marek Ryszka pozytywna

5. Urząd m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski w formie opisowej

6. Urząd Dzielnicy Białołęka 
m.st. Warszawy Grzegorz Kuca w formie opisowej

7. Urząd Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy Grzegorz Pietruczuk w formie opisowej

8. Urząd Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy

Krzysztof  
Strzałkowski w formie opisowej

9. Urząd Miasta Płocka Andrzej Nowakowski negatywna

10. Starostwo Powiatowe 
w Radomiu Waldemar Trelka negatywna

11. Starostwo Powiatowe 
w Tarnowskich Górach Krystyna Kosmala w formie opisowej

Wykaz jednostek 
kontrolowanych



ZAŁĄCZNIKI

100

Lp.

Jednostka  
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca  

kontrolę

Nazwa jednostki  
kontrolowanej

Imię i nazwisko  
kierownika  
jednostki  

kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej  

działalności

12.

Delegatura NIK  
w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy
Maria Dombrowicz w formie opisowej

10.

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu

Ireneusz Stachowiak w formie opisowej

14. Urząd Miasta Bydgoszczy Rafał Burski w formie opisowej

15.

Delegatura NIK  
w Katowicach

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

w Katowicach
Jolanta Prażuch w formie opisowej

16.

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach

Tadeusz Bednarek    pozytywna

17. Urząd Miasta Katowice Marcin Krupa w formie opisowej

18. Urząd Miasta Bytom Mariusz Wołosz    negatywna

19. Urząd Miasta Dąbrowa 
Górnicza Zbigniew Podraza w formie opisowej

20. Urząd Miejski  
w Jaworznie Paweł Silbert pozytywna

21.

Delegatura NIK  
w Krakowie

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

w Krakowie
Rafał Rostecki w formie opisowej

22.

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie

Kazimierz Koprowski w formie opisowej

23. Urząd Miasta Krakowa Jacek Majchrowski w formie opisowej

24. Starostwo Powiatowe 
w Dąbrowie Tarnowskiej Lesław Wieczorek negatywna

25.

Delegatura NIK  
w Rzeszowie

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie
Wojciech Wdowik w formie opisowej

26.

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie

Adam Skiba w formie opisowej

27. Starostwo Powiatowe 
w Tarnobrzegu Paweł Bartoszek negatywna

28. Starostwo Powiatowe 
w Krośnie Jan Juszczak negatywna

29.

Delegatura NIK  
w Szczecinie

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

w Szczecinie
Aleksandra Stodulna w formie opisowej

30.
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 

w Szczecinie
Paweł Mirowski w formie opisowej

31. Starostwo Powiatowe 
w Policach Andrzej Bednarek w formie opisowej

32. Starostwo Powiatowe 
w Szczecinku Krzysztof Lis w formie opisowej
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 6.2.  Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi mogły powstać w wyniku 
różnych rodzajów działalności m.in. wydobywczej, przemysłu chemicznego, 
włókienniczego, dystrybucji i magazynowania paliw, przemysłu hutniczego, 
koksowniczego, niewłaściwego gospodarowania odpadami. Według szacun-
ków ekspertów tereny zdewastowane lub zdegradowane w Polsce stano-
wią ok. 3%136 powierzchni kraju. Tylko na terenie województwa śląskiego 
zidentyfikowano ok. 38% terenów zdegradowanych lub zdewastowanych. 

Generalną zasadą wynikającą z przepisów z zakresu ochrony środowiska 
jest, że odpowiedzialność za powstałe na danej nieruchomości zanieczysz-
czenie ponosi władający powierzchnią ziemi (przede wszystkim właściciel 
nieruchomości), bez względu czy jest to osoba fizyczna, czy np. jednostka 
samorządowa. Należy zwrócić uwagę, że kupując teren, na którym wystę-
puje zanieczyszczenie można jednocześnie „nabyć” obowiązek przepro-
wadzenia remediacji. Obowiązek ten jest w pewien sposób niwelowany 
poprzez możliwość wskazania sprawcy zanieczyszczenia. Natomiast, jeżeli 
zanieczyszczenie zostało spowodowane przez innego sprawcę za zgodą lub 
wiedzą władającego powierzchnią ziemi, jest on zobowiązany do przepro-
wadzenia remediacji solidarnie ze sprawcą. Należy przy tym zaznaczyć, że 
koszty prowadzenia remediacji terenu zanieczyszczonego ponosi władający 
powierzchnią ziemi lub sprawca zanieczyszczenia. Przepisy Poś określają 
przypadki, w których do badań i remediacji zobowiązany jest regionalny 
dyrektor. Ustawa określa wyjątek od tej zasady, w przypadku działania  
tzw. „zastępczego”. wówczas, gdy istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
środowiska, regionalny dyrektor prowadzi remediację i obciąża kosztami 
władającego powierzchnią ziemi lub sprawcę. 

Powierzchnia ziemi została zdefiniowana w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska137 (art. 3 pkt 25 Poś) jako ukształto-
wanie terenu, gleba, ziemia oraz wody gruntowe, z tym że:

–  gleba – oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, 
materii organicznej, wody glebowej, powietrza glebowego i organizmów, 
obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie;

–  ziemia – oznacza górną warstwę litosfery, znajdującą się poniżej gleby, 
do głębokości oddziaływania człowieka;

–  wody gruntowe – oznaczają wody podziemne w rozumieniu art. 16 
pkt 68 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne138, które znajdują 
się w strefie nasycenia i pozostają w bezpośredniej styczności z gruntem 
lub podglebiem (art. 3 pkt 25 Poś). 

Zgodnie z art. 101a Poś, zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się 
na podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powo-
dujących ryzyko w glebie lub ziemi. Za dopuszczalną zawartość w glebie 

136 Lech Wysokiński, Instytut Techniki Budowlanej, opracowanie: Degradacja i stopień 
zanieczyszczenia terenów w Polsce.

137 Dz. U. z  2018 r. poz. 799, ze zm.
138 Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm.

Przepisy ogólne 
z zakresu ochrony 
powierzchni ziemi
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i w ziemi substancji powodującej ryzyko uznaje się taką zawartość, poniżej 
której żadna z funkcji pełnionych przez powierzchnię ziemi nie jest zna-
cząco naruszona, z uwzględnieniem wpływu tej substancji na zdrowie ludzi 
i stan środowiska (art. 101a ust. 2). Funkcję pełnioną przez powierzch-
nię ziemi ocenia się na podstawie jej faktycznego zagospodarowania 
i wykorzystania, chyba że inna funkcja wynika z planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (art. 101a ust. 3). Dopuszczalne zawartości substancji 
powodujących ryzyko są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanie-
czyszczenia powierzchni ziemi139, które weszło w życie w dniu 5 września 
2016 r. i było poprzedzone uchylonym rozporządzeniem Ministra Środowi-
ska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby i ziemi140. 
Należy zaznaczyć, że w rozporządzeniu z 2016 r. w sprawie sposobu prowa-
dzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, określono również etapy 
(od § 6 do § 10) identyfikacji terenów zanieczyszczonych oraz w załączniku 
nr 2 do tego rozporządzenia rodzaje działalności mogących z dużym praw-
dopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi, wraz z przykładowymi dla tych działalności zanieczyszczeniami. 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środo-
wiska oraz niektórych innych ustaw141, wprowadziła pojęcie historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi oznaczające zanieczyszczenie, które 
zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która 
została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. w rozumieniu art. 3 
pkt 5a Poś, a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumie-
niu art. 6 pkt 11 lit. c142 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie143, która została spowodowana przez 
emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat. 

Ochrona powierzchni ziemi, zgodnie z przepisami Poś art. 101, polega  
na m.in. na: racjonalnym gospodarowaniu, zachowaniu funkcji środo-
wiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, zapobieganiu 
zanieczyszczeniu substancjami powodującymi ryzyko oraz na remediacji, 
zachowaniu jak najlepszego stanu gleby poprzez zapobieganie np. erozji 
wodnej i wietrznej, spadkowi zawartości próchnicy glebowej, czy działa-
niom powodującym zakwaszanie. Należy zauważyć, że do czasu zmiany 
ustawy Poś w 2014 r. ochrona powierzchni ziemi polegała m.in. na utrzy-
maniu jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaga-
nych standardów oraz na doprowadzeniu jakości gleby i ziemi co najmniej 
do wymaganych standardów, gdy nie były one dotrzymane.

139 Dz. U. poz. 1395.
140 Dz. U. Nr 165, poz. 1359.
141 Dz. U z 2014 r. poz. 1101.
142 Szkoda w środowisku – rozumie się przez to negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji 

elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została 
spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot 
korzystający ze środowiska w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby 
lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

143 Dz. U. z 2018 r. poz. 954.

Ochrona 
powierzchni ziemi
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W przypadku wystąpienia historycznego zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi,  przepisy Poś (art. 101h ust. 1) wskazują na obowiązek przeprowa-
dzenia remediacji przez władającego powierzchnią ziemi. 

Zasady odpowiedzialności administracyjnej za zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi uregulowane są w zależności od czasu ich wystą-
pienia. Ustawa obejmuje zanieczyszczenie gleby i ziemi spowodowane 
przed 30 kwietnia 2007 r. tzw. historyczne zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi, a ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w śro-
dowisku i ich naprawie, obejmuje zanieczyszczenia gleby i ziemi powstałe 
po 30 kwietnia 2007 r. tak zwane szkody w środowisku w powierzchni 
ziemi powstałe w wyniku działalności stwarzającej ryzyko szkody. 

Co do zasady odpowiedzialnym za przeprowadzenie remediacji na terenie, 
na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi jest 
władający powierzchnią ziemi (art. 101h). Władający powierzchnią ziemi 
może być zwolniony z obowiązku wykonania remediacji jeśli wykaże, że 
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi dokonane po dniu obję-
cia przez niego władania spowodował inny wskazany podmiot, wówczas 
obowiązek remediacji spoczywa na tym podmiocie zwanym w przepisach 
Poś „innym sprawcą” (art. 101h ust. 2). W przypadku gdy, zanieczyszcze-
nie zostało spowodowane przez innego sprawcę, ale za zgodą lub wiedzą 
władającego powierzchnią ziemi, wówczas obowiązek remediacji spoczywa 
solidarnie na innym sprawcy i władającym powierzchnią ziemi (art. 101h 
ust. 3). Remediację przeprowadza się zgodnie z ustalonym, w drodze 
decyzji wydanej na wniosek władającego powierzchnią ziemi lub innego 
sprawcy, planem remediacji (art. 101l ust. 1 i 2). Ustawa wskazuje wyjątki 
od tych ogólnych zasad, w tym przypadki gdy odpowiedzialność spo-
czywa na innym sprawcy lub na regionalnym dyrektorze ochrony środowi-
ska. W art. 101 i Poś określono przypadki, w których regionalny dyrektor, 
w przypadku historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, przepro-
wadza remediację:

–  nie można wszcząć wobec władającego powierzchnią ziemi postępowa-
nia egzekucyjnego dotyczącego obowiązku przeprowadzenia remediacji 
albo egzekucja okazała się bezskuteczna;

–  władający powierzchnią ziemi wykaże, że zanieczyszczenie, dokonane 
po dniu objęcia przez niego władania, spowodował inny sprawca, wobec 
którego nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego 
obowiązku przeprowadzenia remediacji, lub egzekucja okazała się bez-
skuteczna;

–  władający powierzchnią ziemi dokonał zgłoszenia na podstawie art. 12 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw144 oraz 
starosta uwzględnił zgłoszenie w rejestrze zawierającym informacje 
o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości 
gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem terenów, na których obowiązek 
rekultywacji obciążał starostę;

144 Dz. U. poz. 1085, ze zm. 

Odpowiedzialność 
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–  z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nie-
odwracalnych szkód w środowisku jest konieczne niezwłoczne jej prze-
prowadzenie.

Należy podkreślić, że wraz z wejściem w życie w dniu 30 kwietnia 2007 r. ustawy 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, uchylono przepisy 
Poś, m.in. zobowiązujące władającego powierzchnią ziemi, na której wystę-
powało zanieczyszczenie do przeprowadzenia rekultywacji oraz przepisy 
określające przypadki, w których do przeprowadzenia rekultywacji zobo-
wiązany był starosta. Jako organ ochrony środowiska właściwy w sprawach 
odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku został wska-
zany regionalny dyrektor ochrony środowiska (art. 7). W ustawie zmienia-
jącej ustawę Poś w 2014 r. zobowiązano władającego powierzchnią ziemi, 
który stwierdził historyczne zanieczyszczenie na terenie będącym w jego 
władaniu do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do regionalnego dyrek-
tora ochrony środowiska (art. 101e ust.1) i przeprowadzenia remediacji 
(art. 101h ust. 1).

W latach 2001 (od 1 października) – 2014 (do 4 października) na podsta-
wie art. 109 ust. 2 Poś starosta był zobowiązany do prowadzenia okreso-
wych badań jakości gleby i ziemi. Obowiązek ten został uchylony po wejściu 
w życie nowych przepisów w zakresie ochrony powierzchni ziemi w 2014 r. 
i zastąpiony przepisem art. 101d Poś, zgodnie z którym starosta dokonuje 
identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi poprzez: 

–  ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powo-
dować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była pro-
wadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.;

–  ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie 
w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na ww. działalność;

–  analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem 
gleby lub ziemi;

–  w razie potrzeby – wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszcze-
nia gleby i ziemi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 
pkt 1 lub ust. 1a Poś,

Starosta dokonując identyfikacji, zgodnie z art. 101d ust. 1 pkt 4 Poś tylko 
w razie potrzeby, wykonuje pierwszy etap badań zanieczyszczenia (bada-
nia wstępne, o których mowa w § 9 rozporządzenia w sprawie sposobu pro-
wadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi). Ponadto władający 
powierzchnią ziemi jest zobowiązany do przekazania staroście na jego 
wniosek wszelkich informacji będących w jego posiadaniu dotyczących 
potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz 
o jego możliwych źródłach.

Identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi nie dokonuje się na terenach, na których jest prowadzona działal-
ność, której głównym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub 
bezpieczeństwo międzynarodowe (ust. 2). Starosta lub upoważniona przez 
niego osoba są uprawnieni do wstępu na teren władającego powierzchnią 
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ziemi w celu wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi (ust. 3). 
Natomiast władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić wyko-
nywanie badań na terenie będącym w jego władaniu (ust. 4). Jak już wyżej 
zostało wskazane starosta sporządza wykaz potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz dokonuje aktualizacji tego wykazu 
raz na 2 lata, którą przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środo-
wiska za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na infor-
matycznych nośnikach danych (art. 101d ust. 6, 8 i 9 Poś). 

Art. 101e Poś wprowadził obowiązek zgłaszania historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi do regio-
nalnego dyrektora, (ust. 1), przepis ten w ust. 2 określa co ww. zgłoszenie 
powinno zawierać. Na podstawie art. 101e ust. 3 każdy kto stwierdził 
potencjalne historycznie zanieczyszczenie powierzchni ziemi może zgło-
sić to staroście.

Zgodnie z art. 101 f ust. 1 na terenie, na którym była prowadzona działal-
ność przed 30 kwietnia 2007 r. mogąca z dużym prawdopodobieństwem 
powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz istnieją 
przesłanki wskazujące na występowanie historycznego zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi, regionalny dyrektor może nałożyć w drodze decyzji 
na władającego powierzchnią ziemi będącego podmiotem korzystającym 
ze środowiska, obowiązek wykonania badań zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi oraz wyznaczyć termin przedłożenia ich wyników.

Ponadto zgodnie z art. 101g Poś, regionalny dyrektor może wykonywać 
badania zanieczyszczenia gleby i ziemi w celu potwierdzenia występowa-
nia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub w celu opraco-
wania planu remediacji. Badania te wykonują laboratoria, o których mowa 
w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a Poś. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych145 ma zastosowanie do wyboru podmiotu 
realizującego badania jako zamówienie publiczne – art. 101g ust. 3 Poś. 

W obowiązującym stanie prawnym, na podstawie art. 101c Poś, Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr historycznych zanieczysz-
czeń powierzchni ziemi natomiast dane do tego rejestru wprowadza, aktu-
alizuje i uzupełnia regionalny dyrektor – art. 101c ust. 5. Zakres danych 
gromadzonych w rejestrze określono w art. 101c ust. 2 Poś oraz uszcze-
gółowiono w rozporządzeniu w sprawie rejestru. Generalny Dyrektor może 
dokonywać zmian w rejestrze w przypadku gdy stwierdzi niezgodność 
zawartych w nim danych z posiadanymi informacjami, w szczególności  
wynikającymi z prowadzonych postepowań administracyjnych w zakresie 
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi – art. 101c ust. 8 Poś. 
Rejestr prowadzi się przy użyciu systemu teleinformatycznego, w podziale 
na województwa, w sposób umożliwiający zestawianie danych dla obszaru 
całego kraju oraz w sposób umożliwiający sortowanie danych. Bezpośredni 
dostęp do wszystkich danych zawartych w rejestrze posiadają za pośred-
nictwem systemu teleinformatycznego organy ochrony środowiska oraz 
organy Inspekcji Ochrony Środowiska – ust. 9 i 10 ww. przepisu.

145 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.
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Natomiast starosta sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi (art.101 d pkt 6), który był zobowiązany 
przekazać regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska w 25 miesiącu 
od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie art. 101a ust. 5 zmienionej ustawy Poś, tj. rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, które weszło w życie 5 września 2016 r. 
(art. 17),  tj. do dnia 5 października 2018 r.

Należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe dotyczące obowiązków 
związanych z rejestrem. Przed wejściem w życie nowelizacji Poś, tj. z dniem 
5 września 2014 r. Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
– Prawo Ochrony Środowiska146 obowiązującym od 1 października 2001 r. 
to starosta prowadził, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający infor-
macje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów 
jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obo-
wiązek rekultywacji obciążał starostę. Następnie ustawą z dnia 13 kwiet-
nia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w art. 36 
starosta został zobowiązany do niezwłocznego przekazania ww. rejestru 
właściwym wojewodom. Z kolei ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która 
weszła w życie 15 listopada 2008 r., w art. 161 zobowiązała wojewodów 
do przekazania właściwym regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, 
po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, rejestry zawierające informa-
cje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości 
gleby lub ziemi, które otrzymali od starostów.

Zgodnie z art. 3 pkt 31b Poś pod pojęciem remediacji rozumie się podda-
nie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie 
lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowa-
nie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczysz-
czony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, 
z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przy-
szłości sposobu użytkowania terenu, remediacja może polegać również 
na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi największe korzyści dla środowiska. 

Remediację historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi przepro-
wadza się zgodnie z planem remediacji, który ustala regionalny dyrektor 
drodze decyzji (art. 101l ust. 1 i ust. 4 Poś). Regionalny dyrektor ustala  
ww. plan, zgodnie z art. 101l ust. 2 Poś, na wniosek władającego powierzch-
nią ziemi lub innego sprawcy, który zawiera projekt planu remediacji. 
Regionalny dyrektor zanim wyda decyzje ustalającą plan remediacji zgod-
nie z art. 101l ust. 5 Poś zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii dotyczącej 
projektu tego planu:
–  państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego – w odniesie-

niu do oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi 
na danym terenie;

–  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – w odniesieniu 
do zanieczyszczenia w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia;

146 Dz. U z 2006 r. Nr 129, poz. 902.
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–  dyrektora okręgowego urzędu górniczego – w odniesieniu do zanieczysz-
czenia spowodowanego ruchem zakładu górniczego;

–  dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu 
do zanieczyszczenia na gruntach będących w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

–  dyrektora parku narodowego – w odniesieniu do zanieczyszczenia 
na obszarze parku narodowego i jego otuliny;

–  dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w odniesieniu do zanieczysz-
czenia w strefach ochronnych ujęć wody;

–  starosty – w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywa-
nych na cele rolne.

Zgodnie z art. 101n Poś regionalny dyrektor również dokonuje się oceny 
przeprowadzenia remediacji polegającej na stwierdzeniu zgodności prze-
prowadzonej remediacji z ustalonym planem w tym zakresie. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności przeprowadzonej z planem remediacji, stosuje 
się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Sposoby przeprowadzenia remediacji zostały określone w art. 101q Poś. 
W przypadkach, w których remediacji dokonuje regionalny dyrektor, wła-
dający powierzchnią ziemi jest zobowiązany umożliwić jej przeprowa-
dzenie z zachowaniem warunków określonych w decyzji, wydanej przez 
regionalnego dyrektora, a także umożliwić prowadzenie badań zanieczysz-
czenia gleby i ziemi o czym stanowi art. 101o Poś. Postępowanie w sprawie 
wydania ww. decyzji, wszczynane jest z urzędu.
–  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem admi-

nistracji rządowej i podlega ministrowi właściwemu do spraw środowi-
ska (art. 121 uuioś). 

–  Regionalny dyrektor, zgodnie z art. 123 uuioś, jest organem administracji 
rządowej niezespolonej, właściwym do realizacji zadań, o których mowa 
w art. 131 ust. 1 uuioś, na obszarze województwa i podlega Generalnemu 
Dyrektorowi.

–  Starosta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, jest kierowni-
kiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracow-
ników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 
zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. 

–  Miasto na prawach powiatu jest gminą o statusie miasta, wykonującą 
zadania powiatu. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę 
wykonawczą sprawuje prezydent miasta. 

W świetle art. 400a ust. 1 pkt 9 i 9a Poś finansowanie ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną 
powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samo-
oczyszczaniu oraz przedsięwzięcia związane z niepolegającą na samo-
oczyszczaniu remediacją historycznego zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi, jeżeli zobowiązanym do przeprowadzenia remediacji jest regio-
nalny dyrektor lub władająca powierzchnią ziemi jednostka samorządu 
terytorialnego.
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Ponadto Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 
(POIiŚ) przewiduje wsparcie zadań w zakresie ochrony powierzchni 
ziemi w ramach działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. 
W ramach projektu 1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych 
terenów wspierana jest m.in. remediacja terenów zanieczyszczonych. Dofi-
nansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące m.in. remediację terenów 
zdegradowanych lub zanieczyszczonych na terenie miast i w obszarach 
ich funkcjonalnych, w tym terenów poprzemysłowych, pogórniczych,  
itp. Program określa również wymogi niezbędne dla uzyskania dofinan-
sowania. 
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6.3.  Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli – Dz. U. 
z 2019 r. poz. 489.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. 
Nr 2, poz. 627, ze zm.

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. 
z 2018 r. poz. 799, ze zm.

4. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
– Dz. U. z 2017 r. poz. 1161.

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 2018 r. poz. 2081, ze zm.

6. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1101. 

7. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie – Dz. U. z 2018 r. poz. 954.

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi – Dz. U. poz.1395, obowiązujące od dnia 5 września 2016 r. 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi  
– Dz. U. Nr 165, poz. 1359, uchylone z dniem 5 września 2016 r. 

10.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. 
w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi  
– Dz. U. poz. 1397.

11.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1202, ze zm.

12.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 
ze zm.).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
1. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
1. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1. Prezes Rady Ministrów
1. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
1. Rzecznik Praw Obywatelskich
1. Minister Środowiska
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
1. Minister Infrastruktury

10. Minister Finansów
11. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
12. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
13. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa
14. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
15. Senacka Komisja Środowiska
16. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego  

i Administracji Państwowej
17. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
18. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
19. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska
20. Starostowie – drogą elektroniczną
21. Prezydenci miast na prawach powiatu – drogą elektroniczną
22. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej
23. Prezesi zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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