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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

BIP Biuletyn Informacji Publicznej;

czynności 
klasyfikacyjne

czynności wykonywane przez klasyfikatora, o których mowa w § 5 
ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, obejmujące analizę  
niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny  
i kartograficzny, przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie 
oraz sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji;

EGiB ewidencja gruntów i budynków;

gleboznawcza 
klasyfikacja gruntów

podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, 
ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb;

klasyfikator osoba/podmiot upoważniony przez starostę do przeprowadzania glebo-
znawczej klasyfikacji gruntów;

Kpa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735);

operat klasyfikacyjny  
lub techniczny

sporządzany przez klasyfikatora projekt ustalenia klasyfikacji, o którym 
mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji;

Pgk lub Prawo 
geodezyjne  

i kartograficzne

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2052, ze zm.);

rozporządzenie 
w sprawie klasyfikacji

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246);

rozporządzenie  
w sprawie EGiB

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 393);

ufp ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305);

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1200);

ustawa o dostępie 
do informacji 

publicznej

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2176);

WINGiK Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego  
i Kartograficznego.
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Grunty rolne i leśne podlegające gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
to obszar o powierzchni ok. 20 mln hektarów. Przeprowadzona w całej 
Polsce – w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX 
wieku – gleboznawcza klasyfikacja gruntów jest obecnie podstawowym 
źródłem danych o glebach. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat, jakie minęły 
od pierwszej klasyfikacji gruntów, zmienił się znacznie sposób użytkowania 
gruntów, co mogło wpłynąć na ich klasę bonitacyjną. Tymczasem właściwe 
sklasyfikowanie gruntów ma istotne znaczenie w związku z ujawnianiem 
tego rodzaju danych w ewidencji gruntów i budynków, będących podstawą 
m.in.: planowania przestrzennego, wymiaru podatków, oznaczania nieru-
chomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieru-
chomościami i ewidencji gospodarstw rolnych. Z kolei od rzetelności 
danych ewidencyjnych zależy m.in. to, czy naliczano właściwe stawki 
podatku rolnego, czy należności i opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntu 
z produkcji rolnej nie były zaniżane, czy przeznaczanie gruntów rolnych 
na cele nierolnicze było prawidłowe. 

Kontrolę podjęto z inicjatywy własnej NIK, w związku z sugestią Rzecznika 
Praw Obywatelskich, który od ponad dekady zwraca uwagę, że obowiązu-
jące regulacje ustawowe nie określają ani kryteriów wyboru, ani wymagań 
kwalifikacyjnych osób wykonujących gleboznawczą klasyfikację gruntów1. 
Oznacza to, że klasyfikatorem może być dowolna osoba upoważniona przez 
starostę. Istnieje więc wysokie ryzyko nieprawidłowego przeprowadzania 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W ramach niniejszej kontroli NIK 
sprawdziła, czy starostowie odpowiedzialni za prowadzenie gleboznaw-
czej klasyfikacji gruntów w powiatach – mimo nieokreślenia przez usta-
wodawcę wymagań kwalifikacyjnych dla klasyfikatorów gleb – zapewnili 
prawidłowy poziom merytoryczny tej klasyfikacji. Szczegółowe badania 
przeprowadzono w terenie, z udziałem powołanych przez NIK biegłych 
i specjalistów. Ich celem było sprawdzenie prawidłowości i rzetelności 
danych ujętych w wybranych projektach ustalenia klasyfikacji sporządzo-
nych przez klasyfikatorów, w tym zwłaszcza zweryfikowanie zgodności 
ze stanem faktycznym typów, rodzajów i gatunków gleb, rodzajów użyt-
ków gruntowych oraz klas bonitacyjnych wykazanych w tych projektach. 
Z uwagi na uwarunkowania kontrolne NIK, oględzinom poddano jedynie 
działki należące do podmiotów publicznych. Przedstawiając wyniki badań, 
NIK zwraca uwagę na to, że użytki rolne sektora publicznego stanowiły 
zaledwie 3,7% wszystkich użytków rolnych w 2010 r. (15,5 mln ha)2. 

1  Patrz strona https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kwalifikacje-gleboznawcy-projekt-ustawy-
gotowy [dostęp: 26 lutego 2021 r.].

2  Główny Urząd Statystyczny, Użytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010, Warszawa 
2011 r., Tab. 1. Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych według rodzaju użytków 
rolnych i użytkowników, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-
2010/powszechny-spis-rolny-2010-uzytkowanie-gruntow,6,1.html [dostęp: 18 marca 2021 r.].

Pytanie definiu-
jące cel główny 
kontroli

Czy działania sta-
rostów zapewniły 
prawidłowy poziom 
merytoryczny 
wykonywania 
gleboznawczej 
klasyfikacji grun-
tów?

Pytania definiu-
jące cele szczegó-
łowe kontroli

1. Czy starosta 
rzetelnie upo-
ważniał osoby do 
przeprowadzenia 
klasyfikacji grun-
tów?

2. Czy postępowania 
klasyfikacyjne były 
przeprowadzane 
prawidłowo, a 
działania klasyfi-
katorów rzetelnie 
nadzorowane?

Jednostki kontro-
lowane 

Osiem starostw w: 
Grudziądzu, Lipnie, 
Mogilnie, Radzie-
jowie, Świeciu, 
Tucholi, Włocławku 
i Żninie.

Okres objęty 
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(I–III kwartał)
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania skontrolowanych staro-
stów, ponieważ nie zapewnili oni prawidłowego wykonywania gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów w latach 2015–2020 (I–III kwartał).

W objętych kontrolą starostwach sposób postępowania przy wyborze klasy-
fikatorów był niejednolity, na skutek braku regulacji ustawowej. W połowie 
starostw działano w sposób nietransparentny, ponieważ nie określono i nie 
podano do publicznej wiadomości wymogów, jakie musi spełniać kandydat 
na klasyfikatora. W pozostałych starostwach (w Lipnie, Mogilnie, Świeciu 
i Żninie), w których określono wymagania kwalifikacyjne, wprowadzono 
je najwcześniej dopiero w październiku 2018 r., a najpóźniej w sierpniu 2020 r. 

Rażącym zaniedbaniem siedmiu spośród ośmiu skontrolowanych starostów 
było zaniechanie wyboru klasyfikatorów z zachowaniem zasady konkuren-
cyjności w 77% analizowanych spraw prowadzonych na wniosek (334 z 434) 
i pozostawienie wyboru klasyfikatorów w gestii wnioskodawców. W 41% 
spraw z udziałem klasyfikatorów wskazanych przez wnioskodawców 
(136 z 334), protokoły z czynności klasyfikacyjnych w terenie zostały sporzą-
dzone przed wszczęciem postępowań administracyjnych w tych sprawach, 
a więc z pomięciem organu przeprowadzającego klasyfikację. Doprowadzono 
w ten sposób do nieuprawnionego scedowania władztwa publicznego 
w sferze dokonywania urzędowej klasyfikacji gleb na stronę zaintereso-
waną rozstrzygnięciem sprawy. Szczególną uwagę zwraca przy tym fakt, że 
aż w 88% operatów klasyfikacyjnych (14 z 16), zweryfikowanych w terenie 
przez NIK z udziałem biegłych i specjalistów, zawarto dane niezgodne ze sta-
nem faktycznym, w tym w 71% (10 z 14) zaniżono klasę bonitacyjną gleb. 
Świadczy to o nienależytym wypełnianiu przez starostów roli strażników 
bezcennego zasobu naturalnego jakim jest ziemia rolna i leśna. 

Jednocześnie w powyższych 334 sprawach stworzono warunki do naruszenia 
bezstronności i niezależności klasyfikatorów, ponieważ wnioskodawcy sami, 
bez wiedzy starostów, rozliczali się z gleboznawcami. Oznacza to, że klasyfi-
katorzy, wydając opinie w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
znajdowali się w sytuacji podwójnej lojalności, z jednej strony wobec interesu 
publicznego, z drugiej zaś prywatnego. Taka sytuacja konfliktu interesów 
powszechnie uważana jest za jeden z mechanizmów prowadzących 
do korupcji.

Skontrolowani starostowie nierzetelnie nadzorowali postępowania klasyfika-
cyjne. Za wyjątkiem starostwa w Lipnie, prowadzenie gleboznawczej klasyfi-
kacji gruntów nie było objęte kontrolami wewnętrznymi, audytami ani udoku-
mentowanymi działaniami nadzorczymi. Tymczasem aż w 478 (94%) spośród 
511 zbadanych postępowań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
stwierdzono nieprawidłowości. Ich skala i charakter świadczą o niewłaściwym 
funkcjonowaniu kontroli zarządczej w odniesieniu do przeprowadzania glebo-
znawczej klasyfikacji gruntów. Wskazuje to również na potrzebę podjęcia 
działań legislacyjnych w zakresie ustalenia wymagań klasyfikatorów. 

Poza występującymi najczęściej przypadkami nieustalania w drodze posta-
nowienia wysokości kosztów postępowań, osób zobowiązanych do ich ponie-
sienia oraz terminów i sposobów ich uiszczenia, w 52% zbadanych spraw 
(265 z 511), decyzje o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wydano 
z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 35 § 3 Kpa. Najwięcej przypad-
ków stwierdzono w starostwie w Tucholi (63 decyzje), a najdłużej trwało jedno 
z postępowań w starostwie w Grudziądzu (734 dni). W 11 sprawach w ogóle 
nie wydano decyzji o ustaleniu klasyfikacji, pomimo złożonych wniosków 
i upływu – w skrajnym przypadku – 1823 dni. 

W skontrolowanych starostwach, w 173 postępowaniach, naruszono prawo 
stron do zapoznania się z projektem ustalenia klasyfikacji przed wydaniem 

Niezapewnienie 
prawidłowego 
wykonywania 

gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów 
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decyzji i do złożenia ewentualnych zastrzeżeń. Z wyjątkiem starostwa w Żni-
nie, skontrolowane podmioty wydawały decyzje o ustaleniu klasyfikacji 
w odniesieniu do gruntów niebędących gruntami rolnymi lub leśnymi, co było 
niezgodne z art. 20 ust. 3 Pgk. Dotyczyło to 15% zbadanych spraw. Na tere-
nie sześciu powiatów zaniechano sklasyfikowania z urzędu 763 ha gruntów, 
538 ha zmeliorowanych i 225 ha niesklasyfikowanych.

W każdym skontrolowanym starostwie stwierdzono nieprawidłowości zwią-
zane z aktualizacją danych w EGiB, wynikających z decyzji o ustaleniu klasy-
fikacji gruntów. Przy tym w 148 przypadkach (29% zbadanych spraw) zmian 
do EGiB nie wprowadzono wcale albo wprowadzono je po upływie 30 dni 
od dnia, w którym decyzje będące podstawą tych zmian stały się ostateczne. 
Licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu klasyfikacji gruntów stała się 
ostateczna, w skrajnym przypadku do dokonania zmian w EGiB i zawiadomie-
nia o tym organów podatkowych upłynęły ponad 4 lata i 8 miesięcy. Nieak-
tualność danych zawartych w EGiB potwierdziły również badania terenowe 
przeprowadzone na dziewięciu działkach z udziałem powołanych przez NIK 
biegłych i specjalistów. W pięciu przypadkach niezgodność danych zawartych 
w EGiB dotyczyła rodzaju użytku gruntowego zastanego w terenie, a w jednym 
– dodatkowo – klasy bonitacyjnej.
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W latach 2015–2020 (I–III kwartał) osiem skontrolowanych starostw 
wydało łącznie 1113 decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów, z tego 33% z urzędu, a 67% na wniosek. Ogółem poddano gle-
boznawczej klasyfikacji grunty o powierzchni 4922 ha, co stanowiło 0,3% 
powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego. W powiatach objętych 
kontrolą zbadano łącznie 511 postępowań dotyczących gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów (434 na wniosek, 77 z urzędu), co stanowiło 46% 
decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wydanych w tych 
starostwach w kontrolowanym okresie.  [str. 16–17]

We wszystkich starostwach były komórki organizacyjne odpowiedzialne 
za realizację zadań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów3. Wyzna-
czone do realizacji powyższych zadań osoby miały – odpowiednie do powie-
rzonych obowiązków – doświadczenie i wynikającą z niego wiedzę tech-
niczną. W kontrolowanym okresie tylko w starostwie we Włocławku osoba 
zajmująca się gleboznawczą klasyfikacją gruntów uczestniczyła w szkoleniu 
poświęconym tej tematyce. Starosta żniński nie zapewnił odpowiedniego 
stanu kadrowego do wykonywania zadań z zakresu gleboznawczej klasy-
fikacji gruntów, ponieważ nie obsadził stanowiska kierownika Powiato-
wego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2016 r. oraz 
od 30 lipca 2018 r. do dnia zakończenia kontroli NIK4. [str. 17]

Połowa skontrolowanych starostw5 nie umieszczała w BIP informacji 
o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw z zakresu gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów, tj. o zadaniu starosty wynikającym z art. 7d pkt 1 
lit. a Pgk. Stanowiło to naruszenie art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. d tej ustawy. Starostwa 
w Grudziądzu i w Tucholi uzupełniły wymagane informacje na stronie BIP 
w trakcie kontroli NIK.   [str. 17–18]

Obowiązujące regulacje prawne nie określają kryteriów wyboru ani 
wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się wykonywaniem 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Starostwa objęte kontrolą różnie 
postępowały przy wyborze klasyfikatorów. Połowa z nich6 działała 
w sposób nietransparentny, ponieważ nie określiła i nie podała 
do publicznej wiadomości (np. w BIP) wymogów, jakie musi spełniać 
kandydat na klasyfikatora. W starostwach, w których obowiązywały 
procedury dotyczące wyboru klasyfikatora, w tym określające wymagane 
kwalifikacje – tj. w Lipnie, Mogilnie, Świeciu i Żninie – zostały one tam 
wprowadzone dopiero odpowiednio 4 października 2018 r., 28 lutego 
2019 r., 10 maja 2019 r. oraz 31 sierpnia 2020 r. Wobec braku regulacji 
ustawowej w każdym z powyższych starostw określono inne wymagania 
stawiane osobom ubiegającym się o prawo do wykonywania klasyfikacji 
gruntów na terenie danego powiatu. Na przykład: świadectwa ukończe-

3  Z tym, że w 2015 r. w starostwie w Żninie nie wyznaczono komórki organizacyjnej odpowiedzialnej 
za realizację spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

4  Do 9 grudnia 2020 r. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym starostwa, do zadań tego Ośrodka 
należało prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

5  W Grudziądzu, Mogilnie, Radziejowie i Tucholi.
6  W Grudziądzu, Radziejowie, Tucholi i we Włocławku.

Postępowania dotyczące 
gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów 

Przygotowanie 
organizacyjne  

i kadrowe  

Udostępnianie informacji  
o sposobie przyjmowania  

i załatwiania spraw  

Określanie wymagań 
kwalifikacyjnych 

dla klasyfikatorów
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nia szkoły potwierdzające wykształcenie żądano tylko w Mogilnie i Żni-
nie, przy czym nie określono, jakie wykształcenie jest od klasyfikatorów 
wymagane. [str. 18–19]

W sześciu starostwach spośród siedmiu, w których prowadzono postępo-
wania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu7, wybór kla-
syfikatorów odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności, na pod-
stawie rozeznania cenowego/zapytania ofertowego, z uwzględnieniem 
wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych 
poniżej 30 tys. euro . Jedynie w starostwie w Tucholi, w siedmiu sprawach 
prowadzonych z urzędu, na które wydatkowano środki publiczne w łącznej 
wysokości 6,4 tys. zł, wybór klasyfikatorów nastąpił z naruszeniem art. 44 
ust. 3 pkt 1 ufp, ponieważ przeprowadzono negocjacje cenowe wyłącznie 
z jednym podmiotem, pomimo posiadania oferty innego wykonawcy zain-
teresowanego wykonywaniem prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów. [str. 19–20]

W sprawach prowadzonych na wniosek tylko w starostwie w Lipnie tryb 
wyboru klasyfikatora w całym kontrolowanym okresie był taki sam jak 
w sprawach podejmowanych z urzędu, w starostwie w Radziejowie tylko 
od 18 października 2018 r., we Włocławku w okresie od 1 stycznia 2015 r. 
do 3 kwietnia 2018 r., a w starostwie w Żninie po 2016 r. W starostwach 
w Grudziądzu, Mogilnie, Świeciu i Tucholi oraz oczywiście w Radziejowie 
do 17 października 2018 r., we Włocławku od 4 kwietnia 2018 r. i w Żninie 
do 2016 r. do spraw prowadzonych na wniosek zaniechano wyboru kla-
syfikatorów z zachowaniem zasady konkurencyjności i pozostawiono go 
w gestii wnioskodawców. W rezultacie gleboznawczą klasyfikację gruntów 
przeprowadzały osoby wskazane przez wnioskodawców we wnioskach 
o wszczęcie postępowania.  [str. 20–21]

Skontrolowane powiaty wydatkowały w latach 2015–2020 (I–III kwartał) 
łącznie 384,7 tys. zł na wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji grun-
tów. Kwota ta nie odpowiada kosztom przeprowadzania gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów, ponieważ w siedmiu starostwach (patrz wyżej), 
spośród ośmiu skontrolowanych, wnioskodawcy sami rozliczali się 
ze wskazanymi przez siebie klasyfikatorami, a więc bez udziału i wiedzy 
starostów. W wymienionych urzędach, spośród 434 zbadanych postępo-
wań prowadzonych na wniosek, aż w 334 (77%) nie ustalono w drodze 
postanowień: kosztów postępowań, osób zobowiązanych do ich poniesie-
nia, terminu i sposobu ich uiszczenia, choć do tego zobowiązywał art. 264 
§ 1 Kpa. Do kosztów postępowania, zgodnie z art. 263 § 1 Kpa, zalicza się 
m.in. należności biegłego, tj. klasyfikatora8, które obciążają stronę postę-
powania, jako poniesione w jej interesie lub na jej żądanie (art. 262 § 1 
pkt 2 Kpa). W rezultacie dopuszczono do naruszenia bezstronności i nie-
zależności klasyfikatorów, ponieważ osoby, które winny działać w postę-
powaniu w charakterze powołanego przez starostę biegłego, wydając 

7  Z urzędu nie prowadzono przedmiotowych postępowań w starostwie w Grudziądzu. 
8  Operat klasyfikacyjny sporządzony przez klasyfikatora stanowi opinię biegłego w rozumieniu 

art. 84 § 1 Kpa. Patrz wyroki NSA: z 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt I OSK 2255/18 i z 6 czerwca 
2019 r., sygn. akt I OSK 2295/18.
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opinie w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, znajdowały się 
w sytuacji podwójnej lojalności, tj. wobec interesu publicznego oraz pry-
watnego. Taki konflikt interesów9 uznawany jest za jeden z mechanizmów 
korupcjogennych10. [str. 21–22]

Spośród 511 postępowań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
zbadanych w powiatach objętych kontrolą, aż w 478 (94%) stwierdzono 
nieprawidłowości. W pięciu starostwach (Grudziądzu, Mogilnie, Świeciu, 
Tucholi i Żninie) wystąpiły one we wszystkich skontrolowanych sprawach. 
W dwóch starostwach (Radziejów, Włocławek) nieprawidłowości stwier-
dzono w 92% spraw, a w kolejnym (Lipno) w 50% zbadanych postępowań. 
Najczęściej, tj. w 334 (77%) z 434 zbadanych postępowań prowadzonych 
na wniosek, nie przestrzegano zasad określonych w art. 262 § 1 i 263 § 1 
Kpa w odniesieniu do kosztów poniesionych na wynagrodzenie klasy-
fikatorów i nie wydano w tych sprawach postanowień, o których mowa 
w art. 264 § 1 Kpa11. W wymienionych przypadkach wnioskodawcy sami 
rozliczali się z klasyfikatorami, bez udziału i wiedzy starostów o wysokości 
przekazanego klasyfikatorom wynagrodzenia. [str. 23]

W 265 postępowaniach (52% zbadanych spraw) decyzje o ustaleniu glebo-
znawczej klasyfikacji gruntów wydano z naruszeniem terminu, o którym 
mowa w art. 35 § 3 Kpa, z czego w 258 przypadkach nie zawiadamiano 
stron o niezałatwieniu spraw w terminie, przyczynach zwłoki i nowych 
terminach załatwienia spraw, do czego zobowiązywał art. 36 Kpa.  
Najwięcej przypadków stwierdzono w starostwie w Tucholi (63 decy-
zje), a najdłużej trwało jedno z postępowań w starostwie w Grudziądzu 
(734 dni). Ponadto w starostwie w Żninie w ośmiu sprawach oraz w staro-
stwie w Tucholi w trzech sprawach w ogóle nie wydano decyzji o ustaleniu 
klasyfikacji, mimo złożonych wniosków i mimo upływu – w przypadku 
starostwa w Tucholi – od 723 do 1823 dni, a stron nie zawiadomiono o nie-
załatwieniu spraw w terminie, o przyczynach zwłoki i nowych terminach 
załatwienia spraw. [str. 23–24, 28]

W 174 postępowaniach (34% zbadanych spraw) zaniechano wyznaczenia 
klasyfikatorów do wykonania czynności klasyfikacyjnych w konkretnych 
sprawach, mimo że operat klasyfikacyjny sporządzony przez klasyfikatora 
stanowi opinię biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 Kpa. W tych przypadkach 
klasyfikatorzy posiadali jedynie ogólne upoważnienia starostów do prowa-
dzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie danego powiatu12. 

9  Np. M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Wolters Kluwer Polska 2010 r., s. 190;  
W. Drobny, M. Mazuryk (red.), P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach urzędów państwowych. 
Komentarz, LEX 2012; Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać? Poradnik dla pracowników 
administracji rządowej, Warszawa 2015 r.; P. Suwaj, Konflikt interesów w administracji publicznej, 
Oficyna 2009 r. 

10  Patrz np. Zagrożenie korupcją w świetle wyników kontroli NIK opublikowanych w latach 2016–2020 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,23307,vp,26017.pdf, s. 6, [dostęp: 24 lutego 2021 r.].

11  Dotyczyło to wszystkich spraw prowadzonych na wniosek w starostwach w: Grudziądzu (114), 
Mogilnie (53), Świeciu (50) i Tucholi (60) oraz 22 z 32 spraw w starostwie w Radziejowie, 
15 z 36 spraw we Włocławku i 20 z 64 spraw w Żninie.

12  Dotyczyło to wszystkich 114 postępowań zbadanych w starostwie w Grudziądzu i wszystkich 
50 zbadanych postępowań prowadzonych na wniosek w starostwie w Świeciu. Z kolei w powiecie 
mogileńskim w 10 sprawach w 2015 r. klasyfikator gleb przeprowadzał prace klasyfikacyjne 
na podstawie zlecenia przekazanego mu przez starostę, tj. bez stosownego upoważnienia, które 
było wystawiane dla klasyfikatora dopiero od 2016 r.

Nieprawidłowości 

w 94% zbadanych 
postępowań 

Nieterminowe  
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Niewyznaczanie 
klasyfikatora do danej 

sprawy



SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

11

Dodatkowo, na terenie powiatu świeckiego od 10 maja do 31 grudnia 
2016 r., a na terenie powiatu grudziądzkiego od 7 lutego 2017 r. do zakoń-
czenia kontroli, takie ogólne upoważnienie posiadało dwóch klasyfikato-
rów, co oznaczało, że obaj byli uprawnieni do prowadzenia klasyfikacji 
na tej samej działce. Świadczyło to również o niejednolitym postępowaniu 
w określaniu terminów ważności upoważnień wydawanych klasyfikatorom.
 [str. 24]

W 173 postępowaniach (33,8% zbadanych spraw) naruszono prawo stron 
do zapoznania się z projektem ustalenia klasyfikacji przed wydaniem 
decyzji i do złożenia ewentualnych zastrzeżeń. W sprawach prowadzonych 
na wniosek nie informowano stron o uprawnieniu do składania zastrzeżeń 
do operatu klasyfikacyjnego, co stanowiło naruszenie § 9 ust. 2 rozpo-
rządzenia w sprawie klasyfikacji13. Z kolei w starostwach w Radziejowie, 
Grudziądzu, Mogilnie i we Włocławku14, wydano decyzje o ustaleniu kla-
syfikacji przed upływem 14 dni od zawiadomienia właścicieli o możliwości 
zgłaszania zastrzeżeń, wbrew § 10 pkt 2 rozporządzenia w sprawie klasyfi-
kacji, w związku z § 9 ust. 2 tego aktu. W sprawach prowadzonych z urzędu, 
w zawiadomieniach kierowanych do stron, nie informowano o miejscu i ter-
minie wyłożenia na okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia 
klasyfikacji, na co najmniej 14 dni przed terminem wyłożenia, mimo że 
zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji starosta miał taki 
obowiązek15. [str. 24–25]

W 27% zbadanych spraw (136 z 511) protokoły będące częściami pro-
jektów ustalenia klasyfikacji, które zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie klasyfikacji opracowują klasyfikatorzy po przeprowadzeniu 
odpowiednich czynności klasyfikacyjnych w terenie, zostały sporządzone 
przed złożeniem w starostwach wniosków o przeprowadzenie klasyfikacji 
albo w dniach złożenia wniosków. W skrajnym przypadku było to nawet 
na 418 dni przed złożeniem w starostwie wniosku o przeprowadzenie kla-
syfikacji16. Sporządzenie operatu klasyfikacyjnego przed wszczęciem postę-
powania administracyjnego oznacza, że etap ten – oraz dwa wcześniejsze 
– odbyły się z pomięciem organu odpowiedzialnego za przeprowadzenie 
klasyfikacji. W zaistniałym stanie faktycznym doszło do sytuacji, w których 
klasyfikacje w dużej mierze były przeprowadzane przez wnioskodawców, 
a nie przez starostów, tj. z naruszeniem § 3 rozporządzenia w sprawie 
klasyfikacji17. [str. 25–26]

13  Dotyczyło to wszystkich zbadanych spraw prowadzonych na wniosek w starostwach w Żninie 
i w Świeciu (odpowiednio 57 i 50 postępowań) oraz jednej z 32 zbadanych spraw prowadzonych 
na wniosek w starostwie w Lipnie. W wymienionych postępowaniach kierowano do stron jedynie 
zawiadomienia o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego.

14  Odpowiednio w 26, siedmiu, sześciu i sześciu sprawach.
15  Dotyczyło to wszystkich zbadanych spraw prowadzonych z urzędu w starostwach w Tucholi 

i w Żninie (po siedem postępowań) oraz w Świeciu (sześć postępowań).
16  Dotyczyło to wszystkich 114 postępowań zbadanych w starostwie w Grudziądzu oraz 22 spośród 

32 zbadanych spraw prowadzonych na wniosek w starostwie w Radziejowie.
17  W powyższych sprawach na 93% wniosków była adnotacja, z której wynikało, że to wnioskodawca 

ze wskazanym przez siebie klasyfikatorem dokonał ustaleń „co do wykonania prac 
klasyfikacyjnych oraz wynagrodzenia za te prace”.
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W 128 postępowaniach (25% zbadanych spraw) naruszono wymogi 
dotyczące opracowania map klasyfikacji, które stanowiły integralną część 
stosownych decyzji i razem z protokołami klasyfikacyjnymi składały się 
na projekty ustalenia klasyfikacji18. Natomiast w 110 postępowaniach 
(22% zbadanych spraw) wydano decyzje o ustaleniu klasyfikacji, mimo że 
protokoły klasyfikacyjne nie spełniały wymogów rozporządzenia w spra-
wie klasyfikacji, z tego w 52 przypadkach19 nie zostały podpisane przez 
właścicieli obecnych przy przeprowadzaniu czynności w terenie, co stano-
wiło naruszenie § 8 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia w sprawie klasyfi-
kacji, a w 26 przypadkach20 nie zawierały zestawienia opisów odkrywek 
glebowych charakteryzujących typy, rodzaje i gatunki gleb, rodzaje użytków 
gruntowych oraz klasy bonitacyjne, co stanowiło naruszenie § 8 ust. 2 pkt 2 
lit. b rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. Przeprowadzenie czynności 
klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenie opisu odkrywek glebowych 
jest jednym z najistotniejszych elementów projektu ustalenia klasyfikacji, 
a także podstawą ustaleń w prowadzonym postępowaniu. Pominięcie tych 
czynności nie pozwala na rzetelne ustalenie gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów na działce poddanej takiej klasyfikacji. [str. 26–27]

W siedmiu z ośmiu skontrolowanych starostw, w 75 postępowaniach (15% 
zbadanych spraw)21 gleboznawczej klasyfikacji poddawano grunty niebę-
dące gruntami rolnymi lub leśnymi, co było niezgodne z art. 20 ust. 3 Pgk, 
który stanowi, że postępowanie w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów dotyczyć może wyłącznie określonego rodzaju grupy użytków 
gruntowych, tj. gruntów rolnych bądź gruntów leśnych.  [str. 27]

Wszystkie skontrolowane starostwa nierzetelnie weryfikowały operaty 
klasyfikacyjne stanowiące podstawę wydania decyzji o ustaleniu glebo-
znawczej klasyfikacji gruntów. Badanie 16 operatów, przeprowadzone 
w terenie przez NIK z udziałem biegłych i specjalistów wykazało, 
że aż w 14 (88%) operatach klasyfikacyjnych zawarto dane niezgodne 
ze stanem faktycznym, w tym: w 12 operatach nieprawidłowo określono 
typ gleby22, klasę bonitacyjną w 1123, gatunek gleby w 1024, rodzaj 

18  Dotyczyło to 14 spośród 64 spraw zbadanych w starostwie w Żninie, w których do wydanych 
decyzji w ogóle nie załączono map klasyfikacji, co stanowiło naruszenie § 11 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie klasyfikacji oraz wszystkich 114 spraw zbadanych w starostwie w Grudziądzu, 
w których mapy klasyfikacji, będące częścią projektów ustalenia klasyfikacji, nie zawierały 
danych opisowo-informacyjnych obejmujących m.in. oznaczenia typów, rodzajów i gatunków 
gleb (we wszystkich 114 sprawach) oraz położenia odkrywek glebowych (w 26 sprawach), 
co stanowiło naruszenie odpowiednio § 8 ust. 2 pkt 1 lit. e tiret trzeci oraz § 8 ust. 2 pkt 1 lit. d 
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. 

19  W starostwach: w Grudziądzu (11 spraw) i w Żninie (41 spraw).
20  Wszystkie w starostwie w Grudziądzu.
21  W Grudziądzu 22 sprawy, 18 w Mogilnie, 13 w Radziejowie, 11 w Świeciu, pięć we Włocławku, 

cztery w Tucholi i dwie w Lipnie.
22  Dotyczyło to dwóch z trzech operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych w starostwie 

w Świeciu, obu w starostwach: we Włocławku, w Tucholi i w Radziejowie, jednego z dwóch 
w starostwach: w Lipnie, w Mogilnie i w Grudziądzu oraz jednego w starostwie w Żninie.

23  Dotyczyło to dwóch z trzech operatów klasyfikacyjnych poddanych weryfikacji w starostwie 
w Świeciu, obu w starostwach: we Włocławku, w Tucholi i w Lipnie, jednego z dwóch 
w starostwach: w Grudziądzu, w Radziejowie i w Mogilnie.

24  Dotyczyło to obu operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych w starostwach: we Włocławku, 
w Radziejowie, w Lipnie i w Grudziądzu, jednego z trzech w starostwie w Świeciu, jednego 
z dwóch w starostwie w Tucholi.
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gleby w siedmiu25, rodzaj użytku gruntowego w czterech26. Z informacji 
uzyskanych przez NIK, w tym od właściwych organów podatkowych, 
wynikało, że nieprawidłowe przeprowadzenie klasyfikacji pozbawiło jed-
nostki samorządu terytorialnego 204,8 tys. zł dochodów budżetowych27.
 [str. 28–38]

Na terenie sześciu spośród ośmiu objętych kontrolą powiatów (grudziądz-
kiego, lipnowskiego, radziejowskiego, świeckiego, tucholskiego i włocław-
skiego) zaniechano sklasyfikowania z urzędu 763 ha gruntów, tj. 538 ha 
zmeliorowanych i 225 ha niesklasyfikowanych. Stanowiło to naruszenie § 4 
pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.  [str. 38–39]

Spośród 511 zbadanych postępowań dotyczących gleboznawczej klasy-
fikacji gruntów, w 158 (31%) stwierdzono nieprawidłowości związane 
z aktualizacją danych w EGiB wynikających z decyzji wydanych w tych 
postępowaniach. W 148 sprawach zmiany wprowadzono do EGiB po upły-
wie 30 dni od dnia, w którym decyzje będące podstawą tych zmian stały 
się ostateczne28 albo nie wprowadzono ich wcale29. W skrajnym przypadku 
– od dnia, w którym decyzja o ustaleniu klasyfikacji gruntów stała się osta-
teczna – zmianę w EGiB dokonano po upływie ponad 4 lat i 8 miesięcy. 
Na podstawie informacji pozyskanych przez NIK od organów podatkowych 
właściwych w sprawach podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieru-
chomości ustalono, że różnica w naliczeniu tych podatków, spowodowana 
wprowadzeniem zmian w EGiB z uchybieniem terminu, wyniosła łącznie 
3,4 tys. zł na niekorzyść podatników. [str. 39–41]

W 46% zbadanych postępowań (233 z 511) zawiadomienia o zmianach 
w EGiB danych wynikających z prawomocnych decyzji o ustaleniu glebo-
znawczej klasyfikacji gruntów przekazano organom podatkowym w ter-
minie dłuższym niż 14 dni od dnia dokonania tych zmian lub w terminie 
dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym decyzja będąca podstawą dokonania 
tych zmian stała się ostateczna30. Zawiadamianie organów podatkowych 
przez starostów o zmianach danych ewidencyjnych w terminie dłuższym 
niż wyznaczony przez ustawodawcę podatnikom31, jest działaniem nie-

25  Dotyczyło to obu operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych w starostwie w Radziejowie, 
jednego z trzech w starostwie w Świeciu, jednego z dwóch w starostwach: we Włocławku, 
w Tucholi, w Lipnie i w Grudziądzu.

26  Dotyczyło to: jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych w starostwach 
w Radziejowie, w Lipnie, w Mogilnie i w Tucholi.

27  Na kwotę składają się: jednorazowa należność za wyłączenie z produkcji rolnej działek nr 184/1 
i 184/2 poddanych oględzinom w ramach kontroli rozpoznawczej w starostwie w Wąbrzeźnie, 
która wyniosłaby maksymalnie 102,1 tys. zł, a także opłaty roczne, które mogły wynieść 
102 tys. zł oraz należne gminom podatki za odpowiednie okresy (łącznie 0,7 tys. zł).

28  W 44 sprawach w Żninie, 28 w Świeciu, 26 w Tucholi, 23 w Grudziądzu, 11 w Mogilnie, ośmiu 
we Włocławku, trzech w Lipnie i jednej w Radziejowie.

29  Po dwie sprawy w starostwach w Grudziądzu i w Tucholi.
30  Dotyczy sytuacji, gdy zmian w EGiB dokonano w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym 

decyzje będące podstawą tych zmian stały się ostateczne.
31  Patrz art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), 

dalej: „ustawa o podatku rolnym”; art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, ze zm.), dalej: „ustawa o podatku leśnym”; art. 6 ust. 6 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.), 
dalej: „ustawa o podatkach i opłatach lokalnych” – w odniesieniu do podatku od nieruchomości.

Zaniechanie 
przeprowadzania 
gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów  
z urzędu

Aktualizacja danych 
w EGiB wynikających 
z decyzji o ustaleniu 
klasyfikacji 

Zawiadamianie organów 
podatkowych o zmianach  
w EGiB 



 

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

14

rzetelnym. Występowanie opóźnień w przekazywaniu ww. zawiadomień 
stwierdzono w siedmiu z ośmiu skontrolowanych starostwach32. W skraj-
nych przypadkach organy podatkowe zostały zawiadomione o zmianach 
w EGiB po ponad 4 latach i 8 miesiącach. [str. 42]

Badania terenowe przeprowadzone na dziewięciu działkach z udziałem 
biegłych i specjalistów, powołanych przez NIK, wykazały, że w pięciu33 
przypadkach (56%) operat ewidencyjny nie był utrzymywany w stanie 
aktualności. We wszystkich przypadkach niezgodność danych zawar-
tych w EGiB dotyczyła rodzaju użytku gruntowego zastanego w terenie, 
a w jednym – dodatkowo – klasy bonitacyjnej. Z informacji przekazanych 
NIK przez właściwy organ podatkowy dotyczących jednej z powyższych 
działek wynikało, że gdyby przyjąć faktyczne rodzaje użytków występu-
jące na tym terenie, należne podatki (rolny i od nieruchomości) za okres 
od stycznia 2015 r. do listopada 2020 r. wyniosłyby łącznie o 13,5 tys. zł 
więcej niż dotychczas zapłacone.  [str. 42–44]

W siedmiu z ośmiu skontrolowanych starostwach prowadzenie gleboznaw-
czej klasyfikacji gruntów nie było przedmiotem żadnych odrębnych kontroli 
wewnętrznych, audytów ani udokumentowanych działań nadzorczych. 
Jedynie w starostwie w Lipnie sprawy związane z gleboznawczą klasyfi-
kacją gruntów objęte były częściowo trzema kontrolami wewnętrznymi. 
W okresie objętym kontrolą w żadnym z kontrolowanych powiatów nie 
identyfikowano ryzyk związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów.  [str. 44–45]

32  Dotyczyło to 80 spraw w starostwie w Grudziądzu, 41 w starostwie w Mogilnie, 40 w starostwie 
w Świeciu, 38 w starostwie w Żninie, 24 w starostwie w Tucholi, dziewięciu w starostwie 
w Radziejowie i jednej w starostwie w Lipnie.

33  W powiatach: grudziądzkim, żnińskim, włocławskim, tucholskim i świeckim. 

Nieaktualne dane  
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W związku z wynikami kontroli, niezależnie od wniosków przekazanych 
kierownikom jednostek kontrolowanych w wystąpieniach pokontrolnych, 
Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1) pilne podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian legisla-
cyjnych w prawie geodezyjnym i kartograficznym, określających nie-
zbędne kwalifikacje dla osób uprawnionych do przeprowadzania czyn-
ności klasyfikacyjnych w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
zapewniające odpowiedni poziom merytoryczny opinii wydawanych 
przez klasyfikatorów;

2) podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian legislacyj-
nych w rozporządzeniu w sprawie EGiB, polegających na wyznaczeniu 
określonego terminu na złożenie przez starostę do organów podatko-
wych informacji, o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie EGiB, tj. zmian danych mających znaczenie dla wymiaru 
podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego;

3) zwiększenie nadzoru nad prowadzeniem postępowań klasyfikacyj-
nych, w szczególności celem zapewnienia prawidłowości i rzetelności 
danych wykazywanych w projektach ustalenia klasyfikacji;

4) zapewnienie przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji na wszyst-
kich gruntach podlegających klasyfikacji z urzędu, w tym zwłaszcza 
na gruntach zmeliorowanych;

5) dokonywanie zmian w EGiB wynikających z ostatecznych decyzji 
o ustaleniu klasyfikacji w wymaganym terminie;

6) zweryfikowanie aktualności danych zawartych w EGiB w odniesieniu 
do działek stanowiących własność powiatu lub powiatowych jedno-
stek organizacyjnych.

Minister Rozwoju, Pracy  
i Technologii 
w uzgodnieniu 
z Ministrem Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

Minister Rozwoju, Pracy  
i Technologii

Starostowie
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5.1. Powierzanie wykonywania gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów

Łączna powierzchnia geodezyjna powiatów objętych kontrolą wynosiła 
803,2 tys. ha, co stanowiło 45% powierzchni województwa kujawsko-
-pomorskiego. W porównaniu roku 2015 do roku 2020, spośród gruntów 
rolnych i leśnych:

1) zmniejszeniu uległy: sady [S] o 1990 ha, grunty orne [R] o 1848 ha, 
grunty zadrzewione i zakrzewione [Lz] o 1648 ha, pastwiska trwałe 
[Ps] o 454 ha, łąki trwałe [Ł] o 320 ha, nieużytki [N] o 83 ha, grunty 
pod rowami [W] o 80 ha;

2) zwiększeniu uległy: lasy [Ls] o 972 ha, grunty zadrzewione i zakrze-
wione na użytkach rolnych [Lzr] o 869 ha, grunty rolne zabudowane 
[Br] o 317 ha, grunty pod stawami [Wsr] o 55 ha.

W latach 2015–2020 (I-III kwartał) osiem skontrolowanych starostw 
wydało łącznie 1113 decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji grun-
tów, z tego 33% z urzędu, a 67% na wniosek. Łącznie poddano gleboznaw-
czej klasyfikacji grunty o powierzchni 4922 ha, co stanowiło prawie 0,3% 
powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego. 

Infografika nr 1 
Powierzchnia gruntów objęta zmianą klasyfikacji [w ha] oraz liczba wydanych decyzji 
o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w latach 2015–2020 (I–III kwartał) 
w powiatach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego objętych kontrolą

od 82 ha do 2278 ha

Postępowania dotyczące 
gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów 

Przygotowanie 
organizacyjne i kadrowe 
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

We wszystkich skontrolowanych starostwach były komórki organizacyjne 
odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów34. Wyznaczone do realizacji powyższych zadań osoby miały 
– odpowiednie do powierzonych obowiązków – doświadczenie i wynikającą 
z niego wiedzę techniczną. W kontrolowanym okresie tylko w starostwie 
we Włocławku osoba zajmująca się gleboznawczą klasyfikacją gruntów 
uczestniczyła w szkoleniu poświęconym tej tematyce35.

Starosta żniński nie zapewnił odpowiedniego stanu kadrowego do wyko-
nywania zadań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ponieważ nie 
obsadził stanowiska kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej w 2016 r. oraz od 30 lipca 2018 r. do dnia zakoń-
czenia kontroli NIK, tj. do 9 grudnia 2020 r.36 Starosta zorganizował nabór 
dopiero 10 sierpnia 2016 r., a następnie 18 maja 2020 r., więc po upływie 
odpowiednio ponad siedmiu i 21 miesięcy od powstania wakatu. Obydwa 
nabory okazały się bezskuteczne37.

Połowa skontrolowanych starostw (w Grudziądzu, Mogilnie, Radziejowie 
i Tucholi) nie umieszczała w BIP informacji o sposobie przyjmowania i zała-
twiania spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, tj. o zadaniu 
starosty wynikającym z art. 7d pkt 1 lit. a Pgk38. Stanowiło to naruszenie 
art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z art. 6 

34  Z tym, że w 2015 r. w starostwie w Żninie nie wyznaczono komórki organizacyjnej odpowiedzialnej 
za realizację spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W regulaminie organizacyjnym 
starostwa z 25 lutego 2013 r. (obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.) nie wyznaczono wydziału/
stanowiska do realizacji spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Na powyższą 
kwestię zwrócił uwagę również WINGiK podczas kontroli w 2016 r. W regulaminie z 2015 r. 
(obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.) dokonano stosownych zmian. 

35  W 2019 r. inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami uczestniczyła 
w szkoleniu pt.: „Aktualne problemy klasyfikacji gruntów”. 

36  Do zadań Ośrodka, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa, należało prowadzenie 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

37  Do powołania osoby pełniącej funkcję kierownika zobowiązał Starostę również WINGiK 
w następstwie kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2020 r.

38  Informacji o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów nie udostępniono również w starostwie w Wąbrzeźnie, jednym z dwóch starostw 
skontrolowanych w ramach kontroli rozpoznawczej R/20/003/LBY Wykonywanie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów.

Udostępnianie 
informacji o sposobie 
przyjmowania  
i załatwiania spraw
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ust. 1 pkt 3 lit. d tej ustawy. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 
ww. ustawy obowiązane są do udostępniania w BIP informacji o zasadach 
ich funkcjonowania, w tym o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw. 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 powyższego aktu, do udostępniania informacji 
publicznej obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonu-
jące zadania publiczne, w szczególności organy władzy publicznej. Staro-
stwa w Grudziądzu i Tucholi uzupełniły wymagane informacje na stronie 
BIP w trakcie kontroli NIK. 

Obowiązujące regulacje prawne nie określają kryteriów wyboru ani wyma-
gań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się wykonywaniem gleboznaw-
czej klasyfikacji gruntów. Starostwa objęte kontrolą różnie postępowały 
przy wyborze klasyfikatorów. Połowa z nich39 działała w sposób nietran-
sparentny, ponieważ nie określiła i nie podała do publicznej widomości 
(np. w BIP) wymogów, jakie musi spełniać kandydat na klasyfikatora. 

Przykłady

Geodeta powiatowy powiatu tucholskiego wyjaśnił, że proces wyboru kandy-
data do wykonywania prac gleboznawczych dokonywał się poza wiedzą Organu, 
czyli Starosty Tucholskiego i naszego Wydziału. Wnioskodawca sam wyszukiwał 
sobie gleboznawcę, a następnie proponował Staroście we wniosku kandydata. 
We wszystkich przypadkach Starosta przychylał się do tych próśb. Tym samym 
nie stawialiśmy szczególnych wymagań klasyfikatorowi. 

Geodeta powiatowy powiatu grudziądzkiego wyjaśnił, że od osób ubiegają-
cych się o udzielenie upoważnienia oczekiwane było posiadanie i udokumento-
wanie wykształcenia z zakresu klasyfikacji gleb (kursy, studia podyplomowe) 
oraz posiadanie doświadczenia w wykonywaniu tego typu prac (poprzez 
wskazanie pracy wcześniej wykonanej). W sprawie weryfikacji kwalifikacji 
i wymagań stawianych klasyfikatorom geodeta wskazał, że sam podejmuje 
decyzje kierując się własnym doświadczeniem (pracuje w tej branży od 38 lat) 
i przedkłada projekt upoważnienia staroście do podpisu. 

W starostwach, w których obowiązywały procedury dotyczące wyboru 
klasyfikatora, w tym określające wymagane kwalifikacje – tj. w Lipnie, 
Mogilnie, Świeciu i Żninie – zostały one tam wprowadzone dopiero odpo-
wiednio 4 października 2018 r., 28 lutego 2019 r., 10 maja 2019 r. i 31 sierp-
nia 2020 r.40 Wobec braku regulacji ustawowej, w każdym z powyższych 
starostw określono inne wymagania stawiane osobom ubiegającym się 
o prawo do wykonywania klasyfikacji gruntów na terenie danego powiatu. 
Na przykład: świadectwa ukończenia szkoły potwierdzające wykształ-
cenie żądano tylko w Mogilnie i w Żninie, przy czym nie określono, jakie 
wykształcenie jest od klasyfikatorów wymagane. W każdym z czterech 
wymienionych starostw od kandydatów na klasyfikatorów wymagano 
przedłożenia świadectwa ukończenia kursu (studiów podyplomowych) 
z zakresu klasyfikacji gruntów oraz odpowiedniej praktyki, przy czym 
w Żninie żądano wykazu minimum trzech prac, w których wnioskodawca 

39  W Grudziądzu, Radziejowie, Tucholi i we Włocławku.
40  W przypadku starostwa w Żninie dopiero po ponad czterech latach zrealizowano wniosek 

pokontrolny sformułowany w protokole kontroli WINGiK z 18 maja 2016 r. o opracowanie 
kryteriów wyboru klasyfikatorów, pomimo że WINGiK wskazał termin realizacji wniosku 
do 20 lipca 2016 r. 

Określanie wymagań 
kwalifikacyjnych dla 

klasyfikatorów 
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uczestniczył podczas wykonywania klasyfikacji gruntów w okresie pięciu 
ostatnich lat, poświadczonego przez dwóch starostów. Z kolei w Mogilnie 
domagano się wykazu co najmniej pięciu prac, w których wnioskodawca 
uczestniczył podczas wykonywania klasyfikacji gruntów, poświadczonego 
przez właściwych geodetów powiatowych. W Świeciu wystarczający był 
opis dotychczasowej działalności w dziedzinie klasyfikacji gleboznawczej 
gruntów, poświadczony przez właściwych geodetów powiatowych oraz 
wykaz prac, w których wnioskodawca uczestniczył podczas wykonywania 
klasyfikacji gruntów. Natomiast w Lipnie żądano jedynie oświadczenia 
o wykonywaniu prac na terenach powiatów sąsiednich minimum przez 
pięć lat, choć starosta zastrzegł sobie prawo do weryfikacji oświadczenia 
i żądania przedstawienia wykazu wykonywanych prac poświadczonych 
przez właściwego geodetę powiatowego. W starostwie w Świeciu wyma-
gane było zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
lub odpis z KRS z poświadczeniem prowadzenia działalności w zakresie 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów41.

Kwalifikacje i wymagania stawiane klasyfikatorom weryfikowali wyzna-
czeni pracownicy starostwa. Sprawdzenie spełniania warunków wymaga-
nych od klasyfikatorów odbywało się poprzez porównanie przedłożonych 
dokumentów ze stawianymi wymaganiami. Starostwa w Lipnie, Mogilnie, 
Świeciu i we Włocławku podawały do publicznej wiadomości (m.in. na stro-
nie BIP lub tablicy ogłoszeń) informacje o osobach upoważnionych do prze-
prowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu. 

W starostwach w Grudziądzu i w Świeciu wystąpiły przypadki niejednoli-
tego postępowania w określaniu terminów ważności upoważnień wydawa-
nych klasyfikatorom. W starostwie w Grudziądzu jednemu klasyfikatorowi 
wydawano upoważnienia na okresy roczne, a drugiemu bezterminowo. 
W starostwie w Świeciu jedną osobę upoważniano do prowadzenia gle-
boznawczej klasyfikacji na okresy roczne lub dwuletnie, a drugą jedynie 
na okres półroczny lub do przeprowadzenia klasyfikacji gruntów na ściśle 
określonych działkach. W pozostałych sześciu starostwach klasyfikatorom 
wydawano upoważnienia do danej sprawy, tj. do przeprowadzenia klasyfi-
kacji gruntów na wyznaczonych działkach42.

W sześciu starostwach spośród siedmiu, w których prowadzono postępo-
wania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu43, wybór 
klasyfikatorów odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności, 

41  W 2011 i 2012 r. WINGiK skierował do starostów wytyczne, zgodnie z którymi w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu merytorycznego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
na terenie województwa wykonywanie projektów klasyfikacji gruntów należy powierzać osobom, 
które posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Przy wyborze osób, którym 
powierzy się wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów powinno się brać 
pod uwagę m.in. czy dana osoba wykazuje się należytą znajomością zarówno gleboznawstwa, 
właściwości gleb, obowiązującej tabeli klas gruntów (szczególnie, gdy nie są to osoby wcześniej 
zajmujące się klasyfikacją gruntów), czy ukończył podyplomowe studium w zakresie klasyfikacji 
gruntów lub kurs dla klasyfikatorów gruntów oraz czy posiada praktyczną znajomość prowadzenia 
klasyfikacji w terenie. Mogą tu być pomocne wówczas przekazane listy klasyfikatorów i inspektorów 
ds. kontroli klasyfikacji gruntów prowadzone przez Wojewodę do sierpnia 2010 r.

42  Za wyjątkiem klasyfikacji prowadzonych w starostwie w Mogilnie w 2015 r., ponieważ 
upoważnienia dla klasyfikatora były wystawiane od 2016 r. 

43  Z urzędu nie prowadzono postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
w starostwie w Grudziądzu. 
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na podstawie rozeznania cenowego/zapytania ofertowego, z uwzględ-
nieniem wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień 
publicznych poniżej 30 tys. euro. Jedynie w starostwie w Tucholi, w sied-
miu sprawach prowadzonych z urzędu44, na które wydatkowano środki 
publiczne w łącznej wysokości 6,4 tys. zł, wybór klasyfikatorów nastąpił 
z naruszeniem art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp, który zobowiązuje jednostki sektora 
finansów publicznych do dokonywania wydatków publicznych w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów. W wymienionych sprawach przeprowadzono 
negocjacje cenowe wyłącznie z jednym podmiotem, pomimo posiada-
nia oferty innego wykonawcy, zainteresowanego wykonywaniem prac 
z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie tego powiatu.

Taki sam tryb wyboru klasyfikatorów zarówno do spraw prowadzonych 
z urzędu, jak i na wniosek, w całym okresie objętym kontrolą, stosowano 
tylko w starostwie w Lipnie, w starostwie w Radziejowie tylko od 18 paź-
dziernika 2018 r., we Włocławku w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 3 kwiet-
nia 2018 r., a w starostwie w Żninie po 2016 r. 

Przykład

W starostwie w Lipnie wybór klasyfikatora w sprawach prowadzonych 
na wniosek, jak i z urzędu odbywał się na podstawie regulaminu udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 tys. euro, tj. w trybie 
rozeznania cenowego. Zamówień udzielano pisemnie, w każdym przypadku 
zawierając umowy z podmiotami składającymi najkorzystniejsze oferty, przyj-
mując warunki ustalone w postępowaniu.

W starostwach w Grudziądzu, Mogilnie, Świeciu i Tucholi oraz w Radzie-
jowie do 17 października 2018 r., we Włocławku od 4 kwietnia 2018 r. 
i w Żninie do 2016 r., do spraw prowadzonych na wniosek zaniechano 
wyboru klasyfikatorów z zachowaniem zasady konkurencyjności i pozo-
stawiono go w gestii wnioskodawców. W rezultacie gleboznawczą klasy-
fikację gruntów przeprowadzały osoby wskazane przez wnioskodawców 
we wnioskach o wszczęcie postępowania. 

Przykłady

Geodeta powiatowy powiatu tucholskiego wyjaśnił, że kandydaturę kla-
syfikatora gleboznawczego każdorazowo wskazywał wnioskodawca. Starosta 
tucholski, nasz Urząd nie ingerowaliśmy w ten proces, a jedynie akceptowaliśmy 
propozycję Strony.

Geodeta powiatowy powiatu grudziądzkiego wyjaśnił m.in., że wniosek 
wpływa łącznie z przygotowanym operatem klasyfikacyjnym, czyli najczęściej 
osoba zainteresowana sama trafiała do klasyfikatora na podstawie swojego 
doświadczenia np. z poprzednich działań w tym zakresie lub była informowana, 
że do takich klasyfikatorów może się zwrócić w celu przygotowania operatu 
klasyfikacyjnego. 

Zastępca kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospo-
darki Nieruchomościami w starostwie w Świeciu wskazał, że nie narzucano 

44  Wszystkie sprawy z urzędu prowadzone w latach 2015–2020 (I–III kwartał).
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wnioskodawcom kto ma być klasyfikatorem. Informowaliśmy o tym, że jest 
dwóch klasyfikatorów posiadających upoważnianie Starosty, a wnioskodawcy 
mieli sami dokonać wyboru.

Skontrolowane powiaty wydatkowały w latach 2015–2020 (I–III kwartał) 
łącznie 384,7 tys. zł na wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 
Powyższa kwota nie odpowiada kosztom przeprowadzania gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów, ponieważ w siedmiu starostwach45, spośród ośmiu 
skontrolowanych, wnioskodawcy sami rozliczali się ze wskazanymi przez 
siebie klasyfikatorami, a więc bez udziału i wiedzy starostów. W wymie-
nionych urzędach, spośród 434 zbadanych spraw prowadzonych na wnio-
sek, aż w 33446 (77%) nie przestrzegano zasad określonych w art. 262 § 1 
i 263 § 1 Kpa i nie wydano w tych sprawach postanowień, o których mowa 
w art. 264 § 1 Kpa. Tymczasem, zgodnie z art. 262 § 1 pkt 2 Kpa, stronę 
obciążają te koszty postępowania, które m.in. zostały poniesione w jej 
interesie lub na jej żądanie, a nie wynikają z ustawowego obowiązku orga-
nów prowadzących postępowanie. Do kosztów postępowania, zgodnie 
z art. 263 §1 Kpa, zalicza się m.in. należności biegłego, tj. klasyfikatora47. 
Natomiast obowiązkiem organu administracji wynikającym z art. 264 § 1 
Kpa jest ustalenie, w drodze postanowienia: wysokości kosztów postę-
powania, osób zobowiązanych do ich poniesienia, terminu i sposobu ich 
uiszczenia. Na postanowienie, które winno być wydane jednocześnie 
z wydaniem decyzji, osobie zobowiązanej przysługuje zażalenie.

Przykłady

Geodeta powiatowy powiatu tucholskiego wskazał, że z uwagi na przyjętą 
w naszym Urzędzie procedurę Starosta tucholski nie ingerował w proces rozlicze-
nia pomiędzy klasyfikatorem a wnioskodawcą. Tym samym Starosta nie posiadał 
też wiedzy na temat kosztów gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ta kwestia nas 
nie interesowała. 

Starosta włocławski wyjaśnił, że od 2018 r. zmieniła się wewnętrzna proce-
dura dotycząca przeprowadzania klasyfikacji gleboznawczej gruntów na wnio-
sek. Było to spowodowane problemami, z jakimi spotkał się organ w związku 
z jedną z prowadzonych spraw oraz opinią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 19 marca 2013 r., znak: GZge-641-11/13, w której to wskazano, że organ nie 
powinien ingerować w treść zawartej umowy między wnioskodawcą a klasyfi-
katorem.

Starosta Radziejowski wyjaśnił, że wynikało to z niejednoznacznych zapisów 
w przepisach prawa dotyczących tego, kto ponosi koszty klasyfikacji przepro-
wadzanej na wniosek.

W powyższych sprawach, w których wnioskodawcy sami wskazywali 
osobę do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i rozliczali 
się z nią bez udziału starostwa, dopuszczono do naruszenia bezstronności 
i niezależności klasyfikatorów. W rezultacie osoby, które winny działać 

45  W Grudziądzu, Mogilnie, Radziejowie, Świeciu, Tucholi, Włocławku i Żninie.
46  We wszystkich sprawach prowadzonych na wniosek w starostwach w: Grudziądzu (114), 

Mogilnie (53), Świeciu (50) i Tucholi (60) oraz w 22 z 32 spraw w starostwie w Radziejowie, 
15 z 36 spraw we Włocławku i w 20 z 64 spraw w Żninie.

47  Patrz wyroki NSA: z 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt I OSK 2255/18 i z 6 czerwca 2019 r., sygn. akt 
I OSK 2295/18.
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w postępowaniu w charakterze powołanego przez starostę biegłego, wyda-
jąc opinie w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, znajdowały 
się w sytuacji podwójnej lojalności, tj. wobec interesu publicznego oraz 
prywatnego. Taka sytuacja konfliktu interesów48 powszechnie uznawana 
jest za jeden z mechanizmów korupcjogennych49.

W starostwie w Lipnie, w którym prawidłowo obciążano strony kosztami 
postępowań, kwoty wynagrodzeń należnych klasyfikatorom zostały 
określone w umowach zawieranych przez Starostę z klasyfikatorami. 
Finansowano je z zaliczek wpłacanych przez wnioskodawców. W dwóch 
zbadanych sprawach nie zapewniono jednak odpowiedniego nadzoru nad 
terminowością wykonania zadań przez gleboznawców50. W powyższych 
sprawach, w aktach nie zamieszczono protokołu odbioru operatu klasyfi-
kacyjnego i nie naliczono kar umownych za opóźnienie51.

W okresie objętym kontrolą w żadnym ze skontrolowanych powiatów 
zagadnienia związane z prowadzeniem klasyfikacji gleboznawczej gruntów 
nie były przedmiotem skarg52 i informacji o nieprawidłowościach. W jed-
nym przypadku, który miał miejsce w 2017 r., do starostwa we Włocławku 
wystąpiono o udzielenie informacji o podstawach zmian klasyfikacji nieru-
chomości, w trybie dostępu do informacji publicznej.

W ocenie skontrolowanych starostów, główne problemy w przeprowadza-
niu gleboznawczej klasyfikacji gruntów to:

 − brak jednoznacznych przepisów regulujących prowadzenie postępo-
wania; 

48  Np. M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Wolters Kluwer Polska 2010 r., s. 190; 
W. Drobny, M. Mazuryk (red.), P. Zuzankiewicz, Ustawa o pracownikach urzędów państwowych. 
Komentarz, LEX 2012; Konflikt interesów. Czym jest i jak go unikać? Poradnik dla pracowników 
administracji rządowej, Warszawa 2015 r.; P. Suwaj, Konflikt interesów w administracji publicznej, 
Oficyna 2009 r. 

 https://antykorupcja.gov.pl/ak/konflikt/11895,Konflikt-interesow-Czym-jest-i-jak-go-unikac.
html [dostęp: 25 lutego 2021 r.].

49  Zagrożenie korupcją w świetle wyników kontroli NIK opublikowanych w latach 2016–2020 https://
www.nik.gov.pl/plik/id,23307,vp,26017.pdf, s. 6, [dostęp: 24 lutego 2021 r.]; A. Hussein, 
Działalność Najwyższej Izby Kontroli w zakresie przeciwdziałania korupcji, Kontrola Państwowa 
nr 4 z 2005 r., s. 74–75.

50  W jednej ze spraw umowa z gleboznawcą określała termin wykonania klasyfikacji na 28 lutego 
2017 r., stronę zawiadomiono o możliwości składania zastrzeżeń do projektu klasyfikacji dopiero 
20 kwietnia 2017 r., a operat klasyfikacyjny gleboznawca przekazał do powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 29 maja 2017 r. W drugiej sprawie umowa z gleboznawcą 
określała termin wykonania operatu klasyfikacyjnego na 14 sierpnia 2015 r., strony 
zawiadomiono o możliwości składania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji dopiero 
28 września 2015 r., a operat klasyfikacyjny przekazano do powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego dopiero 23 września 2015 r.

51  W pierwszej sprawie, biorąc pod uwagę 51 dni opóźnienia, kara umowna mogłaby wynieść 
75,28 zł, a w drugiej, biorąc pod uwagę 40 dni opóźnienia, kara umowna mogłaby wynieść 
39,36 zł. Opóźnienie 51 dni obliczono jako różnicę między datą umowną a datą zawiadomienia 
właściciela o możliwości wnoszenia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji. Obliczenia 
kwoty dokonano z uwzględnieniem ustalonej kary umownej na 0,2% wynagrodzenia za dzień 
opóźnienia oraz wartości umowy – 738 zł. Opóźnienie 40 dni obliczono między datą umowną 
a datą przedłożenia operatu klasyfikacyjnego do ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Obliczenia 
kwoty dokonano z uwzględnieniem ustalonej kary umownej na 0,2% wynagrodzenia za dzień 
opóźnienia oraz wartości umowy – 492 zł.

52  W 2018 r. wpłynęła skarga na wydane przez Starostę Włocławskiego postanowienie w sprawie 
ustalenia zaliczki na koszty biegłego.
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 − brak ustawowo unormowanych kwalifikacji klasyfikatorów, zasad upo-
ważniania osób do przeprowadzania klasyfikacji gruntów i weryfikacji 
klasyfikatorów;

 − mała liczba specjalistów uprawnionych do wykonywania prac klasy-
fikacyjnych, czego efektem mogło być wydłużenie terminu realizacji 
zadań w terenie;

 − brak zasad rozliczania kosztów postępowania;nieokreślenie w sposób 
jednoznaczny zasad finasowania z budżetu państwa klasyfikacji gle-
boznawczej z urzędu;

 − brak przepływu informacji od instytucji zajmujących się pracami 
melioracyjnymi. 

5.2. Przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
i nadzorowanie jej wykonania

W powiatach objętych kontrolą zbadano łącznie 511 postępowań dotyczą-
cych gleboznawczej klasyfikacji gruntów (434 na wniosek, 77 z urzędu), 
co stanowiło 46% decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
wydanych w tych starostwach w latach 2015–2020 (I–III kwartał). Spośród 
nich, aż w 478 postępowaniach (94%) stwierdzono nieprawidłowości. 
W pięciu starostwach wystąpiły one we wszystkich skontrolowanych spra-
wach53. W dwóch starostwach (Włocławek, Radziejów) nieprawidłowości 
stwierdzono w 92% spraw54, a w kolejnym (Lipno) w 50% zbadanych 
postępowań55. Skala i charakter stwierdzonych nieprawidłowości świad-
czą o niewłaściwym funkcjonowaniu kontroli zarządczej w odniesieniu 
do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów w skontrolowa-
nych starostwach:

 − w 334 postępowaniach (77% zbadanych spraw prowadzonych na wnio-
sek) nie przestrzegano zasad określonych w art. 262 § 1 i 263 § 1 Kpa 
w odniesieniu do kosztów poniesionych na wynagrodzenia klasyfika-
torów i nie wydano w tych sprawach postanowień, o których mowa 
w art. 264 § 1 Kpa. Dotyczyło to wszystkich spraw prowadzonych 
na wniosek w starostwach w: Grudziądzu (114), Mogilnie (53), Świe-
ciu (50) i Tucholi (60) oraz 22 z 32 spraw w starostwie w Radziejowie, 
15 z 36 spraw we Włocławku i 20 z 64 spraw w Żninie. W wymienio-
nych przypadkach wnioskodawcy sami rozliczali się z klasyfikatorami, 
bez udziału i wiedzy starostów na temat wysokości przekazanego kla-
syfikatorom wynagrodzenia;

 − w 265 przypadkach (52% zbadanych postepowań) decyzje o ustaleniu 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów wydano z naruszeniem terminu, 
o którym mowa w art. 35 § 3 Kpa, z czego w 258 przypadkach nie 
zawiadamiano stron o niezałatwieniu spraw w terminie, przyczynach 
zwłoki i nowych terminach załatwienia spraw, do czego zobowiązywał 

53  W Grudziądzu w 114 zbadanych postepowaniach, w Świeciu w 56, w Tucholi w 67, w Mogilnie 
w 60 i w Żninie w 64. 

54  Tj. w 46 z 50 zbadanych postępowań 
55  Tj. w 25 z 50 zbadanych postępowań.
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art. 36 Kpa56. Ustawowy termin na załatwienie sprawy został przekro-
czony od jednego do 734 dni w starostwie w Grudziądzu (19 decyzji), 
od jednego do 617 dni w starostwie w Tucholi (63 decyzje), od dwóch 
do 557 dni w starostwie we Włocławku (27 decyzji), od 10 do 407 dni 
w starostwie w Mogilnie (57 decyzji), od siedmiu do 326 dni w sta-
rostwie w Żninie (62 decyzje), od czterech do 169 dni w starostwie 
w Radziejowie (22 decyzje), od 35 do 92 dni w starostwie w Lipnie 
(dziewięć decyzji)57, od jednego do 11 dni w starostwie w Świeciu 
(sześć decyzji);

 − w 174 postępowaniach (34% zbadanych spraw) zaniechano wyzna-
czenia klasyfikatorów do wykonania czynności klasyfikacyjnych 
w konkretnych sprawach, mimo że operat klasyfikacyjny sporządzony 
przez klasyfikatora stanowi opinię biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 
Kpa58. W tych przypadkach klasyfikatorzy posiadali jedynie ogólne 
upoważnienia starostów do prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów na terenie danego powiatu. Dotyczyło to wszystkich zbada-
nych postępowań w starostwie w Grudziądzu (114) i w Świeciu (50). 
Dodatkowo, na terenie powiatu świeckiego od 10 maja do 31 grud-
nia 2016 r., a na terenie powiatu grudziądzkiego od 7 lutego 2017 r. 
do zakończenia kontroli59 takie ogólne upoważnienie posiadało dwóch 
klasyfikatorów, co oznaczało, że obaj byli uprawnieni do prowadzenia 
klasyfikacji na tej samej działce. Taki stopień ogólności tych upoważ-
nień nie pozwalał na ustalenie, który z dwóch klasyfikatorów posiadał 
umocowanie starosty do prowadzenia czynności klasyfikacyjnych 
w konkretnej sprawie. Świadczyło to również o niejednolitym postępo-
waniu w określaniu terminów ważności upoważnień wydawanych kla-
syfikatorom. Z kolei w powiecie mogileńskim w 10 sprawach z 2015 r. 
klasyfikator przeprowadzał czynności klasyfikacyjne bez stosownego 
upoważnienia, na podstawie zlecenia przekazanego mu przez Starostę;

 − w 173 postępowaniach (33,8% zbadanych spraw) naruszono pra-
wo stron do zapoznania się z projektem ustalenia klasyfikacji przed 
wydaniem decyzji i do złożenia ewentualnych zastrzeżeń. W sprawach 
prowadzonych na wniosek nie poinformowano stron o uprawnieniu 
do składania zastrzeżeń do operatu klasyfikacyjnego, co stanowiło 
naruszenie § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. Dotyczyło 
to wszystkich zbadanych spraw prowadzonych na wniosek w staro-
stwach w Żninie i w Świeciu (odpowiednio 57 i 50 postępowań) oraz 

56  Zgodnie z ww. przepisami załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego 
powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a o każdym 
przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany 
zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz 
pouczając o prawie wniesienia ponaglenia.

57  Ponadto w trzech sprawach wszczętych na wniosek stwierdzono przypadki naruszenia art. 36 
§ 1 Kpa poprzez zawiadomienie strony ze znacznym opóźnieniem (w dwóch przypadkach po 23 
dniach) lub zaniechanie ponownego zawiadomienia o przyczynach zwłoki i o nowym terminie 
załatwienia sprawy (jeden przypadek).

58  Patrz wyroki NSA: z 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt I OSK 2255/18 i z 6 czerwca 2019 r., sygn. akt 
I OSK 2295/18.

59  2 grudnia 2020 r.
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jednej z 32 zbadanych spraw prowadzonych na wniosek w starostwie 
w Lipnie. W wymienionych postępowaniach kierowano do stron jedy-
nie zawiadomienia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranego 
materiału dowodowego60. W starostwach w Radziejowie, Grudziądzu, 
Mogilnie i we Włocławku, odpowiednio w 26, siedmiu, sześciu i sześciu 
sprawach, wydano decyzję o ustaleniu klasyfikacji przed upływem 
14 dni od zawiadomienia właścicieli o możliwości zgłaszania zastrze-
żeń do projektu ustalenia klasyfikacji. Stanowiło to naruszenie § 10 pkt 
2 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, w związku z § 9 ust. 2 tego 
aktu, który stanowi, że zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji 
mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego zawia-
domienia61. W sprawach prowadzonych z urzędu, w zawiadomieniach 
kierowanych do stron, nie informowano o miejscu i terminie wyłożenia 
na okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, 
na co najmniej 14 dni przed terminem wyłożenia, mimo że zgodnie 
z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji starosta miał taki 
obowiązek. Dotyczyło to wszystkich zbadanych spraw prowadzonych 
z urzędu w starostwach w Tucholi i w Żninie (po siedem postępowań) 
oraz w Świeciu (sześć postępowań);

 − w 136 przypadkach (27% zbadanych spraw) trzy z pięciu etapów 
klasyfikacji62, odbyły się jeszcze przed wszczęciem postępowania 
administracyjnego w tych sprawach. Dotyczyło to wszystkich 114 
postępowań zbadanych w starostwie w Grudziądzu i 22 (69%) spo-
śród 32 zbadanych spraw prowadzonych na wniosek w starostwie 
w Radziejowie63. W wymienionych przypadkach protokoły będące 
częściami projektów ustalenia klasyfikacji, które zgodnie z § 8 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji opracowują klasyfikatorzy 
po przeprowadzeniu odpowiednich czynności w terenie, zostały 
sporządzone przed złożeniem w starostwach wniosków o przepro-
wadzenie klasyfikacji albo w dniach złożenia wniosków. W skrajnym 
przypadku było to nawet na 418 dni przed złożeniem w starostwie 
wniosku o przeprowadzenie klasyfikacji64. Zgodnie z § 5 ust. 1 roz-
porządzenia w sprawie klasyfikacji, sporządzenie projektu ustalenia 
klasyfikacji następuje po analizie niezbędnych materiałów stanowią-

60  Dodatkowo w starostwie w Świeciu, w zawiadomieniach tych wyznaczano niejednolite terminy 
na zapoznanie się strony ze zgromadzonym materiałem dowodowym (3, 5, 7 lub 14 dni).

61  Starosta radziejowski nierzetelnie zrealizował jeden z wniosków pokontrolnych sformułowanych 
przez WINGiK w wyniku kontroli przeprowadzonej przez ten organ w 2017 r. W trakcie kontroli 
NIK ustalono, że w przypadku 13 decyzji wydanych po poinformowaniu WINGiK o wykonaniu 
zaleceń – w zawiadomieniach, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, 
w dalszym ciągu nieprawidłowo wyznaczano 7-dniowy termin, zamiast 14-dniowego, 
na wniesienie zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.

62  Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji przeprowadzenie klasyfikacji 
obejmuje: (1) analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny; (2) przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie; (3) sporządzenie 
projektu ustalenia klasyfikacji; (4) rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji; (5) wydanie 
decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

63  Taki tryb postępowania został zmieniony w 2018 r.
64  W starostwie w Radziejowie. W starostwie w Grudziądzu protokół będący częścią projektu 

ustalenia klasyfikacji został sporządzony w dniu złożenia do tego urzędu wniosku 
o przeprowadzenie klasyfikacji (w ośmiu ze 114 spraw) albo wcześniej (w 106 ze 114 spraw).
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cych państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, oraz po prze-
prowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie. Sporządzenie 
operatu klasyfikacyjnego przed wszczęciem postępowania admini-
stracyjnego oznacza, że etap ten – oraz dwa wcześniejsze – odbyły się 
z pomięciem organu odpowiedzialnego za przeprowadzenie klasyfi-
kacji. Zaznaczyć przy tym należy, że operat klasyfikacyjny sporządzo-
ny przez klasyfikatora stanowi opinię biegłego w rozumieniu art. 84 
§ 1 Kpa65, a ta nie może być wydana przed wszczęciem postępowania 
administracyjnego, którego ma dotyczyć, ponieważ w takim przy-
padku będzie jedynie prywatnym dokumentem strony postępowa-
nia. W zaistniałym stanie faktycznym doszło do sytuacji, w których 
klasyfikacje w dużej mierze były przeprowadzane przez wniosko-
dawców, nie przez starostów, tj. z naruszeniem § 3 rozporządzenia 
w sprawie klasyfikacji. W powyższych sprawach na 93% wniosków 
była adnotacja, z której wynikało, że to wnioskodawca ze wskazanym 
przez siebie klasyfikatorem dokonał ustaleń „co do wykonania prac 
klasyfikacyjnych oraz wynagrodzenia za te prace”66;

 − w 128 postępowaniach (25% zbadanych spraw) naruszono wymogi 
dotyczące opracowania map klasyfikacji, które stanowiły integralną 
część stosownych decyzji67 i razem z protokołami klasyfikacyjny-
mi składały się na projekt ustalenia klasyfikacji68. Dotyczyło to 14 
(22%) spośród 64 spraw zbadanych w starostwie w Żninie, w których 
do wydanych decyzji w ogóle nie załączono map klasyfikacji, co sta-
nowiło naruszenie § 11 pkt 1 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji 
oraz wszystkich 114 spraw zbadanych w starostwie w Grudziądzu, 
w których mapy klasyfikacji, będące częścią projektów ustalenia kla-
syfikacji, nie zawierały danych opisowo-informacyjnych obejmujących 
m.in. oznaczenia typów, rodzajów i gatunków gleb (we wszystkich 
114 sprawach) oraz położenia odkrywek glebowych (w 26 sprawach), 
co stanowiło naruszenie odpowiednio § 8 ust. 2 pkt 1 lit. e tiret trzeci 
oraz § 8 ust. 2 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie klasyfikacji;

 − w 110 postępowaniach (22% zbadanych spraw) wydano decyzje 
o ustaleniu klasyfikacji, mimo że protokoły klasyfikacyjne nie speł-
niały wymogów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. W 52 przypad-
kach69 protokoły z przeprowadzonych czynności klasyfikacyjnych nie 
zostały podpisane przez właścicieli obecnych przy przeprowadzaniu 
czynności w terenie70. Stanowiło to naruszenie § 8 ust. 2 pkt 2 lit. d 

65  Patrz wyroki NSA: z 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt I OSK 2255/18 i z 6 czerwca 2019 r., sygn. akt 
I OSK 2295/18.

66  Na powyższy fakt zwracał również uwagę WINGiK w piśmie z 10 grudnia 2012 r. skierowanym 
do starostów województwa kujawsko-pomorskiego, w którym wskazywał, że zapisy 
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów ograniczają możliwość właścicielom gruntów 
lub władającym tymi gruntami załączania do wniosków operatu technicznego z projektem 
ustalenia klasyfikacji. Wynika to po części z procedury dotyczącej prowadzenia postępowania oraz 
konieczności wykonania klasyfikacji gruntów przez osobę upoważnioną przez starostę.

67  Zgodnie z § 11 pkt 1 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.
68  Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. 
69  W starostwach: w Grudziądzu (11 spraw) i w Żninie (41 spraw).
70  Ponadto w starostwie w Żninie jeden protokół nie był podpisany przez klasyfikatora.
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rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. W 29 sprawach71 protokoły 
klasyfikacyjne nie zawierały informacji o mapie ewidencyjnej, co było 
niezgodne z § 8 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie klasyfi-
kacji. W 26 przypadkach72 protokoły z przeprowadzanych czynności 
klasyfikacyjnych nie zawierały zestawienia opisów odkrywek glebo-
wych charakteryzujących typy, rodzaje i gatunki gleb, rodzaje użytków 
gruntowych oraz klasy bonitacyjne, co stanowiło naruszenie § 8 ust. 2 
pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. Przeprowadzenie 
czynności klasyfikacyjnych w terenie i sporządzenie opisu odkrywek 
glebowych jest jednym z najistotniejszych elementów projektu usta-
lenia klasyfikacji oraz podstawą ustaleń w prowadzonym postępo-
waniu. Pominięcie tych czynności nie pozwala na rzetelne ustalenie 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce poddanej takiej klasy-
fikacji. W trzech sprawach73 protokoły z czynności klasyfikacyjnych 
nie zawierały pełnego zakresu danych wymaganych § 8 ust. 2 pkt 2 
lit. a rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, w tym m.in. informacji 
o ukształtowaniu terenu, jego wzniesieniu nad poziom morza, ilości 
opadów atmosferycznych, stosunków wodnych, istniejących budowlach 
wodno-melioracyjnych, dominujących rodzajach użytków gruntowych, 
typach gleb oraz dominujących klasach bonitacyjnych;

 − w 75 postępowaniach (15% zbadanych spraw) przeklasyfikowano 
grunty niebędące gruntami rolnymi lub leśnymi, wbrew art. 20 ust. 3 
Pgk, który stanowi, że postępowanie w przedmiocie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów dotyczyć może wyłącznie określonego rodzaju 
grupy użytków gruntowych, tj. gruntów rolnych bądź gruntów leśnych. 
Powyższe nieprawidłowości wystąpiły w starostwie w Grudziądzu 
w 22 sprawach, w Mogilnie w 18, w Radziejowie w 13, w Świeciu w 11, 
we Włocławku w pięciu, w Tucholi w czterech i w Lipnie w dwóch 
sprawach. Decyzją klasyfikacyjną można określić na nowo wyłącznie 
rodzaj użytku gruntowego w ramach danej grupy użytków rolnych 
bądź leśnych, a nie pomiędzy różnymi grupami. Wykluczone jest 
zatem wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji, w wyniku której grun-
ty niezaliczone do tej pory do żadnego z rodzajów gruntów rolnych 
bądź leśnych, zostaną do nich włączone, ponieważ dokonywanie kwali-
fikacyjnych przesunięć pomiędzy różnymi grupami użytków gruntowych 
nie należy do kompetencji klasyfikatora ani organu wydającego decyzję 
o ustaleniu klasyfikacji74;

 − w 39 postępowaniach (8% zbadanych spraw) naruszono wymogi 
dotyczące zawiadamiania o wszczęciu postępowania. W starostwie 
we Włocławku w trzech spośród 14 zbadanych spraw prowadzonych 

71  W 27 sprawach w starostwie w Grudziądzu i w dwóch sprawach w starostwie we Włocławku.
72  Wszystkie w starostwie w Grudziądzu.
73  Dwa przypadki w starostwie we Włocławku i jeden w Lipnie.
74  Taka zmiana danych ewidencyjnych wymagałaby ich aktualizacji w trybie § 45 rozporządzenia 

w sprawie EGiB z wykorzystaniem dostępnych źródeł danych ewidencyjnych wymienionych 
w art. 24 ust. 2b pkt 1 Pgk. Patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 
z 28 lipca 2020 r., sygn. akt II SA/Bk 251/20, LEX nr 3044230; wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu z 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt IV SA/Po 760/18.
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z urzędu (21%) nie dokonano wymaganych art. 61 § 4 Kpa w zw. z § 6 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawiadomień o wszczęciu 
przeprowadzenia klasyfikacji. W starostwie w Tucholi w czterech spo-
śród 60 zbadanych spraw prowadzonych na wniosek (7%) nie zawia-
domiono wszystkich stron o wszczęciu postępowań, a we wszystkich 
siedmiu zbadanych sprawach prowadzonych z urzędu, w zawiadomie-
niach o wszczęciu postępowań nie podano: podstawy prawnej do prze-
prowadzenia klasyfikacji, miejsca i terminu rozpoczęcia czynności 
klasyfikacyjnych w terenie, harmonogramu przeprowadzenia klasy-
fikacji, imienia i nazwiska klasyfikatora. Stanowiło to naruszenie § 6 
ust. 1 pkt 1, 3-5 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. W starostwie 
w Mogilnie we wszystkich siedmiu skontrolowanych sprawach wszczę-
tych z urzędu, zawiadomienia o wszczęciu postępowań nie zawierały 
informacji o: miejscu i terminie rozpoczęcia czynności klasyfikacyj-
nych w terenie, harmonogramie przeprowadzenia klasyfikacji, imieniu 
i nazwisku klasyfikatora, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 1 rozporzą-
dzenia w sprawie klasyfikacji75. W starostwie w Lipnie we wszystkich 
18 zbadanych sprawach prowadzonych z urzędu, w zawiadomieniach 
o wszczęciu postępowań nie określono miejsca i terminu rozpoczęcia 
czynności klasyfikacyjnych w terenie, czym naruszono § 6 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji;

 − w 22 przypadkach76 (4% zbadanych spraw) przeklasyfikowano grun-
ty na podstawie decyzji o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencji 
gruntów, co było niezgodne z § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w spra-
wie klasyfikacji, który stanowi, że orzekanie w sprawach z zakresu 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje na podstawie decyzji 
o ustaleniu klasyfikacji;

 − w 11 przypadkach (2% zbadanych spraw) nie wydano decyzji o usta-
leniu klasyfikacji, mimo złożonych wniosków. W starostwie w Tucholi 
trzy objęte badaniem sprawy nie zostały rozstrzygnięte, mimo upływu 
od 723 do 1823 dni, a stron nie zawiadomiono o niezałatwieniu spraw 
w terminie, przyczynach zwłoki i nowych terminach załatwienia spraw. 
Natomiast w ośmiu sprawach prowadzonych w starostwie w Żninie, 
niewydanie decyzji tłumaczono m.in. tym, że wniosek w rzeczywisto-
ści dotyczył aktualizacji ewidencji gruntów i budynków albo nieużyt-
ku gruntowego nieobjętego gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Jako 
przyczyny niewydania decyzji podano również wycofanie wniosków 
przez wnioskodawców oraz uzyskanie telefonicznej informacji o takim 
zamiarze. 

Dla prawidłowego ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów kluczowe 
znaczenie ma przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie 
oraz sporządzenie projektu ustalania klasyfikacji, poprzedzone analizą 
niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny. Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji 

75  Dodatkowo w pięciu sprawach wszczętych z urzędu zawiadomienia nie zawierały również 
informacji o podstawie prawnej przeprowadzenia klasyfikacji.

76  Wszystkie w starostwie w Radziejowie.

Dane w operatach 
klasyfikacyjnych 

niezgodne ze stanem 
faktycznym 
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czynności te przeprowadza osoba upoważniona przez starostę, zwana 
klasyfikatorem. Szczegółowe badanie prawidłowości i rzetelności danych 
ujętych w 16 projektach ustalenia klasyfikacji, w tym zwłaszcza zgodności 
ze stanem rzeczywistym typów, rodzajów i gatunków gleb, rodzajów użyt-
ków gruntowych oraz klas bonitacyjnych wykazanych w tych projektach, 
przeprowadzone w terenie przez NIK z udziałem biegłych i specjalistów, 
wykazało, że aż w 14 (88%) operatach klasyfikacyjnych zawarto dane 
niezgodne ze stanem faktycznym, w tym: 

1) w 12 operatach nieprawidłowo określono typ gleby. Dotyczyło to:

 − dwóch z trzech operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych 
w starostwie w Świeciu. W pierwszym, dotyczącym działki 
nr 263/14, wszystkie gleby zostały określone jako gleby brunatne 
wyługowane. W rzeczywistości, w części zachodniej działki, gdzie 
dawniej występowały grunty leśne, a aktualnie – grunty zadrze-
wione i zakrzewione na użytkach rolnych, występowały zaburzo-
ne działalnością człowieka (wpływ pobliskiego dawnego „dzikie-
go” wysypiska śmieci) gleby rdzawe. W obrębie gruntów ornych 
we wschodniej części działki przeważały gleby rdzawe i gleby pło-
we. Natomiast w obrębie nieużytku występowały gleby torfowe. 
W drugim operacie klasyfikacyjnym dotyczącym działki nr 122/32 
gleby zostały określone typologicznie jako brunatne wyługowane. 
Tymczasem przeprowadzone badania wykazały, że w części poło-
żonej na wypłaszczeniu i w górnej części stoków dominowały gle-
by płowe dwudzielne z gliną na głębokości ok. 1 m77, natomiast 
w dolnej części stoków występowały gleby z wyraźnym ogleje-
niem i dobrze ukształtowanymi poziomami próchnicznymi, zakla-
syfikowane jako czarne ziemie. Na terenie całej działki znaczną 
powierzchnię o punktowych zasięgach zajmowały przekształcenia 
antropogeniczne w stropowych partiach lub nawet w całej miąż-
szości gleb, co doprowadziło do ukształtowania gleb antropoge-
nicznych;

 − obu operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych w starostwie 
we Włocławku. W pierwszym operacie, dotyczącym działki 143/3, 
gleby zostały określone typologicznie jako kompleks czarnych 
ziem i gleb płowych. W rzeczywistości stwierdzono obecność tyl-
ko czarnych ziem w obrębie całej działki. W drugim operacie, gle-
by działki nr 221/1 zostały określone typologicznie jako brunat-
ne. W rzeczywistości występowały tam gleby płowe z częściowo 
zachowanym poziomem wymywania;

 − obu operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych w starostwie 
w Tucholi. W pierwszym operacie, dotyczącym działki 209/2, gle-
by określono jako gleby bielicowe wytworzone z gliny przechodzą-
cej na głębokości 25 cm w żwir. Przeprowadzone oględziny wyka-
zały, że na analizowanym obszarze występował kompleks gleb 
rdzawych i płowych. W drugim operacie dotyczącym m.in. działki 

77  Potwierdziły to wiercenia 1 i 2 oraz spągi odkrywek 2 i 4.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

30

nr 35/4 stwierdzono obecność gleb bielicowych. Profil weryfiku-
jący z oględzin, jak i wiercenie kontrolne nie potwierdziły wystę-
powania takich gleb w obrębie analizowanej działki. W rzeczywi-
stości na obszarze tym przeważały gleby rdzawe;

 − obu operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych w starostwie 
w Radziejowie. W pierwszym operacie, dotyczącym działki 200/6 
gleby określone zostały typologicznie jako czarne ziemie wytwo-
rzone z gliny. Oględziny wykazały, że w obrębie tej działki domi-
nowały gleby płowe przykryte nasypem antropogenicznym, naj-
prawdopodobniej pochodzącym z nieformalnej rekultywacji przy-
stosowującej gleby dawnego torowiska do możliwości uprawy78. 
W drugim operacie stwierdzono występowanie czarnych ziem 
w północnej części działki nr 63/1 oraz na działce nr 75, podczas 
gdy w rzeczywistości na działce nr 63/1 dominowały gleby płowe, 
a na działce nr 75 stwierdzono obecność bruku, kamieni, cegieł 
i innych artefaktów, co wskazywało na gleby antropogeniczne, 
wymagające rekultywacji przed ewentualnym wprowadzeniem 
do produkcji rolnej;

 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych 
w starostwie w Lipnie, w którym stwierdzono występowanie gleb 
bielicowych na obu działkach nr 177/3 i 179, podczas gdy w rzeczy-
wistości dominowały tam gleby płowe;

 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych 
w starostwie w Mogilnie, w którym w konturze 4Ps stwierdzono 
występowanie czarnych ziem zdegradowanych, podczas gdy oglę-
dziny wykazały występowanie tam czarnych ziem glejowych79; 

 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych poddanych weryfika-
cji w starostwie w Grudziądzu, w którym w ogóle nie określono 
typu gleby dla działki nr 149/3, co stanowiło naruszenie § 7 ust. 1 
pkt 7 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, który stanowi, że 
przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie obejmuje 
zaliczenie gruntów m.in. do odpowiedniego typu gleby;

 − jednego operatu klasyfikacyjnego poddanego weryfikacji w staro-
stwie w Żninie, w którym stwierdzono występowanie na działkach 
nr 88/1 i 89/1 gleb bielicowych, podczas gdy w obrębie tych dzia-
łek faktycznie dominowały gleby rdzawe;

2) w 11 operatach nieprawidłowo określono klasę bonitacyjną. Doty-
czyło to:

78  W związku z faktem, że w Urzędowej tabeli klas gruntów stanowiącej załącznik do rozporządzenia 
w sprawie klasyfikacji nie ma oddzielnej kategorii gleb antropogenicznych, właściwe jest 
skorzystanie z odpowiedniej tabeli dla gruntów zrekultywowanych (Część II Urzędowej Tabeli 
Klas Gruntów).

79  Zaznaczyć przy tym należy, że Urzędowej tabeli klas gruntów stanowiącej załącznik 
do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, dla pastwisk trwałych dla klasy V widnieje jedynie 
typ czarnych ziem glejowych.
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 − dwóch z trzech operatów klasyfikacyjnych poddanych weryfika-
cji w starostwie w Świeciu. W pierwszym operacie, dotyczącym 
działki nr 263/14, zaniżono klasę bonitacyjną na gruncie ozna-
czonym jako zadrzewiony i zakrzewiony na gruntach ornych 
(Lzr), a także w części gruntu ornego (kontur 3-RV-2a). Oględzi-
ny wykazały, że dla gruntu Lzr prawidłowa powinna być klasa V 
(zamiast VI), a dla gruntu ornego w konturze 3-RV-2z klasa IVb 
(zamiast V). W drugim operacie, dotyczącym działki nr 122/32, 
na wszystkich wydzieleniach niezasadnie obniżono klasy bonita-
cyjne, tj. na wydzieleniu 1-Lzr-RVI o dwie klasy (prawidłowa klasa 
to RIVb), na wydzieleniu 2-RV-2a o dwie klasy (prawidłowa kla-
sa to RIIIb), a w wydzieleniu 3-Lzr-RVI o jedną klasę (prawidłowa 
klasa to RV);

 − obu operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych w starostwie 
we Włocławku. Oględziny wykazały, że w pierwszym operacie, 
dotyczącym działki nr 143/3 gleby w zachodniej części dział-
ki powinny zostać zakwalifikowane do klasy IVb, a nie V. W dru-
gim operacie zaniżono klasę bonitacyjną gleb we wschodniej czę-
ści działki nr 221/2 – zaklasyfikowano je do klasy IVa, zamiast 
do IIIb80; 

 − obu operatów klasyfikacyjnych poddanych sprawdzeniu w staro-
stwie w Tucholi. W pierwszym operacie gleby na działce nr 209/2 
określono jako należące do klasy V. Tymczasem występujące na tej 
działce leśne gleby rdzawe wytworzone z piasków słabo glinia-
stych/luźnych zalegających na piaskach gliniastych powinny być 
klasyfikowane jako Ls IV. W drugim operacie, na działce nr 35/4, 
na wydzieleniu 3-LsVI faktycznie występowały gleby klasy V, 
w obrębie nieużytku (wydzielenie 4-N) w rzeczywistości wystę-
pował las i należało dla niego ustalić klasę bonitacyjną Ls III/D – x. 
Z kolei obszar wydzielenia 2 RVI/AB-2x faktycznie był użytkowany 
jako trwały użytek zielony, więc klasę bonitacyjną należało wyzna-
czyć z tablic dla gruntów zrekultywowanych, a nie ornych;

 − obu operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych w starostwie 
w Lipnie. W pierwszym operacie glebom na działkach nr 177/3 
i 17981 nadano klasę RIVa. Oględziny wykazały, że na obszarze tym 
dominowały gleby płowe klasy RIIIb. W drugim operacie dotyczą-
cym działki 183/4 kontury 12-508/RIIIb i 12-50/Lzr/IIIb zostały 
niewłaściwie przeklasyfikowane na RIVa i Lzr – RIVa, ponieważ 
oględziny wykazały, że w obrębie wszystkich wymienionych kon-
turów dominowały gleby klasy RIIIb;

 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych poddanych weryfi-
kacji w starostwie w Grudziądzu, w którym gleby na działkach 
nr 149/1 i 149/3 błędnie zaklasyfikowano jako IVa, podczas gdy 
faktycznie na działce nr 149/1 występowały gleby w klasie IIIb, 
a na działce 149/3 w klasie IIIa;

80  O tym, że właściwą dla tych gleb jest klasa IIIb świadczyły również notatki samego klasyfikatora.
81  W ramach konturów 13081, 12868 i 96.
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 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych 
w starostwie w Radziejowie, w którym na działce nr 75 wydzie-
lono trzy klasy bonitacyjne RII, RIIIa i RIIIb, mimo że nie powinno 
się określać klas bonitacyjnych ze względu na sposób użytkowania 
tego terenu jako drogi;

 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych poddanych weryfikacji 
w starostwie w Mogilnie, w którym na działce nr 157 niezgodnie 
z rzeczywistością określono klasę bonitacyjną wydzielenia 4Ps, 
jako klasę V, podczas gdy obszar ten funkcjonował jako teren 
odpływowy o zmiennym uwilgotnieniu i wadliwych stosunkach 
wodnych klasy IV. Z kolei na działce nr 22, gleby na wydzieleniu 
1R błędnie określono jako należące do klasy RV, podczas gdy 
faktycznie na działce dominowały gleby klasy RIVb. W stosunku 
do wydzielenia 2Ps klasy bonitacyjnej nie powinno się określać, 
a kontur włączyć do sąsiadującego nieużytku (3N);

3) w 10 operatach nieprawidłowo określono gatunek gleby. Dotyczyło to:

 − obu operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych w starostwie 
we Włocławku. W pierwszym operacie, dotyczącym działki 
nr 143/3, niewłaściwie zaklasyfikowano gleby pierwszego pro-
filu do czarnych ziem wytworzonych z utworów lessowatych 
(IVa D-e), podczas gdy utwory lessowate nie występują w tej 
części Polski. Rażąca niezgodność dotyczyła gleb profilu dru-
giego zaklasyfikowanego do gatunku V AB 2-d, co wskazywało 
na występowanie piasków wietrzeniowych na skale litej. Tymcza-
sem, w trakcie oględzin potwierdzono występowanie piasków gli-
niastych lekkich i słabo gliniastych na glinie średniej. W drugim 
operacie gatunki gleb na działkach nr 221/1 i 221/2 zostały przy-
pisanie do grupy 3 – „wytworzone z glin”. Tymczasem oględziny 
potwierdziły występowanie na tym obszarze piasków gliniastych 
lekkich i mocnych zalegających warstwą kilkudziesięciocentyme-
trową na glinach, co oznacza, że powinny zostać zaklasyfikowa-
nie do grupy 2 – wytworzone z piasków;
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Zdjęcie nr 1 
Morfologia profilu glebowego nr 2 na działce 143/3, potwierdzająca występowanie piasków 
gliniastych lekkich i słabo gliniastych na glinie średniej, a nie jak podano w operacie 
klasyfikacyjnym – piasków wietrzeniowych na skale litej

Źródło: materiały własne NIK

 − obu operatów klasyfikacyjnych poddanych sprawdzeniu w staro-
stwie w Radziejowie. W pierwszym operacie, dotyczącym dział-
ki nr 200/6 nie podano gatunku gleby, a jedynie jej rodzaj (RIVa 
D3). Przeprowadzone badania wykazały, że w rzeczywistości 
na powyższej działce występowały utwory o zróżnicowanym 
uziarnieniu: piaszczystym w części powierzchniowej i gliny lekkiej 
w spągu, a prawidłowy zapis gatunku gleby (ZR-IVa-b) powinien 
uwzględniać jej antropogeniczne pochodzenie. W drugim operacie 
przyjęto występowanie na działkach nr 63/1 i 75 piasków glinia-
stych mocno zalegających na glinach. Tymczasem oględziny wyka-
zały dominację piasków gliniastych lekkich pylastych na glinach;

 − obu operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych w starostwie 
w Lipnie. W pierwszym operacie glebom na działkach nr 177/3 
i 179 przypisano gatunki świadczące o występowaniu glin 
od powierzchni terenu, co było niezgodne ze stanem faktycz-
nym i zapisami z tabel umieszczonymi w operacie klasyfikacyj-
nym, gdzie stwierdzono występowanie piasków gliniastych moc-
nych lub lekkich na glinach. W drugim operacie, dotyczącym dział-
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ki nr 183/4, stwierdzono występowanie piasków gliniastych lek-
kich pylastych przechodzących na głębokości 25 cm w piaski słabo 
gliniaste pylaste. Badania terenowe wykazały, że na glebach tych 
występowały piaski gliniaste lekkie pylaste na piaskach glinia-
stych mocnych pylastych. Piaski słabo gliniaste pylaste zaczynały 
się dopiero na głębokości ok. 1 m;

 − obu operatów klasyfikacyjnych poddanych weryfikacji w sta-
rostwie w Grudziądzu. W operacie dotyczącym działki nr 92/2, 
ze względu na brak właściwego odpowiednika, użyto nieistnieją-
cego w Urzędowej tabeli klas gruntów stanowiącej załącznik do roz-
porządzenia w sprawie klasyfikacji określenia „x”, dla opisywa-
nego profilu glebowego, bez podania dokładnej definicji takiego 
gatunku gleby. Oględziny tej działki wykazały, że właściwy dla niej 
gatunek gleby znajdował się w ww. Tabeli pod literą „a”, a analizo-
wane wydzielenie można było zaliczyć do klasy VI/ B – 2a, czyli 
gleb wytworzonych z piasków o uziarnieniu „a”, tj. piasków sła-
bo gliniastych, płytkich, zalegających na głębokości mniejszej niż 
50 cm na piaskach luźnych. W drugim operacie w ogóle nie okre-
ślono gatunku gleby dla działki nr 149/3, co stanowiło naruszenie 
§ 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, który stano-
wi, że przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie obej-
muje zaliczenie gruntów m.in. do odpowiedniego gatunku gleby. 
Z kolei gleba w obrębie działki 149/1 została przypisana do gatun-
ku „j”, czyli wytworzonej z gliny średniej lub ciężkiej. W opisie pro-
filu podano jednak uziarnienie piasków gliniastych mocnych zale-
gających do głębokości 60 cm na glinie lekkiej. W rzeczywisto-
ści glina lekka występowała od powierzchni gleby i przechodzi-
ła w glinę średnią na głębokości 40 cm, co wskazywało, że gleba 
w obrębie działki 149/1 powinna być przypisana do gatunku „f”;

 − jednego z trzech operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych 
w starostwie w Świeciu, w którym podano, że na działce nr 122/32, 
na wydzieleniu 1-Lzr występują piaski gliniaste płytko przecho-
dzące w piaski luźne, w obrębie wydzielenia 2-RV – jednorodne pia-
ski słabo gliniaste, a na terenie wydzielenia 3-Lzr piaski słabo gli-
niaste na piaskach luźnych. Tymczasem we wszystkich miejscach, 
gdzie podczas oględzin wykonano odkrywki, występowała glina, 
przeważnie podścielająca utwory piaszczyste na głębokości kilku-
dziesięciu cm do 1m, a w niektórych miejscach od powierzchni;

 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych poddanych wery-
fikacji w starostwie w Tucholi, w którym podano, że na działce 
nr 209/2 występują gleby bielicowe wytworzone z gliny przecho-
dzącej na głębokości 25 cm w żwir. Przeprowadzone oględziny 
wykazały jednak, że na tym obszarze występował kompleks gleb 
rdzawych i płowych wytworzonych z fluwioglacjalnych piasków 
słabo gliniastych i luźnych przykrywających utwory lodowcowe 
o uziarnieniu glin i piasków gliniastych;
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4) w siedmiu operatach nieprawidłowo określono rodzaj gleby. Doty-
czyło to:

 − obu operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych w staro-
stwie w Radziejowie. W pierwszym operacie, dotyczącym dział-
ki nr 200/6 nieprawidłowo „próbowano” określić rodzaju gleby, 
jako “wytworzona z gliny”. W przypadku czarnych ziem w zapisie 
klasyfikacyjnym nie podaje się rodzaju gleby, stosuje się go jedy-
nie do gleb brunatnych, płowych bielicowych i rdzawych – AB. Nie 
określa się rodzaju gleby również dla gleb zrekultywowanych. 
W drugim operacie klasyfikacyjnym, dotyczącym działek 63/1 
i 75, odnotowano występowanie we wszystkich przypadkach pia-
sków gliniastych mocno zalegających na glinach. Oględziny wyka-
zały dominację piasków gliniastych lekkich pylastych na glinach;

 − jednego z trzech operatów klasyfikacyjnych poddanych weryfikacji 
w starostwie w Świeciu, w którym na działce nr 122/32 odnoto-
wano jedynie występowanie piasków pokrywowych, ale całkowi-
cie pominięto obecność glin morenowych podścielających utwory 
piaszczyste na głębokości od kilkudziesięciu cm do 1 m. W opera-
cie klasyfikacyjnym nie odnotowano również występowania utwo-
rów o charakterze antropogenicznym. Tymczasem obecność osa-
dów związanych z działalnością człowieka w obrębie takich obiek-
tów jak występujące na tej działce elektrownie wodne, wiąże się 
z ogromnymi przekształceniami środowiska glebowego;

 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych 
w starostwie we Włocławku, dotyczącym działek nr 221/1 i 221/2, 
w którym w opisie profili glebowych użyto cyfry 3 oznaczającej 
gleby wytworzone z glin. Przeprowadzone oględziny potwier-
dziły występowanie piasków na glinach lodowcowych (moreno-
wych), co oznacza, że należało użyć cyfry 2, zarezerwowanej dla 
gleb wytworzonych z piasku;

 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych 
w starostwie w Tucholi, w którym podano, że na działce nr 209/2 
występowały gleby bielicowe wytworzone z gliny przechodzącej 
na głębokości 25 cm w żwir. Przeprowadzone oględziny wykaza-
ły, że na tym obszarze występował kompleks gleb rdzawych i pło-
wych wytworzonych z fluwioglacjalnych piasków słabo gliniastych 
i luźnych przykrywających utwory lodowcowe o uziarnieniu glin 
i piasków gliniastych;

 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych 
w starostwie w Lipnie, w którym badane profile glebowe na dział-
kach nr 177/3 i 179 zostały sklasyfikowane jako gleby wytworzone 
z glin (rodzaj 3). Z przeprowadzonych oględzin wynikało, że bada-
ne grunty należało zaliczyć do gleb wytworzonych z piasków 
(rodzaj 2), ponieważ utwory o piaszczystym uziarnieniu występo-
wały w stropowych partiach badanych profili glebowych;
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 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych poddanych weryfika-
cji w starostwie w Grudziądzu, w którym w ogóle nie określono 
rodzaju gleby dla działki nr 149/3, co stanowiło naruszenie z § 7 
ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, który stanowi, 
że przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie obejmu-
je zaliczenie gruntów m.in. do odpowiedniego rodzaju gleby;

5) w czterech operatach nieprawidłowo określono rodzaj użytku grun-
towego. Dotyczyło to:

 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych 
w starostwie w Radziejowie, w którym podano występowanie 
na działce nr 75 gruntów ornych. Tymczasem przeprowadzone 
oględziny wykazały rażącą niezgodność danych zawartych w ope-
racie z sytuacją zastaną na gruncie, ponieważ wymieniona działka 
w rzeczywistości nadal była użytkowana jako droga;

Zdjęcie nr 2 
Fragment działki 75, który został sklasyfikowany jako grunt orny

Źródło: materiały własne NIK.

 − – jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych poddanych wery-
fikacji w starostwie w Lipnie, w którym na działce nr 183/4 nie-
zgodnie z rzeczywistością określono rodzaj użytku gruntowego 
w obrębie konturów RIVa i Lzr–RIVa, ponieważ na tym terenie fak-
tycznie znajdował się park z licznymi starymi drzewami, dobrze 
utrzymanym trawnikiem i kwietnikami oraz infrastrukturą wypo-
czynkowo-rekreacyjną (ławkami, wybetonowanymi chodnikami 
i pozostałościami po boisku do gry w siatkówkę). Oznaczało to, 
że kontury te powinny zostać oznaczone jako Bz (teren rekreacyj-
no-wypoczynkowy), a nie R i Lzr-R. Niezgodności stwierdzono 
również w obrębie obu konturów Ps, które w wyniku zarośnięcia 
ponad 10-letnimi drzewami i krzewami, stanowią aktualnie grunt 
zadrzewiony i zakrzewiony i powinny zostać sklasyfikowane jako 
Lzr-PsIV;
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Zdjęcia nr 3a–f 
Fragment działki nr 183/4, który został sklasyfikowany jako grunt orny oraz grunt 
zadrzewiony i zakrzewiony na gruntach ornych (ryc. 3a–e) oraz pastwisko (ryc. 3f )

Źródło: materiały własne NIK.

 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych poddanych sprawdze-
niu w starostwie w Mogilnie, w którym na działce nr 22 określono 
niezgodny z rzeczywistością rodzaj użytku gruntowego w kontu-
rze 2 Ps. W rzeczywistości była to strefa ekotonowa między zbior-
nikiem wodnym a gruntem ornym działki przylegającej i miała 
charakter stromej i wąskiej skarpy). W związku z tym, że w cza-
sie oględzin miejsce to funkcjonowało jako nieużytek, kontur ten 
powinien być włączony do konturu 3N funkcjonującego jako oczko 
wodne. Z kolei na działce nr 157 określono niezgodny z rzeczywi-
stością rodzaju użytku gruntowego w południowej części kontu-
ru 5N, gdyż faktycznie obszar ten był użytkowany jako grunt orny 
i powinien być wydzielony w odrębny kontur klasyfikacyjny;

 − jednego z dwóch operatów klasyfikacyjnych zweryfikowanych 
w starostwie w Tucholi, w którym dla działki nr 35/4 niezgodnie 
ze stanem rzeczywistym ustalono rodzaj użytków gruntowych 
jako nieużytek (4-N), ponieważ w północno-wschodniej części 
działki faktycznie była prowadzona gospodarka leśna, co oznacza, 
że ww. teren powinien być zaklasyfikowany jako las (Ls). Niepra-
widłowo ustalono również rodzaj użytków gruntowych na wydzie-
leniu RVI, tj. w miejscu zrekultywowanego wysypiska. Co praw-
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da obszar ten został zrekultywowany w kierunku rolnym, jednak-
że uprawa orna w jego obrębie nie byłaby wskazana ze względu 
na możliwość zniszczenia geomembrany, tj. 1 mm warstwy folii 
znajdującej się pod pokrywą ziemną na głębokości 30–40 cm. 
W miejscu tym powinno się wydzielić trwały użytek zielony – łąkę 
(Ł) lub pastwisko (Ps), na co wskazywała również zwarta roślin-
ność trawiasta, która pokrywała ten obszar w trakcie oględzin82.

Z informacji uzyskanych przez NIK, w tym od właściwych organów 
podatkowych wynikało, że nieprawidłowe przeprowadzenie klasyfikacji 
pozbawiło jednostki samorządu terytorialnego 204,8 tys. zł dochodów 
budżetowych83.

W okresie objętym kontrolą tylko jedno ze starostw ubiegało się o dotację 
z budżetu państwa na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym 
z urzędu. Przyznaną w 2020 r. dotację z budżetu państwa starostwo 
w Lipnie przeznaczyło na wykonanie opinii dotyczącej poprawności 
przeprowadzonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów na trzech działkach, 
na których uprzednio klasyfikację przeprowadzili gleboznawcy upoważ-
nieni przez Starostę. Środki w wysokości 3,8 tys. zł zostały wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem.

W latach 2015–2020 (I–II kw.) skontrolowane starostwa wydały z urzędu 
363 (33%) spośród 1113 decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów (195 we Włocławku, 116 w Lipnie, 18 w Radziejowie, 13 w Świe-
ciu i po siedem w Tucholi, Mogilnie i Żninie84). We wszystkich przypadkach 
dotyczyło to jedynie gruntów po zalesieniu dokonanym na podstawie prze-
pisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących 
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich85.

82  Rażącą niezgodność danych zawartych w operacie klasyfikacyjnym z sytuacją zastaną na gruncie 
m.in. w odniesieniu do rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej wykazały również 
oględziny działek nr 184/1 i 184/2 przeprowadzone w ramach kontroli rozpoznawczej 
w starostwie w Wąbrzeźnie. W operacie klasyfikacyjnym błędnie obniżono klasę bonitacyjną 
dla fragmentów ww. działek z IIIa oraz IIIb na IVa i stwierdzono, że dominującym rodzajem 
użytków są grunty orne (R), podczas gdy faktycznie działki te od kilkunastu lat były terenem 
rekreacyjno-wypoczynkowym (boiska sportowe) i nie znajdowały się w użytkowaniu rolniczym. 
Dla ww. działek nie została wydana decyzja w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, ani 
nie została naliczona jednorazowa należność za wyłączenie z produkcji rolnej ww. działek, która 
wyniosłaby maksymalnie 102,1 tys. zł, a także opłaty roczne, który mogły wynieść 102 tys. zł.

83  Na kwotę składają się: jednorazowa należność za wyłączenie z produkcji rolnej działek nr 184/1 
i 184/2 poddanych oględzinom w ramach kontroli rozpoznawczej w starostwie w Wąbrzeźnie, 
która wyniosłaby maksymalnie 102,1 tys. zł, a także opłaty roczne, które mogły wynieść 
102 tys. zł oraz należne gminom podatki za odpowiednie okresy (łącznie 0,7 tys. zł).

84  W starostwie w Grudziądzu w kontrolowanym okresie nie wydano z urzędu żadnej decyzji 
o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

85  Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie klasyf ikacji starosta jest zobowiązany 
do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu również na gruntach, 
które nie zostały dotychczas sklasyfikowane; na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat 
od wykonania urządzeń melioracji wodnych; na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym; 
na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków 

Przeprowadzanie 
gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów z urzędu



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

39

Tymczasem z informacji pozyskanych przez NIK od Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie wynikało, że na terenie sześciu spośród 
ośmiu objętych kontrolą powiatów (grudziądzkiego, lipnowskiego, 
radziejowskiego, świeckiego, tucholskiego i włocławskiego) zrealizowano 
w latach 2012–2015 dziewięć inwestycji melioracyjnych86, co zgodnie z § 4 
pkt 2 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zobowiązywało starostów tych 
powiatów do przeprowadzenia z urzędu gleboznawczej klasyfikacji grun-
tów zmeliorowanych po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji 
wodnych. 

Na terenie powiatu tucholskiego, do 30 września 2020 r., z urzędu nie 
przeprowadzono gleboznawczej klasyfikacji na gruntach dotychczas 
niesklasyfikowanych, co stanowiło naruszenie § 4 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie klasyfikacji. Na skutek zaniechań powyższych organów nie pod-
dano obowiązkowej, gleboznawczej klasyfikacji 763 ha gruntów, tj. 538 ha 
zmeliorowanych i 225 ha niesklasyfikowanych87.

Zgodnie z art. 196 ust. 1–2 i 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne88 dane na temat urządzeń melioracji wodnych zawarte są w ewi-
dencji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie. Natomiast 
z art. 196 ust. 6 Prawa wodnego wynika, że ewidencję melioracji wodnych 
udostępnia się do wglądu nieodpłatnie.

Poza prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów, obowiązkiem 
starosty – wynikającym z art. 7d pkt 1 lit. a Pgk – jest prowadzenie dla 
obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24 ust. 2a 
pkt 1 lit. b Pgk informacje zawarte w EGiB podlegają aktualizacji z urzędu, 
jeżeli ich zmiany wynikają m.in. z ostatecznych decyzji administracyjnych 
w sprawach o zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntu (art. 23 
ust. 3 pkt 1 lit. g Pgk). Zadaniem starosty związanym z prowadzeniem EGiB, 

gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji; oraz po wystąpieniu klęski żywiołowej 
powodującej zmiany środowiska glebowego.

86  Na terenie powiatu grudziądzkiego w 2012 r. zrealizowano jedną inwestycję („Melioracje 
szczegółowe na terenie działania Gminy Spółki Wodnej Łasin”) na trzech działkach (Nr 83/1, 
92/1 i 84 we wsi Nowe Błonowo, gmina Łasin); na terenie powiatu lipnowskiego w latach 
2013–2015 zrealizowano trzy inwestycje melioracyjne (1. „Jesień – Turza Wilcza IIA 
– melioracje gruntów rolnych”, w ramach którego zmeliorowano grunty o pow. 69,57 ha 
w gminie Tłuchowo; 2. „Chalin –Ruszkowo I – melioracje gruntów rolnych”, w ramach którego 
zmeliorowano grunty o pow. 41,39 ha w gminach Tłuchowo i Dobrzyń n/Wisłą; 3. „Chalin–
Chalin – melioracje gruntów rolnych”, w ramach którego zmeliorowano grunty o pow. 45,10 ha 
w gminie Dobrzyń n/Wisłą); na terenie powiatu radziejowskiego w 2014 r. zakończono jedną 
inwestycję („Melioracje gruntów rolnych Gminna Spółka Wodna Radziejów”); na terenie 
powiatu świeckiego w 2015 r. zakończono jedną inwestycję („Melioracje gruntów rolnych 
Przysiersk I”); na terenie powiatu tucholskiego w 2013 r. przeprowadzono oraz oddano 
do eksploatacji jedną inwestycję („Gminna Spółka Wodna w Tucholi – melioracje szczegółowe 
we wsi Stobno i Raciąż”); na terenie powiatu włocławskiego w latach 2013–2015 zakończono 
dwie inwestycje (1. Gmina Chodecz inwestycja pn. „Melioracje gruntów rolnych Brzyszewo–
Lutobórz II, el. IV” w ramach której zmeliorowano 56,19 ha gruntów; 2. gminy Włocławek 
i Brześć Kujawski inwestycja pn. „Melioracje gruntów rolnych Kruszyn III”, w ramach której 
zmeliorowano 143,01 ha gruntów.).

87  Gleboznawczej klasyfikacji z urzędu nie poddano również gruntów zmeliorowanych na terenie 
dwóch powiatów objętych kontrolą rozpoznawczą, tj. na terenie powiatu chełmińskiego nie 
sklasyfikowano 152,61 ha gruntów, na których w latach 2012–2014 zakończono cztery zadania 
melioracyjne, a na terenie powiatu wąbrzeskiego 51,8 ha gruntów, na których w 2013 r. 
zakończono dwie inwestycje melioracyjne.

88  Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.

Aktualizacja w EGiB 
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z decyzji o ustaleniu 
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wynikającym z § 44 rozporządzenia w sprawie EGiB jest m.in. utrzymanie 
operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi 
dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi. Zgodnie z § 47 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie EGiB aktualizacji operatu ewidencyjnego doko-
nuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych 
ewidencyjnych. Oznacza to, że obowiązkiem starosty jest dokonanie zmian 
w EGiB wynikających z wydanych przez siebie decyzji o ustaleniu klasyfi-
kacji gruntów, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia, w którym dana decyzja 
stała się ostateczna. 

Spośród 511 zbadanych postępowań dotyczących gleboznawczej klasy-
fikacji gruntów w 158 (31%) stwierdzono nieprawidłowości związane 
z aktualizacją danych w EGiB wynikających z decyzji wydanych w tych 
postępowaniach:

 − w 148 postępowaniach (29% zbadanych spraw) zmiany dotyczące gle-
boznawczej klasyfikacji gruntów wprowadzono do EGiB po upływie 
30 dni od dnia, w którym decyzje będące podstawą tych zmian stały 
się ostateczne (w 44 sprawach w Żninie, 28 w Świeciu, 26 w Tucholi, 
23 w Grudziądzu, 11 w Mogilnie, ośmiu we Włocławku, trzech w Lipnie 
i jednym w Radziejowie) albo nie wprowadzono ich wcale (po dwie 
sprawy w starostwach w Grudziądzu i w Tucholi). W skrajnych przy-
padkach od dnia, w którym decyzja o ustaleniu klasyfikacji gruntów 
stała się ostateczna do dokonania zmian w EGiB upłynęły: ponad 4 lata 
i 8 miesięcy (powiat grudziądzki), 416 dni (powiat świecki), 226 dni 
(powiat tucholski), 150 dni (powiat lipnowski), 147 dni (powiat żniń-
ski), 137 dni (powiat włocławski), 105 dni (powiat mogileński), 34 dni 
(powiat radziejowski). Na podstawie informacji pozyskanych przez NIK 
od organów podatkowych właściwych w sprawach podatku rolnego, 
leśnego oraz podatku od nieruchomości ustalono, że różnica w nali-
czeniu wskazanych podatków, spowodowana wprowadzeniem zmian 
w EGiB z uchybieniem terminu wyniosła łącznie 3,4 tys. zł na nieko-
rzyść podatników;

Przykład

W powiecie grudziądzkim, w jednej ze spraw, w której nie dokonano zmian 
w EGiB wynikających z decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów, pomimo 
upływu ponad 4,5 roku od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna89 
wyjaśniono, że nie dokonano zmian w EGiB, ponieważ wnioskodawca zrezygno-
wał z jej wprowadzenia (jednostka geodezyjna upoważniona przez wniosko-
dawcę nie przekazała wykazu zmian gruntowych).

 − w ośmiu postępowaniach dokonano zmian w EGiB przed dniem, w któ-
rym decyzje o ustaleniu klasyfikacji gruntów będące podstawą tych 
zmian stały się ostateczne. Dotyczyło to czterech spraw w powiecie 
świeckim i czterech spraw w powiecie mogileńskim;

89  W tej sprawie, w związku z niedokonaniem zmian w EGiB, nie przekazano również właściwym 
organom podatkowym stosowanego zawiadomienia. 
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 − w trzech sprawach (dwóch w powiecie grudziądzkim i jednej w powie-
cie świeckim) dokonano zmian w EGiB w sposób nierzetelny, ponieważ 
nie pokrywały się one z treścią wydanych decyzji o ustaleniu glebo-
znawczej klasyfikacji gruntów. 

Przykład

W jednej ze spraw w powiecie grudziądzkim, na dz. nr 451/3 dodano uży-
tek BrRIIIa o pow. 0,0250 ha, mimo że zakres zmian wynikający z decyzji 
o ustaleniu klasyfikacji gruntów obejmował tylko przeklasyfikowanie RIIIa 
na RIVa.

Obowiązkiem starosty wynikającym z § 49 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie EGiB jest powiadomienie m.in. organów podatkowych o dokona-
nych zmianach w danych ewidencyjnych mających znaczenie dla wymiaru 
podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Spośród 511 zbadanych 
postępowań w 233 (46%) zawiadomienia o zmianach dokonanych w EGiB 
wynikających z prawomocnych decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfi-
kacji gruntów przekazano organom podatkowym w terminie dłuższym niż 
14 dni od dnia dokonania tych zmian lub w terminie dłuższym niż 14 dni 
od dnia, w którym decyzja będąca podstawą dokonania tych zmian stała 
się ostateczna90. Zawiadamianie organów podatkowych przez starostów 
o zmianach danych ewidencyjnych w terminie dłuższym niż wyznaczony 
przez ustawodawcę podatnikom91, jest działaniem nierzetelnym. Występo-
wanie opóźnień w przekazywaniu ww. zawiadomień stwierdzono w sied-
miu skontrolowanych starostwach. Dotyczyło to 80 spraw w starostwie 
w Grudziądzu, 41 w Mogilnie, 40 w Świeciu, 38 w Żninie, 24 w Tucholi, 
dziewięciu w Radziejowie i jednej w Lipnie. W skrajnych przypadkach 
organy podatkowe zostały zawiadomione o zmianach w EGiB przez: Staro-
stę Grudziądzkiego po ponad 4 latach i 8 miesiącach; Starostę Żnińskiego 
po 551 dniach, Starostę Tucholskiego po 489 dniach; Starostę Świeckiego 
po 478 dniach; Starostę Mogileńskiego po 280 dniach.

Aktualność danych dotyczących oznaczenia m.in. rodzajów użytków grun-
towych oraz klas bonitacyjnych ujętych w EGiB, NIK sprawdziła na przy-
kładzie dziewięciu działek stanowiących odpowiednio własność: Skarbu 
Państwa (1), powiatu (7) i gminy (1). Badania terenowe z udziałem biegłych 
i specjalistów, powołanych przez NIK, wykazały, że w pięciu przypadkach 
(56%) operat ewidencyjny nie był utrzymywany w stanie aktualności:

1) w powiecie grudziądzkim oględziny działki nr 53/2892 wykazały, 
że na wydzieleniu oznaczonym w EGiB jako sad (SIIIb) drzewa owo-
cowe zostały wyparte przez liściaste gatunki drzew i krzewów. 
W związku z powyższym, ta części działki powinna być aktualnie 
sklasyfikowana jako grunt zadrzewiony i zakrzewiony na użytkach 
rolnych [Lzr], a nie sad [S]. Z kolei wydzielenie oznaczone w EGiB 

90  Dotyczy sytuacji, gdy zmian w EGiB dokonano w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym 
decyzje będące podstawą tych zmian stały się ostateczne.

91  Patrz art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym; art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym; art. 6 ust. 6 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do podatku od nieruchomości.

92  Działka jest własnością powiatu grudziądzkiego w użytkowaniu jednostki organizacyjnej tego 
powiatu.
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jako [Lz] (grunty zadrzewione i zakrzewione na gruntach leśnych) 
faktycznie funkcjonowało jako park dworski, na co wskazywał 
charakter zadrzewienia, z kilkoma pomnikami przyrody, obec-
ność alejek, ławek, wytyczonych ścieżek, boiska do gry w piłkę itp.  
W związku z powyższym, ta części działki powinna być aktualnie skla-
syfikowana jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe [Bz], a nie jako 
grunty zadrzewione i zakrzewione na gruntach leśnych. Z informacji 
przekazanych NIK przez właściwy organ podatkowy wynikało, że 
gdyby przyjąć faktyczne rodzaje użytków występujące na tej działce 
(tj. zamiast SIIIb – Lzr i zamiast Lz – Bz), należne podatki (rolny i od 
nieruchomości) za okres od stycznia 2015 r. do listopada 2020 r. 
wyniosłyby łącznie o 13,5 tys. zł więcej niż dotychczas zapłacone;

Zdjęcie nr 4 
Fragment działki 53/28 w EGiB oznaczony jako sad

Źródło: materiały własne NIK.

2) w powiecie żnińskim badanie terenowe na działce nr 3/21 wykazały, 
że granice wydzielenia Bi (tereny zabudowane) wynikające z EGiB 
w rzeczywistości powinny zostać powiększone o powierzchnię par-
kingu, drogę dojazdową do placu manewrowego, plac manewrowy 
i teren rekreacyjny z rabatami kwiatowymi, ścieżkami i miejscem 
na ognisko / grilla, a fragment, na którym były prowadzone regular-
nie zabiegi agrotechniczne powinien zostać przekształcony w grunt 
orny. Ponadto w obrębie działki nie stwierdzono obecności pastwisk, 
których teren w dniu oględzin był porośnięty kilkunastoletnią 
roślinnością drzewiastą i krzewami (np. klony, wierzby). W związku 
z powyższym ten fragment powinien zostać oznaczony jako grunty 
zadrzewione i zakrzewione na gruntach rolnych [Lzr]. Zadrzewiona 
była również południowa część użytku oznaczonego w EGiB jako RIIIa, 
która aktualnie powinna zostać włączona do Lzr-RIIIa;
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Zdjęcie nr 5 
Rodzaje użytków gruntowych i ich granice wynikające z mapy ewidencyjnej (a) i rzeczywiste, 
aktualne rodzaje użytków gruntowych i ich granice(b) w obrębie działki nr 3/21

Źródło: materiały własne NIK. Źródło podkładu – https://mapy.geoportal.gov.pl/.

3) w powiecie włocławskim oględziny działki nr 155 wykazały, że 
rodzaj użytku w części południowej tej działki stanowił pas drogowy. 
W związku z powyższym ta część działki powinna zostać zakwalifi-
kowana jako droga (dr), a nie jako łąki trwałe (Ł);

Zdjęcie nr 6 
Fragment działki nr 155 oznaczony w EGiB jako łąka

Źródło: materiały własne NIK.

4) w powiecie tucholskim, oględziny działki nr 3664 nie potwier-
dziły występowania na tym terenie pastwiska, wykazanego w EGiB 
– zachodnia część działki miała wszystkie cechy gruntu zadrzewio-
nego i zakrzewionego na użytkach rolnych [Lzr], a w części wschodniej 
prowadzono zabiegi agrotechniczne i był to grunt orny. Ponadto, bada-
nia terenowe wykazały, że klasy bonitacyjne gleb wskazane w reje-
strze gruntów jako RVI i PsVI, powinny być faktycznie klasyfikowane 
jako RV w zakresie gruntu ornego we wschodniej części działki i LzrV 
w części zachodniej działki;
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Zdjęcie nr 7 
Zmiany w sposobie użytkowania gruntów w obrębie działki NR: 3664

Źródło: materiały własne NIK. Źródło podkładu - Google Earth Pro.

5) w powiecie świeckim oględziny działki nr 854/19 wykazały, że w prze-
ważającej części był to grunt zadrzewiony i zakrzewiony na użytku 
rolnym [Lzr], a nie grunty orne (RIIIb), jak wynikało to z EGiB. Świad-
czył o tym charakter siedliska, obecność znacznej liczby wieloletnich 
drzew i długotrwałe odłogowanie.

Zdjęcie nr 8 
Fragment działki nr 854/19 oznaczony w EGiB jako grunt orny

Źródło: materiały własne NIK.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 Pgk podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 
pkt 1, tj. właściciele nieruchomości, a w przypadku jednostek samorządu 
terytorialnego – oprócz właścicieli – inne podmioty, w których władaniu 
lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieru-
chomościami Skarbu Państwa znajdują się te nieruchomości, zgłaszają wła-
ściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 
w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.

W siedmiu spośród ośmiu skontrolowanych starostw realizacja zadań 
z zakresu prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie była przed-
miotem odrębnych kontroli wewnętrznych, audytów ani udokumentowanych 
działań nadzorczych. Jedynie w starostwie w Lipnie zagadnienia dotyczące 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów były objęte częściowo trzema kontro-
lami wewnętrznymi. W latach 2016 i 2018 kontrolą objęto pobieranie opłat 

Działania kontrolne  
i nadzorcze 
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skarbowych, w tym w sprawach dotyczących gleboznawczych klasyfikacji 
gruntów93. W 2019 r. przeprowadzono kontrolę prowadzenia postępowań 
administracyjnych, w której na ogółem 35 badanych spraw, siedem dotyczyło 
gleboznawczych klasyfikacji gruntów94. Natomiast w starostwie we Wło-
cławku w ramach wewnętrznych procedur były przeprowadzane kontrole 
związane z realizacją przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
zadań, w tym prawidłowości obiegu dokumentów. Kontrole przeprowadzono 
w 2017 r. i 2018 r. i obejmowały one m.in. obieg dokumentów dotyczący 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W okresie objętym kontrolą w żadnym 
z kontrolowanych powiatów nie identyfikowano ryzyk związanych z przepro-
wadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W ocenie NIK brak kontroli 
wewnętrznych oraz skala i charakter stwierdzonych nieprawidłowości 
świadczą o tym, że nadzór nad prowadzeniem postępowań dotyczących 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów był nierzetelny. 

W 2016 r., 2017 r. i 2020 r. zakres gleboznawczej klasyfikacji gruntów był 
częścią kontroli przeprowadzonych przez WINGiK w starostwie w Radziejo-
wie (jedna kontrola) i Żninie (dwie kontrole). Stwierdzone w trakcie kontroli 
w 2017 r. w starostwie w Radziejowie nieprawidłowości dotyczyły m.in. błę-
dów w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów, w tym również nieprzestrzegania zasad określonych 
w art. 262 § 1 i 263 § 1 Kpa w odniesieniu do kosztów poniesionych na wyna-
grodzenia klasyfikatorów. Analiza NIK wykazała, że w przypadku jednego 
z wniosków pokontrolnych, zalecenia nie zostały w pełni zrealizowane. 

Natomiast kontrola WINGiK w 2016 r. w powiecie żnińskim wykazała 
m.in.: brak odpowiedniej podstawy prawnej w decyzjach zatwierdzających 
gleboznawczą klasyfikację gruntów (odpowiedni wniosek pokontrolny zre-
alizowano); przekraczanie terminów na załatwienie spraw oraz brak infor-
mowania stron o przedłużeniu postępowań (odpowiedni wniosek nie został 
zrealizowany); niezałączanie do decyzji map klasyfikacyjnych (odpowiedni 
wniosek pokontrolny zrealizowano); brak podpisów właścicieli obecnych 
przy przeprowadzaniu czynności klasyfikacyjnych na protokołach klasyfi-
kacyjnych (odpowiedni wniosek nie został zrealizowany); nieuwzględnienie 
w regulaminie organizacyjnym zadania z zakresu gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów (odpowiedni wniosek pokontrolny zrealizowano); niestosowanie 
art. 262 i 263 Kpa przy ustalaniu kosztów przeprowadzania gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów (odpowiedni wniosek pokontrolny zrealizowano); nie-
opracowanie kryteriów upoważniających klasyfikatora do przeprowadzania 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów (odpowiedni wniosek pokontrolny zre-
alizowano w 2020 r.). Stwierdzone przez WINGiK w trakcie kontroli w 2020 r. 
nieprawidłowości dotyczyły nieopracowania kryteriów upoważniających 
klasyfikatora do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów (odpo-
wiedni wniosek pokontrolny zrealizowano w 2020 r.) oraz niepowołanie 
osoby do pełnienia funkcji kierownika Ośrodka (wniosek niezrealizowany).

93  W kontroli z 2016 r. stwierdzono ogółem trzy nieprawidłowości w sprawach dotyczących 
gleboznawczych klasyfikacji gruntów. W kontroli z 2018 r. nie stwierdzono nieprawidłowości. 

94  W jednej z badanych spraw dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów stwierdzono 
przekroczenie terminu wydania decyzji o 9 dni, co wynikało z przedłożenia przez gleboznawcę 
dokumentów zawierających błędy. W tym przypadku naliczono karę umowną. 
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6.1.  Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy działania starostów zapewniły prawidłowy poziom merytoryczny 
wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów?

1. Czy starosta rzetelnie upoważniał osoby do przeprowadzenia klasyfi-
kacji gruntów?

2. Czy postępowania klasyfikacyjne były przeprowadzane prawidłowo, 
a działania klasyfikatorów rzetelnie nadzorowane?

Kontrolę przeprowadzono w ośmiu starostwach powiatowych wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego.

Czynności kontrolne przeprowadzono w starostwach powiatowych na pod-
stawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów legalności, 
gospodarności i rzetelności, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o NIK. 

Lata 2015–2020 (I–III kwartał) z wykorzystaniem dowodów sporządzo-
nych przed i po tym okresie, jeżeli miały wpływ na kontrolowaną działal-
ność.

W ramach realizacji kontroli, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
o NIK, pozyskano informacje od trzech kategorii jednostek niekontrolo-
wanych:

 y organów podatkowych w zakresie otrzymywanych informacji o zmia-
nie klasyfikacji gruntów; 

 y Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie grun-
tów zmeliorowanych;

 y Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie grun-
tów zalesionych.

Wyniki kontroli przedstawiono w ośmiu wystąpieniach pokontrolnych, 
w których sformułowano łącznie 81 wniosków pokontrolnych. Z powyż-
szych wniosków zrealizowano 52, w trakcie realizacji jest 27, natomiast 
dwóch nie zrealizowano. 

Żaden z kierowników jednostek skontrolowanych nie zgłosił zastrzeżeń 
do wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została przeprowadzona jako kontrola planowa niekoordyno-
wana, z inicjatywy NIK, w okresie od 7 września 2020 r. do 30 grudnia 
2020 r. 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych 

Zastrzeżenia 
do wystąpień 

pokontrolnych 

Pozostałe informacje 
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Lp.
Jednostka organizacyjna 
NIK przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

1. Delegatura NIK w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe 
w Grudziądzu Adam Olejnik

2. Delegatura NIK w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe 
w Lipnie Krzysztof Baranowski

3. Delegatura NIK w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe 
w Mogilnie Bartosz Nowacki

4. Delegatura NIK w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe 
w Radziejowie Jarosław Kołtuniak

5. Delegatura NIK w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe 
w Świeciu Barbara Studzińska

6. Delegatura NIK w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe 
w Tucholi Michał Mróz

7. Delegatura NIK w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe 
we Włocławku Roman Gołębiewski

8. Delegatura NIK w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe 
w Żninie Zbigniew Jaszczuk

Wykaz ocen kontrolowanych jednostek
We wszystkich ośmiu skontrolowanych jednostkach sformułowano oceny 
w formie opisowej.

Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

1.
Starostwo 
Powiatowe  
w Grudziądzu

W strukturze starostwa 
wyodrębniono komórkę 
organizacyjną i wyznaczono osoby 
odpowiedzialne za realizację zadań 
z zakresu gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów. Powyższe osoby posiadały 
– odpowiednie do powierzonych 
zadań – doświadczenie i wynikającą 
z niego wiedzę techniczną. 
Od klasyfikatorów wymagano 
posiadania i udokumentowania 
wykształcenia i doświadczenia 
z zakresu klasyfikacji gleb. Spełnianie 
tych wymagań weryfikowano przed 
wydaniem upoważnień starosty 
do prowadzenia czynności z zakresu 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
na terenie powiatu grudziądzkiego.

Nadzór nad prowadzeniem postępowań klasyfikacyjnych 
sprawowany był nierzetelnie. Realizacja zadań 
klasyfikacyjnych nie była objęta żadną kontrolą 
wewnętrzną, audytem ani udokumentowanymi działaniami 
nadzorczymi. W prowadzonych postępowaniach dotyczących 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykazano liczne 
nieprawidłowości, a ich skala i charakter mogą świadczyć 
o niewłaściwym funkcjonowaniu kontroli zarządczej w tym 
obszarze. Stwierdzono m.in., że:
· we wszystkich sprawach trzy z pięciu etapów 
klasyfikacji odbyły się jeszcze przed wszczęciem 
postępowania administracyjnego, tj. z pominięciem organu 
odpowiedzialnego za przeprowadzenie klasyfikacji;
· we wszystkich postępowaniach nie przestrzegano zasad 
w odniesieniu do kosztów poniesionych na wynagrodzenie 
klasyfikatora i nie wydawano w tych sprawach postanowień;
· w 22 przypadkach (19%) klasyfikacji poddano grunty inne 
niż rolne lub leśne;
·  zaniechano przeprowadzania klasyfikacji z urzędu 
na gruntach zmeliorowanych, po upływie 3 lat 
od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
· w 26 przypadkach (23%) wydano decyzję o ustaleniu 
klasyfikacji, mimo że mapy klasyfikacji nie zawierały 
położenia odkrywek glebowych, a protokoły 
z przeprowadzanych czynności klasyfikacyjnych – 
zestawienia ich opisów, charakteryzujących typy, rodzaje 
i gatunki gleb, rodzaje użytków gruntowych i klasy 
bonitacyjne;
· w każdym z dwóch projektów ustalenia klasyfikacji 
poddanych szczegółowej weryfikacji, zawarte były dane 
niezgodne ze stanem rzeczywistym.

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

2.
Starostwo 
Powiatowe  
w Lipnie

Starostwo było przygotowane 
organizacyjnie do wykonywania 
zadań w zakresie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów. Wybór 
klasyfikatorów odbywał się 
w sposób konkurencyjny spośród 
osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje. Na stronie internetowej 
starostwa opublikowano niezbędne 
informacje o procedurze 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
oraz o wymogach stawianych 
klasyfikatorom. Podejmowano 
działania mające na celu zapewnienie 
nadzoru nad przeprowadzanymi 
gleboznawczymi klasyfikacjami 
gruntów.

W dwóch badanych projektach ustalenia klasyfikacji gruntów 
ujawniono nieprawidłowości dotyczące m.in. bezpodstawnej 
zmiany, w obu przypadkach, klasy bonitacyjnej gruntów 
z IIIb na IVa, a w jednej sprawie także niewłaściwego 
określenia rodzaju użytków. Nie wykonano obowiązkowych 
klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz w dwóch 
przypadkach sklasyfikowano grunty inne niż rolne i leśne, 
które nie mogły zostać poddane tym czynnościom. Ponadto 
w niewłaściwym trybie dokonano zmiany gruntu leśnego 
na rolny. W dwóch przypadkach nie ujawniono opóźnień 
w wykonaniu zadań przez gleboznawców, co skutkowało 
nienaliczeniem kar umownych.

3.
Starostwo 
Powiatowe  
w Mogilnie

W strukturze starostwa 
wyodrębniono komórkę 
organizacyjną i wyznaczono osoby 
odpowiedzialne za realizację zadań 
z zakresu gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów. Powyższe osoby posiadały 
– odpowiednie do powierzonych 
zadań – doświadczenie i wynikającą 
z niego wiedzę techniczną.
Od klasyfikatorów wymagano 
posiadania i udokumentowania 
wykształcenia oraz doświadczenia 
z zakresu klasyfikacji gleb, a ich 
wybór odbywał się zgodnie 
z obowiązującymi uregulowaniami 
wewnętrznymi starostwa. 
Spełnianie wymagań weryfikowano 
przed wydaniem upoważnień 
do prowadzenia czynności z zakresu 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 
W BIP zamieszczono wzór wniosku 
o przeprowadzenie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntu oraz procedurę 
uzyskania upoważnienia przez 
klasyfikatora.

Nadzór nad przeprowadzaniem gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów był niewystarczający. Realizacja zadań 
z tego zakresu nie była przedmiotem żadnych kontroli 
wewnętrznych, audytów ani udokumentowanych działań 
nadzorczych. W prowadzonych postępowaniach ujawniono 
nieprawidłowości polegające m.in. na:
·  przeklasyfikowaniu w 18 sprawach gruntów niebędących 
gruntami rolnymi lub leśnymi;
·  nieprzestrzeganiu, we wszystkich postępowaniach 
prowadzonych na wniosek, zasad w odniesieniu do kosztów 
poniesionych na wynagrodzenie klasyfikatora i niewydaniu 
w tych sprawach postanowień;
·  wydaniu w sześciu sprawach decyzji przed upływem 14 dni 
od dnia doręczenia stronom zawiadomienia o możliwości 
składania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji;
·  wydaniu decyzji o ustaleniu klasyfikacji, mimo że 
w projekcie ustalenia klasyfikacji zawarte były dane 
niezgodne ze stanem rzeczywistym, m.in. w zakresie klasy 
bonitacyjnej klasyfikowanych gleb.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

4.
Starostwo 
Powiatowe  

w Radziejowie

W strukturze starostwa 
wyodrębniono komórkę 
organizacyjną i wyznaczono osobę 
odpowiedzialną za realizację zadań 
z zakresu gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów, posiadającą odpowiednią 
wiedzę techniczną  
i doświadczenie. 
Od klasyfikatorów wymagano 
wykształcenia oraz doświadczenia 
z zakresu klasyfikacji gleb. Spełnianie 
tych wymagań weryfikowano przed 
wydaniem upoważnień starosty 
do prowadzenia czynności z zakresu 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
na terenie powiatu radziejowskiego.

Nadzór nad prowadzeniem postępowań klasyfikacyjnych 
był nierzetelny. Realizacja zadań z zakresu klasyfikacji 
gruntów nie była przedmiotem żadnych kontroli 
wewnętrznych, audytów ani udokumentowanych działań 
nadzorczych. W prowadzonych postępowaniach ujawniono 
nieprawidłowości polegające na:
·  zaniechaniu przeprowadzania klasyfikacji z urzędu 
na gruntach zmeliorowanych, po upływie 3 lat 
od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
·  nieprzestrzeganiu w 69% objętych badaniem postępowań 
prowadzonych na wniosek zasad w zakresie kosztów 
poniesionych na wynagrodzenie klasyfikatora  
i niewydaniu w tych sprawach postanowień; 
·  wydaniu decyzji o ustaleniu klasyfikacji, mimo że:
a)  w 22 spośród 32 spraw prowadzonych na wniosek 
(69%), trzy z pięciu etapów procesu przeprowadzania 
klasyfikacji, odbyło się jeszcze przed wszczęciem 
postępowania administracyjnego, 

b)  w obu poddanych szczegółowej weryfikacji projektach 
ustalenia klasyfikacji m.in. nieprawidłowo określono 
typ, rodzaj i gatunek gleb dla klasyfikowanych działek. 
W przypadku jednej z działek niezgodność rodzaju 
użytku gruntowego wykazanego w projekcie ustalenia 
klasyfikacji z rzeczywistością była rażąca - w protokole 
klasyfikacyjnym podano, że dominującym rodzajem 
użytków były grunty orne, podczas gdy w rzeczywistości 
działka od kilkudziesięciu lat była użytkowana jako 
droga.

5.
Starostwo 
Powiatowe  
w Świeciu

W strukturze starostwa 
wyodrębniono komórkę 
organizacyjną i wyznaczono osoby 
odpowiedzialne za realizację zadań 
z zakresu gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów, posiadające odpowiednią 
wiedzę techniczną i doświadczenie. 
Od klasyfikatorów wymagano 
posiadania i udokumentowania 
wykształcenia i doświadczenia 
z zakresu klasyfikacji gleb. Spełnianie 
tych wymagań weryfikowano 
przed wydaniem upoważnień 
starosty do prowadzenia czynności 
z zakresu gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów. W BIP oraz na tablicy 
ogłoszeń starostwa udostępniono 
informacje na temat procedury 
uzyskiwania takiego upoważnienia 
oraz o sposobach przyjmowania 
i załatwiania spraw z zakresu 
prowadzenia gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów.

Nadzór nad przeprowadzaniem gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów był niewystarczający. Realizacja zadań z zakresu 
klasyfikacji gruntów nie była przedmiotem żadnych kontroli 
wewnętrznych, audytów ani udokumentowanych działań 
nadzorczych. W prowadzonych postępowaniach ujawniono 
nieprawidłowości polegające na:
·  zaniechaniu przeprowadzania klasyfikacji z urzędu 
na gruntach zmeliorowanych, po upływie 3 lat 
od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
·  przeklasyfikowaniu w 11 sprawach (20%) gruntów 
niebędących gruntami rolnymi lub leśnymi;
·  niepoinformowaniu stron postępowania, we wszystkich 
50 zbadanych sprawach prowadzonych na wniosek, 
o możliwości składania zastrzeżeń do projektu ustalenia 
klasyfikacji;
·  nieprzestrzeganiu, we wszystkich postępowaniach 
prowadzonych na wniosek, zasad w odniesieniu do kosztów 
poniesionych na wynagrodzenie klasyfikatora i niewydaniu 
w tych sprawach postanowień;
·  wydaniu decyzji o ustaleniu klasyfikacji, mimo że 
w dwóch z trzech poddanych szczegółowej weryfikacji 
projektach ustalenia klasyfikacji zawarte były dane 
niezgodne ze stanem rzeczywistym, m.in. w zakresie klasy 
bonitacyjnej klasyfikowanych gleb.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

6.
Starostwo 
Powiatowe  
w Tucholi

W strukturze organizacyjnej 
starostwa wyodrębniono komórkę 
organizacyjną oraz wyznaczono 
osobę odpowiedzialną za realizację 
zadań z zakresu gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów, posiadającą 
odpowiednią wiedzę techniczną 
i doświadczenie. 

Starosta, przed wydaniem upoważnień do przeprowadzenia 
gleboznawczej klasyfikacji gleb, nie określał wymogów, 
jakie musi spełniać kandydat na klasyfikatora. Informacje 
na temat procedury wydawania takich upoważnień oraz 
załatwiania spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów nie zostały zamieszczone na stronie BIP. 
W siedmiu sprawach prowadzonych z urzędu, przy wyborze 
klasyfikatora nie stosowano zasady konkurencyjności, 
a środki publiczne za wykonane usługi klasyfikacyjne 
poniesiono z naruszeniem zasady dokonywania wydatków 
publicznych w sposób celowy i oszczędny.
Nadzór nad przeprowadzaniem gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów był nierzetelny. Realizacja zadań z tego zakresu 
nie była przedmiotem udokumentowanych działań 
nadzorczych. W prowadzonych postępowaniach ujawniono 
nieprawidłowości polegające na:
·  nieterminowym wydaniu 63 decyzji klasyfikacyjnych;
·  zaniechaniu przeprowadzenia klasyfikacji z urzędu 

na gruntach dotychczas niesklasyfikowanych oraz 
zmeliorowanych;
·  nieprzestrzeganiu, we wszystkich postępowaniach 
prowadzonych na wniosek, zasad w odniesieniu do kosztów 
poniesionych na wynagrodzenie klasyfikatora i niewydaniu 
w tych sprawach postanowień;
·  przeklasyfikowaniu w czterech sprawach gruntów 
niebędących gruntami rolnymi lub leśnymi;
·  wydaniu decyzji o ustaleniu klasyfikacji, mimo że w dwóch 
badanych projektach ustalenia klasyfikacji zawarte były 
dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, m.in. w zakresie 
użytków gruntowych, gatunków i klasy bonitacyjnej gleb;
·  niepoinformowaniu stron postępowania, we wszystkich 
siedmiu zbadanych sprawach wszczętych z urzędu, 
o miejscu i terminie wyłożenia do publicznego wglądu 
projektu ustalenia klasyfikacji, na co najmniej 14 dni przed 
terminem wyłożenia.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

7.
Starostwo 
Powiatowe 

we Włocławku

W strukturze starostwa 
wyodrębniono komórkę 
organizacyjną i wyznaczono osoby 
odpowiedzialne za realizację 
zadań z zakresu gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów, które posiadały 
odpowiednią wiedzę techniczną 
i doświadczenie. 
Od klasyfikatorów wymagano 
udokumentowania wykształcenia 
i praktyki z zakresu klasyfikacji 
gleb. Spełnianie tych wymagań 
weryfikowano przed wydaniem 
upoważnień starosty do prowadzenia 
czynności z zakresu gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów. Na stronie BIP 
udostępniano informacje o sposobie 
przyjmowania i załatwiania spraw 
z zakresu prowadzenia gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów.

Nadzór nad prowadzeniem postępowań klasyfikacyjnych 
był niewystarczający. Realizacja zadań z zakresu 
klasyfikacji gruntów nie była przedmiotem żadnych kontroli 
wewnętrznych, audytów ani udokumentowanych działań 
nadzorczych. W prowadzonych postępowaniach ujawniono 
nieprawidłowości polegające na:
·  zaniechaniu przeprowadzania klasyfikacji z urzędu 
na gruntach zmeliorowanych, po upływie 3 lat 
od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
·  nieprzestrzeganiu, w 15 postępowaniach prowadzonych 
na wniosek, zasad w odniesieniu do kosztów poniesionych 
na wynagrodzenie klasyfikatora i niewydaniu w tych 
sprawach postanowień;
·  zaniechaniu zawiadomienia o wszczęciu przeprowadzenia 
klasyfikacji w trzech postępowaniach prowadzonych 
z urzędu;
·  przeklasyfikowaniu w pięciu sprawach gruntów niebędących 
gruntami rolnymi lub leśnymi; 
·  wydaniu decyzji o ustaleniu klasyfikacji, mimo że w dwóch 
projektach ustalenia klasyfikacji poddanych szczegółowej 
weryfikacji m.in. nieprawidłowo określono typ, rodzaj, 
gatunek gleb oraz błędnie obniżono klasę bonitacyjną dla 
fragmentów ww. działek z IIIb na IVa oraz z IVb na V.

8.
Starostwo 
Powiatowe  
w Żninie

W strukturze starostwa od 2016 r. 
wyodrębniono komórkę 
organizacyjną odpowiedzialną 
za realizację zadań z zakresu 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
a przeprowadzanie klasyfikacji 
powierzano klasyfikatorom 
posiadającym odpowiednie 
doświadczenie.

Postępowania w sprawie klasyfikacji gruntów prowadzone 
były z licznymi nieprawidłowościami polegającymi 
m.in. na: braku wydawania decyzji administracyjnych; 
przekraczaniu terminu na wydanie decyzji; braku 
zawiadomienia wnioskodawców o możliwości zgłaszania 
zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji; braku 
załączania map klasyfikacyjnych do części decyzji; 
nieterminowym aktualizowaniu w EGiB danych, które 
uległy zmianie na podstawie wydanych przez Starostę 
decyzji. Ponadto operat ewidencyjny nie był utrzymywany 
w stanie aktualności, a nadzór nad prowadzeniem 
postępowań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów był niewystarczający. Starosta nie zrealizował też 
niektórych wniosków pokontrolnych WINGiK. Stwierdzone 
nieprawidłowości mogą świadczyć o niewłaściwym 
funkcjonowaniu kontroli zarządczej w tym obszarze.

*)  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę 
negatywną albo ocenę w formie opisowej. W przypadku tej kontroli przyjęto 
ocenę w formie opisowej, tj. w oparciu o oceny sformułowane w poszczególnych 
obszarach, z pominięciem progów istotności. Ich określenie dla oceny pozytyw-
nej albo negatywnej było nadmiernie utrudnione przede wszystkim z uwagi 
na liczbę różnych jakościowo zagadnień będących przedmiotem oceny. 
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Gleboznawczą klasyfikację gruntów oraz ewidencję gruntów i budynków, 
prowadzą starostowie, należący do organów administracji geodezyjnej 
i kartograficznej (6a ust. 1 pkt 2 lit. b Pgk). Do zadań starosty wynikających 
z art. 7d Pgk, wykonywanych jako zadania z zakresu administracji rządowej 
(art. 6a ust. 3 Pgk), należy m.in.: prowadzenie powiatowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego, w tym: prowadzenie dla obszaru powiatu: 
ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Informacje na temat m.in.: położenia, granic, powierzchni, rodzajów użyt-
ków gruntowych oraz klas bonitacyjnych gruntów podlegają ujawnieniu 
w EGiB (art. 20 ust. 1 pkt 1 Pgk). Zgodnie z § 59 pkt 6 rozporządzenia EGiB, 
danymi ewidencyjnymi dotyczącymi gruntów położonych w granicach 
obrębu są m.in. dane dotyczące użytków gruntowych i klas bonitacyjnych. 
Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są natomiast 
m.in. informacje określające pola powierzchni konturów użytków grunto-
wych i klas bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej (§ 60 ust. 1 
pkt 4 rozporządzenia EGiB). Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi użytków 
gruntowych i klas bonitacyjnych są: numeryczne opisy konturów tych 
użytków i klas bonitacyjnych oraz oznaczenia użytków gruntowych i klas 
bonitacyjnych w granicach poszczególnych konturów oraz numery tych 
konturów. Przebieg konturów klasyfikacyjnych przyjmuje się w ewidencji 
na podstawie mapy klasyfikacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 rozporzą-
dzenia w sprawie klasyfikacji i zamyka się w granicach konturów gruntów 
rolnych lub gruntów leśnych (§ 66 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
EGiB). Dane zawarte w EGiB mają jedynie charakter informacyjny, a sam 
rejestr ewidencji gruntów i budynków jest wyłącznie odzwierciedleniem 
aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości. Ma on 
charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny, co oznacza, że nie tworzy 
nowego stanu prawnego nieruchomości, a jedynie potwierdza stan fak-
tyczny95.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 Pgk grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą 
klasyfikacją gruntów przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, 
na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów. Oznacza to, że wszystkie 
grunty, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działal-
ności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej, obejmuje się 
gleboznawczą klasyfikacją gruntów.
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów to – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 
pkt 12 Pgk - podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość 
produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb. Gleboznawcza 

95  M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2019 r., s. 159 (odwołanie 
do wyroku NSA z dnia 15 maja 2014 r., I OSK 2566/12, LEX nr 1586061). „Dane zawarte 
w ewidencji mają przesądzające znaczenie wyłącznie wtedy, gdy wynika to wprost z przepisu, 
czego przykładem może być art. 92 ust. 2 u.g.n., gdzie wprost wskazano, że: Za nieruchomości 
wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości 
jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione […];”.

Zadania starostów 

Ewidencja gruntów 
i budynków 

Przebieg postępowania 
klasyfikacyjnego
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klasyfikacja gruntów jest wyodrębnioną procedurą względem postępowań 
dotyczących wpisów w EGiB. Kończy się ona wydaniem decyzji administra-
cyjnej, która stanowi podstawę dla dokonywania odpowiednich wpisów 
w tej ewidencji96. Wymienioną procedurę, zgodnie z § 3 rozporządzenia 
w sprawie klasyfikacji, przeprowadza starosta z urzędu albo na wniosek 
właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego 
takimi gruntami wykazanego w EGiB. 

Wszczęcie przeprowadzenia klasyfikacji z urzędu następuje w formie 
zawiadomienia. Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji 
zawiadomienie takie, oprócz wymogów określonych w Kpa, zawiera 
w szczególności informacje o: 1) podstawie prawnej przeprowadzenia 
klasyfikacji, 2) obszarze objętym klasyfikacją, 3) miejscu i terminie 
rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie, 4) harmonogramie 
przeprowadzenia klasyfikacji, 5) imieniu i nazwisku klasyfikatora. Termin 
rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie nie może być krótszy 
niż 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. Zawiadomienie doręcza się 
na adres wskazany w EGiB. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze 
obwieszczenia w urzędzie starostwa powiatowego, urzędzie gminy, a także 
w miejscowości, na terenie której znajdują się grunty objęte klasyfikacją. 
Klasyfikację z urzędu przeprowadza się: 1) na gruntach, które nie zostały 
dotychczas sklasyfikowane; 2) na gruntach zmeliorowanych – po upływie 
3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych; 3) na gruntach obję-
tych postępowaniem scaleniowym; 4) na gruntach, na których starosta 
zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany 
użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji; 5) po wystą-
pieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego; 
6) po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów 
o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (§ 4 rozporządzenia 
w sprawie klasyfikacji).

Przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje: 1) analizę niezbędnych materiałów 
stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; 2) przepro-
wadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie; 3) sporządzenie projektu 
ustalenia klasyfikacji; 4) rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji; 
5) wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji. Czynności, o których mowa 
w pkt 1–3, przeprowadza osoba upoważniona przez starostę, zwana dalej 
„klasyfikatorem”97. Zakres i przedmiot wydawanej przez niego opinii 

96  W wyroku z dnia 16 listopada 2009 r. (IV SA/Wa 1320/09), LEX nr 588368, WSA w Warszawie 
stwierdził, że dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczeń użytków 
gruntowych i klas gleboznawczych z pominięciem uprzednio procedury gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów stanowi rażące naruszenia prawa oraz jest podstawą dla stwierdzenia 
nieważności decyzji starosty o dokonaniu wpisu do ewidencji.

97  Patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 lutego 2014 
r., sygn. akt: II SA/Bk 666/13, LEX nr 1513129, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt: I OSK 2295/18, LEX nr 2680115, Wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt: I OSK 2255/18, LEX nr 2676859.
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winien zostać szczegółowo i precyzyjnie określony98. Należności klasy-
fikatora, zaliczane na podstawie art. 263 Kpa do kosztów postępowania, 
obciążają stronę, jeżeli zostały poniesione w jej interesie lub na jej żądanie 
(art. 262 § 1 pkt 1 Kpa). W uzasadnionych przypadkach organ admini-
stracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej 
wysokości na pokrycie kosztów postępowania (art. 262 § 2 Kpa). Wysokość 
kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin 
i sposób ich uiszczenia ustala w drodze postanowienia organ administracji 
publicznej, jednocześnie z wydaniem decyzji (art. 264 § 1 Kpa)99.

Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie obejmuje: 1) spo-
rządzenie opisu fizjograficznego; 2) ustalenie zasięgu gruntów podlega-
jących klasyfikacji; 3) badanie profili glebowych, w tym określenie uziar-
nienia w ich poszczególnych poziomach genetycznych oraz szczegółowe 
określenie na mapie ewidencyjnej miejsca przeprowadzania tych badań; 
4) ustalenie rodzaju zbiorowisk roślinnych na łąkach trwałych i pastwi-
skach trwałych; 5) ustalenie typu siedliskowego lasu, jego drzewostanu, 
podszycia i runa na gruntach leśnych; 6) ustalenie rodzaju i gęstości zadrze-
wień i zakrzewień gruntów zadrzewionych i zakrzewionych; 7) zaliczenie 
gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku 
gruntowego oraz klasy bonitacyjnej; 8) ustalenie zasięgu konturów typów 
gleb oraz klas bonitacyjnych. Do przeprowadzenia czynności klasyfikacyj-
nych w terenie wykorzystuje się kopię mapy ewidencyjnej. Czynności kla-
syfikacyjne w terenie klasyfikator przeprowadza w obecności właścicieli. 
Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje przeprowa-
dzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie (§ 7 rozporządzenia w sprawie 
klasyfikacji).

Po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie klasyfikator 
opracowuje projekt ustalenia klasyfikacji, który winien obejmować: 
(1) mapę klasyfikacji, sporządzoną na kopii mapy ewidencyjnej, zawiera-
jącą w szczególności: (a) granice obszaru objętego klasyfikacją, (b) ustalone 
granice zasięgów konturów typów gleb, (c) ustalone granice zasięgów kon-
turów klas bonitacyjnych, (d) położenie odkrywek glebowych, (e) dane opi-
sowo-informacyjne, takie jak: oznaczenie jednostki ewidencyjnej i obrębu, 
oznaczenie skali, oznaczenia typów, rodzajów i gatunków gleb, rodzajów 
użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych, numery konturów klas boni-
tacyjnych oraz odkrywek glebowych100; (2) protokół zawierający w szcze-
gólności: (a) ogólną charakterystykę gruntów objętych klasyfikacją, w tym 
ukształtowanie terenu, jego wzniesienie nad poziom morza, ilość opadów 
atmosferycznych, stosunki wodne, istniejące budowle wodno-melioracyjne, 
dominujące rodzaje użytków gruntowych, typy gleb oraz dominujące klasy 
bonitacyjne, (b) zestawienie opisów odkrywek glebowych charakteryzują-

98  M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, wyd. VIII.

99  Patrz stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Departament Gospodarki Ziemią) 
z 9 października 2013 r., znak GZge-641-21/13, wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt: 
I OSK 2255/18, LEX nr 2676859.

100  Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, mapa klasyfikacji stanowi integralną 
część decyzji o ustaleniu klasyfikacji.
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cych typy, rodzaje i gatunki gleb, rodzaje użytków gruntowych oraz klasy 
bonitacyjne, (c) informację o mapie ewidencyjnej, (d) podpisy klasyfikatora 
oraz właścicieli obecnych przy przeprowadzaniu czynności klasyfikacyj-
nych w terenie, (e) datę jego sporządzenia (§ 9 rozporządzenia w sprawie 
klasyfikacji).

Do projektu ustalenia klasyfikacji mogą być zgłaszane zastrzeżenia. W przy-
padku klasyfikacji przeprowadzanej z urzędu starosta zawiadamia właści-
cieli o miejscu i terminie wyłożenia na okres 14 dni do publicznego wglądu 
projektu ustalenia klasyfikacji, na co najmniej 14 dni przed tym terminem. 
W przypadku klasyfikacji przeprowadzanej na wniosek właściciela, starosta 
zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu 
ustalenia klasyfikacji. Zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji mogą 
być zgłaszane w okresie wyłożenia projektu ustalenia klasyfikacji albo 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez właściciela ww. zawiadomienia 
o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji (§ 10 
pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji). Informacje o sposobie roz-
patrzenia zastrzeżeń winny być zawarte w uzasadnieniu decyzji starosty 
o ustaleniu klasyfikacji (§ 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji).

Zadania starosty wykonującego zadania przy pomocy geodety powiato-
wego, wykonywane jako zadania z zakresu administracji rządowej, mogą 
być finansowane także ze środków budżetu państwa w ramach dotacji 
celowych na realizację zadań w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii101. Zasady dokonywania 
wydatków ze środków publicznych określa art. 44 ufp. Zadania z zakresu 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów mogą być finansowane ze środków 
budżetu państwa w ramach dotacji celowych na realizację zadań w dziale 
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 
na potrzeby rolnictwa. Wykaz tych prac jest corocznie określany przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawozdaniu wojewody z rozliczenia 
dotacji na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby 
rolnictwa102.

Niezależnie od obowiązków sprawozdawczych związanych z rozlicze-
niem otrzymanych dotacji, starosta ma obowiązek sporządzić i przekazać 
do Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych 
(RRW-9) w terminach wynikających z programów badań statystycznych 
statystyki publicznej, tj. za 2015 r. – do 11 stycznia 2016 r.103, za 2016 r. 

101  Z dniem 1 stycznia 2016 r. rozdział 71012 zastąpił dwa rozdziały: 71013 – Prace geodezyjne 
i kartograficzne (nieinwestycyjne) i 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

102  Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wojewoda jako dysponent części budżetowej 
może przekazać starostom dotacje celowe także na inne zadania związane z przeprowadzaniem 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów, niż wymienione w ww. wykazie, określone w § 4 
rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, jeżeli uzna to za celowe. Z dotacji tej nie mogą być 
jednak finansowane prace dotyczące klasyfikacji gruntów, przeprowadzanej na wniosek 
zainteresowanych właścicieli gruntów.

 (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=72391294)
103  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330, ze zm.).

Finansowanie

Sprawozdawczość
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– do 10 stycznia 2017 r.104, za 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.105, za 2018 r. 
– do 10 stycznia 2019 r.106 i za 2019 r. – do 20 stycznia 2020 r.107
Zgodnie z art. 25 ust. 2 Pgk starostowie sporządzają gminne i powiatowe 
zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków, które 
zgodnie z § 75–76 rozporządzenia EGiB, w terminie do 15 lutego każdego 
roku przekazują właściwemu marszałkowi województwa.

Obowiązujące regulacje ustawowe nie określają kryteriów wyboru ani 
wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się wykonywaniem 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a zatem klasyfikatorem może być 
dowolna osoba upoważniona przez starostę. W takiej sytuacji istnieje 
wysokie ryzyko, że przeprowadzanie czynności klasyfikacyjnych w terenie 
oraz ustalanie rodzajów użytków gruntów i ich klas bonitacyjnych może być 
nieprawidłowe. Tymczasem właściwe sklasyfikowanie gruntu ma istotne 
znaczenie w związku z ujawnianiem tego rodzaju danych w ewidencji grun-
tów i budynków, będących podstawą m.in. do planowania przestrzennego, 
wymiaru podatków, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, 
statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospo-
darstw rolnych. Z kolei od rzetelności danych ewidencyjnych zależy m.in. 
to, czy naliczano właściwe stawki podatku rolnego, czy należności i opłaty 
roczne z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej nie były zaniżane, czy 
przeznaczanie gruntów rolnych na cele nierolnicze było prawidłowe. 

W II kwartale 2020 r. Delegatura NIK w Bydgoszczy przeprowadziła 
w dwóch starostwach powiatowych z województwa kujawsko-pomorskiego 
kontrolę rozpoznawczą dotyczącą wykonywania gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów, która wykazała liczne i istotne nieprawidłowości w prowadzonych 
postępowaniach dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

Nieprawidłowości dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów polegały 
m.in. na:

 − wydawaniu decyzji o ustaleniu klasyfikacji, mimo że w projektach 
ustalenia klasyfikacji nie określono rzeczywistych rodzajów użyt-
ków gruntowych, nieprawidłowo określono typy i rodzaje gleb oraz 
błędnie obniżono klasy bonitacyjne. Przykładowo, w jednym ze skon-
trolowanych projektów ustalenia klasyfikacji podano, że dominują-
cym rodzajem użytków są grunty orne (R), podczas gdy analizowane 
działki od kilkunastu lat były terenem rekreacyjno-wypoczynkowym 
(boiska sportowe) i nie znajdowały się w użytkowaniu rolniczym. Dla 
ww. działek nie została wydana decyzja w sprawie wyłączenia grun-
tów z produkcji rolnej. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych108, jednorazowa należ-

104  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304, ze zm.).

105  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426, ze zm.).

106  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań 
statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2471, ze zm.).

107  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań 
statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2103, ze zm.).

108  Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, ze zm., dalej: „ustawa o ochronie gruntów”.

Analiza uwarunkowań 
organizacyjnych

Wyniki kontroli 
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ność za wyłączenie z produkcji ww. działek wyniosłaby maksymalnie 
102,1 tys. zł109, a opłaty roczne110 102 tys. zł111. W dwóch innych przy-
padkach starosta wydał decyzje o ustaleniu klasyfikacji mimo błędne-
go określania typu i rodzaju gleb jako typologicznie gleby naturalne. 
W rzeczywistości pokrywa glebowa analizowanych działek uległa 
daleko idącym przekształceniom powodującym zmiany typologiczne 
tych gleb;

 − zaniechaniu przeprowadzania klasyfikacji z urzędu na gruntach 
zmeliorowanych, po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji 
wodnych, mimo obowiązku wynikającego z § 4 pkt 2 rozporządzenia 
w sprawie klasyfikacji;

 − zaniechaniu zawiadamiania o wszczęciu przeprowadzenia klasyfikacji 
w postępowaniach prowadzonych z urzędu, co stanowiło naruszenie 
art. 61 § 4 Kpa w zw. z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji;

 − zaniechaniu, w sprawach prowadzonych na wniosek, wyznaczania 
klasyfikatorów do wykonania w konkretnych sprawach czynności 
z zakresu przeprowadzania klasyfikacji, o których mowa w § 5 ust. 1 
pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji;

 − wydaniu decyzji o ustaleniu klasyfikacji, mimo że trzy z pięciu etapów 
procesu przeprowadzania klasyfikacji, o których mowa w § 5 ust. 1 roz-
porządzenia w sprawie klasyfikacji, odbyły się jeszcze przed wszczę-
ciem postępowań administracyjnych w tych sprawach. W skrajnym 
przypadku, protokół będący częścią projektu ustalenia klasyfikacji, 
sporządzono nawet na 61 dni przed złożeniem w starostwie wniosku 
o przeprowadzenie klasyfikacji;

 − nieprzestrzeganiu, w postępowaniach prowadzonych na wniosek, 
zasad określonych w art. 262 § 1 i 263 § 1 Kpa w odniesieniu do kosz-
tów poniesionych na wynagrodzenia klasyfikatorów i niewydawaniu 
w tych sprawach postanowień, o których mowa w art. 264 Kpa; 

 − protokoły z przeprowadzonych czynności klasyfikacyjnych nie zawie-
rały informacji o mapach ewidencyjnych, wymaganych na podstawie 
§ 8 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie klasyfikacji;

 − protokoły z przeprowadzonych czynności klasyfikacyjnych nie były 
podpisane przez właścicieli obecnych przy przeprowadzaniu czynności 
w terenie, co stanowiło naruszenie § 8 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia 
w sprawie klasyfikacji;

 − naruszeniu terminu, o którym mowa w art. 35 § 3 Kpa przy wydaniu 
decyzji o ustaleniu klasyfikacji w sprawach prowadzonych na wniosek.

109  Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o ochronie gruntów, należność pomniejsza się o wartość gruntu, 
ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu 
faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji.

110  O których mowa w art. 12 ust. 14 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów.
111  Tj. 10,2 tys. zł rocznie (przez 10 lat). Na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu 

terytorialnego marszałek województwa może umorzyć całość lub część należności i opłat 
rocznych w przypadkach przewidzianych w art. 12 ust. 16 i 17 ustawy o ochronie gruntów.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305).

3. Ustawa z dnia 15 listopada 1994 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 333).

4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 888, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.).

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

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246).

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 393).

11. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych 
(Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

12. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych 
w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF poz. 56).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
8. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
9. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 

10. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
11. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej
12. Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
13. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego  

i Administracji Państwowej
14. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
15. Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
16. Główny Geodeta Kraju
17. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
18. Starostowie powiatowi
19. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego 
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6.5.  Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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