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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/088 – Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem własności 
nieruchomości gruntowej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Sławomir Kierat, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LBY/81/2018 
z 17 maja 2018 r.  

2. Artur Gackowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/80/2018 z 17 maja 2018 r. 

3. Grzegorz Piotrowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/114/2018 z25 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-6, 430) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu1, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Edmund Korgol, Starosta Grudziądzki 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W okresie objętym kontrolą3 Starosta prawidłowo określał warunki rekultywacji 
gruntów po wydobyciu kopalin4. W wydawanych w tym zakresie decyzjach 
wskazywał m.in. osobę obowiązaną, kierunek i termin wykonania rekultywacji. We 
wszystkich przypadkach, przed wydaniem takich decyzji, Starosta uzyskał 
wymagane opinie. Decyzje zawierały elementy określone zarówno w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych5, jak i art. 107 
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego6. 
Starosta skutecznie egzekwował terminowe i zgodne z ustalonym kierunkiem 
przeprowadzenie rekultywacji terenów po eksploatacji kopalin na terenie Powiatu. 
Prawidłowo też reagował w przypadku uzyskania informacji o nielegalnym 
wydobywaniu kopalin.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 
− nieprzeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli wykonania obowiązku 

rekultywacji; 
− nieegzekwowania od przedsiębiorców obowiązku zawiadomienia o zmianach 

dotyczących gruntów podlegających rekultywacji; 

                                                      
1 Dalej „Starostwo”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
3 Kontrolą objęto lata 2013–2018 (do czasu zakończenia kontroli tj. do 10 lipca 2018 r.),  
z uwzględnieniem zdarzeń z okresów wcześniejszych mających wpływ na kontrolowaną działalność.  
4Dotyczy kruszyw naturalnych (żwir, piasek itp.). 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, dalej: „ustawa ogrl”. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej: „Kpa”. 
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− prowadzenia 58% badanych postępowań administracyjnych z naruszeniem 
terminu ustalonego w art. 35 Kpa, a ponadto w 47% badanych przypadków 
nie informowano strony lub informowano strony z opóźnieniem o przyczynach 
niezałatwienia spraw i wyznaczeniu nowego terminu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Określanie warunków rekultywacji gruntów po 
eksploatacji kopalin 

Sprawy związane z rekultywacją gruntów należały w Starostwie7 do zadań Wydziału 
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami8. W wyniku 
uchwalenia nowego Regulaminu Organizacyjnego9 usunięto te zadania z zakresu 
działania Wydziału Geodezji. Jak podał Starosta Grudziądzki, sprawami związanymi 
z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów po eksploatacji kopalin zajmowała się 
jedna osoba – Inspektor w Wydziale Geodezji. Był on zobowiązany do m.in. 
1) przygotowywania decyzji nakładających na osoby powodujące utratę lub 
ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji, 
2) przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych.  

Starosta nie wydawał wewnętrznych uregulowań w przedmiocie realizacji zadań 
z zakresu rekultywacji gruntów. Na stronach internetowych Starostwa nie 
umieszczono informacji związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów 
po eksploatacji kopalin 

(dowód: akta kontroli str. 7-38, 60-64)  

Od 2016 r. na podstawie zawartych umów zlecenia Starosta korzystał z pomocy 
osoby z uprawnieniami w zakresie: geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz geologii 
złożowej. Osoba ta zobowiązana była m.in. do kontroli zakładów górniczych oraz 
miejsc wykonywania robót geologicznych na terenie powiatu grudziądzkiego, wraz  
z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki 
Wodnej10. Jednak, jak podał Kierownik Wydziału OŚ, w latach 2016-2018 
zleceniobiorca wykonywał tylko opinie geologiczne do projektów i dokumentacji 
geologicznych składanych do tut. Starostwa z zakresu Prawa geologicznego 
i górniczego. W tym okresie nie były przeprowadzane przez pracowników OŚ 
kontrole zakładów górniczych oraz miejsc wykonywania robót górniczych. 

 (dowód: akta kontroli str. 39-48, 60-66)  

Na obszarze powiatu grudziądzkiego znajdowało się łącznie 25 miejsc wydobycia 
kopalin11, na które Starosta wydał 20 decyzji zezwalających na ich wydobycie12 
(dwie w 2005 roku, sześć w 2008, osiem w 2009, po dwie w 2010 i 2014),  
a Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego13 udzielił pięciu takich koncesji14. 

                                                      
7 Uchwała Nr IV/8/2003 r. Rady Powiatu Grudziądzkiego z 14 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 
8 Dalej: „Wydział Geodezji”. 
9 Uchwała Nr 39/70/2016 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z 6 grudnia 2016 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 
10 Dalej: „Wydział OŚ”. 
11 Dla łącznie 26,54 ha obszaru górniczego i 29,09 ha terenu górniczego. 
12 Dalej: „koncesja”. 
13 Dalej: „Marszałek”. 
14 Cztery w 2009 r. i jedna w 2010 r. 
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W czasie niniejszej kontroli15 cztery koncesje nadal obowiązywały16, a pozostałe17 
zostały w latach 2010-2016 wygaszone (16 przez Starostę i pięć przez Marszałka). 

(dowód: akta kontroli str. 49-52)  

W latach 2013-2018 Starosta, realizując obowiązek, o którym mowa art. 22 ust 1 
ustawy ogrl, wydał 17 decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów 
po wydobyciu kopalin, tj.: 
− dziewięć decyzji18 (z 2014 r.) ustalających osoby zobowiązane do rekultywacji 

oraz wyznaczające kierunek i termin rekultywacji dla dziewięciu miejsc 
wydobycia, gdzie łączna powierzchnia gruntów objętych tymi decyzjami wynosiła 
16,6 ha, 

− osiem decyzji (z 2014 r.) o zakończeniu rekultywacji dla ośmiu miejsc wydobycia, 
gdzie łączna powierzchnia gruntów objętych tymi decyzjami wynosiła 13,76 ha. 

Nie wydano decyzji zmieniających postanowienia w sprawach rekultywacji oraz 
decyzji dotyczących rekultywacji częściowej.  

(dowód: akta kontroli str. 49-52, 74-251-268)  

W wyniku analizy 17 decyzji wydanych w sprawach rekultywacji i zagospodarowania 
gruntów po wydobyciu kopalin ustalono m.in., że: 

− wydanie wszystkich decyzji poprzedzone było uzyskaniem wymaganych opinii 
Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego (OUG) w Poznaniu i Wójta gminy 
Grudziądz, czym dopełniono obowiązku wynikającego z art. 22 ust. 2 ustawy 
ogrl; 

− wszystkie decyzje wyznaczające kierunek rekultywacji określały termin 
wykonania rekultywacji oraz osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów; 

− we wszystkich przypadkach postępowania administracyjne w sprawie wydania 
tych decyzji wszczęto na wniosek przedsiębiorcy, który za każdym razem 
załączał dokumentację rekultywacji wyrobiska. 

(dowód: akta kontroli str. 74-268, 306-313)  

W okresie objętym kontrolą Starosta nie wydawał decyzji określających stopień 
ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, o którym mowa w  art. 22 ust. 1 
pkt 1 ustawy ogrl. Wydając decyzję kierował się załączoną przez przedsiębiorcę 
dokumentacją rekultywacyjną zawierającą m.in.: stan prawny terenu złoża, jego 
lokalizację, budowę geologiczną i hydrogeologiczną, morfologię i hydrografię 
terenów przeznaczonych do rekultywacji, wpływ eksploatacji górniczej na 
ukształtowanie terenu i warunki hydrogeologiczne, stan kopalni po zakończeniu 
rekultywacji, zakres prac rekultywacyjnych, granice rekultywacji, charakterystykę 
zanieczyszczeń, ukształtowanie terenu po rekultywacji, rzędne terenu oraz 
proponowany kierunek i okres prowadzenia rekultywacji. 

(dowód: akta kontroli str. 74-268, 294-300)  

Wszystkie objęte badaniem decyzje zostały wydane zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 107 § 1 Kpa i zawierały: oznaczenie organu administracji 
publicznej; datę wydania; oznaczenie strony lub stron; powołanie podstawy prawnej; 
rozstrzygnięcie; uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie, czy i w jakim 
trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach 
                                                      
15 Na dzień 10 lipca 2018 r. 
16 I dotyczyły łącznie 7,25 ha obszaru górniczego i 7,25 ha terenu górniczego. 
17 Dotyczące łącznie 19,29 ha obszaru górniczego i 21,84 ha terenu górniczego. 
18 Oprócz tych decyzji Starosta wydał jeszcze pięć decyzji w latach 2009 – 2010. 
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zrzeczenia się odwołania. W trakcie postępowań administracyjnych organ 
powiadamiał stronę o wszczęciu postępowania, a także o możliwości zapoznania się 
z zebraną dokumentacją. 

(dowód: akta kontroli str. 306-313, 322-323, 410-411)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 

1. W 10 na 17 badanych przypadków postępowania administracyjne dotyczące 
wydania decyzji związanych z rekultywacją terenu były prowadzone z naruszeniem 
terminów określonych w Kpa. 

Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa, załatwienie sprawy wymagającej postępowania 
wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania.  

Poddane badaniu postępowania administracyjne mające na celu wydanie decyzji 
dot. wyznaczenia kierunku rekultywacji (siedem spraw) i w zakresie uznania 
rekultywacji za zakończoną (trzy sprawy), prowadzone były z naruszeniem tych 
terminów. W jednej sprawie19 decyzję wydano z opóźnieniem wynoszącym 37 dni 
w stosunku do dwumiesięcznego terminu załatwienia sprawy szczególnie 
skomplikowanej, a w dziewięciu sprawach, pomimo wyznaczenia przez organ 
nowego terminu na załatwienie sprawy, wydanie decyzji następowało po wskazanej 
dacie odpowiednio o od 30 do 277 dni20.  

 (dowód: akta kontroli str. 306-313)  

Jak wyjaśnił Starosta, na termin postępowania wpłynął fakt wskazany  
w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, tj. duża liczba złożonych wniosków 
oraz uzupełnienie wniosku przez przedsiębiorcę.  

Starosta ponadto podkreślił szczególnie skomplikowany charakter powyższych 
spraw, wymagający m.in. uzyskania opinii, uzgodnień, przeprowadzenia wizji 
w terenie. Przedsiębiorcy w powyższych sprawach nie wnosili żadnych wniosków 
i uwag dotyczących terminów ich załatwienia. Ponadto moment wydania ww. decyzji 
nie wpływa negatywnie na terminy realizacji zapisanych w decyzjach obowiązków.  

(dowód: akta kontroli str. 301-305, 426-428)  

2. W jednym przypadku, mimo że upłynął termin załatwienia sprawy określony  
w art. 35 ust. 3 Kpa, wbrew wymogom art. 36 Kpa, nie zawiadomiono strony 
postępowania o przyczynach jego niezachowania i wskazaniu nowego terminu.  

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zakończeniu rekultywacji złoża 
Sztynwag I wszczęto na podstawie wniosku przedsiębiorcy 17 kwietnia 2014 r. 
Dopiero 27 czerwca 2014 r., tj. po upływie 71 dni, organ zawiadomił stronę  
o wszczęciu postępowania i w tym samym dniu zwrócił się do Dyrektora OUG  
w Poznaniu oraz do Wójta gminy Grudziądz o wydanie opinii. Do tego momentu nie 
powiadomił strony o przyczynach niezachowania terminu wskazanego w art. 35 
ust. 3 i nie wyznaczył nowego terminu.  

(dowód: akta kontroli str. 189-207, 269-280, 306-313) 

                                                      
19 Decyzja nr G.6122.9.2014 
20 O 30 dni w przypadku decyzji: G.6122.10.2014, G.6122.11.2014. O 274 dni w przypadku decyzji: 
G.6122.1.2013, G.6122.2.2013, G.6122.3.2013, G.6122.4.2013. O 277 dni w przypadku decyzji: 
G.6122.5.2013, G.6122.6.2013, G.6122.7.2013. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Jak wyjaśnił Starosta, w powyższym przypadku decyzję wydano w terminie dwóch 
miesięcy i 11 dni od daty wszczęcia postępowania (po odliczeniu okresu 
oczekiwania na opinie innych organów – ostatnią opinię – Wójta Gminy Grudziądz 
otrzymano w dniu wydania decyzji). W przepisie art. 35 Kodeksu postępowania 
administracyjnego określono dla spraw skomplikowanych, a za takie należy uznać 
sprawy dotyczące uznania rekultywacji za zakończoną, dwumiesięczny termin 
załatwienia. Jedenastodniowe przedłużenie terminu załatwienia sprawy wynikło 
z dużej ilości realizowanych spraw z zakresu zadań wykonywanych w Wydziale 
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.  

(dowód: akta kontroli str. 304-305, 421-424)  

W ocenie Izby wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, gdyż organ nie podjął  
w tej sprawie żadnych działań przez okres 71 dni od dnia złożenia wniosku.  
W przypadku potrzeby uzyskania zewnętrznych opinii, organ powinien niezwłocznie 
podjąć działania w celu ich uzyskania, a przy braku odpowiedzi w okresie 
przewidzianym na prowadzenie sprawy, zawiadomić o tym stronę i wyznaczyć nowy 
termin, zgodnie z art. 36 § 2 Kpa.   

3. W przypadku siedmiu badanych spraw21 zawiadomiono stronę o przyczynach 
zwłoki i wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy w trybie wskazanym w art. 36 
Kpa, jednak czynności te wykonano już po upływie dwumiesięcznego terminu 
załatwienia spraw szczególnie skomplikowanych22. Ponieważ w tym 
dwumiesięcznym terminie organ nie wystąpił nawet o wymagane przepisami 
zewnętrzne opinie, to działając rzetelnie, powinien odpowiednio wcześnie podjąć 
czynności wskazane w art. 36 Kpa, przewidując jeszcze przed upływem terminu 
określonego w art. 35 Kpa, że nie dotrzyma wskazanych tam terminów.   

 (dowód: akta kontroli str. 428) 

Jak wyjaśnił Starosta, na wyznaczenie nowego terminu załatwienia ww. spraw miała 
wpływ duża liczba złożonych wniosków, a na termin wydania decyzji – wnioski 
strony o podanie terminu zakończenia całości prac rekultywacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 425-427) 

W odniesieniu do wyjaśnień należy zauważyć, że organ jest zobowiązany do 
prowadzenia postępowań zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 Kpa  
i w terminach określonych w art. 35 Kpa. Natomiast w art. 36 Kpa wskazano na 
obowiązek informowania strony o przyczynach zwłoki, niezależnie od jej przyczyny. 
Tym samym, dochowując staranności, organ powinien poinformować stronę  
o wyznaczeniu nowego terminu niezwłocznie, gdy zaistniały do tego przesłanki.  

W okresie objętym kontrolą Starosta prawidłowo określił warunki rekultywacji 
gruntów po eksploatacji kopalin. Przed wydaniem decyzji w sprawach rekultywacji  
i zagospodarowania gruntów, we wszystkich przypadkach uzyskał wymagane 
opinie, a wydawane decyzje zawierały elementy określone zarówno w art. 22 ust. 1 
ustawy ogrl, jak i art. 107 § 1 Kpa. Jednak w 10 przypadkach spośród 17 zbadanych 
(58%) postępowania administracyjne prowadzono z naruszeniem terminu 
ustalonego w art. 35 Kpa, w jednym przypadku nie wywiązano się z obowiązku 
zawiadomienia stron o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie i wskazywania 
nowego, a w kolejnych siedmiu sprawach zawiadomienia te wysyłano  
z opóźnieniem. 

                                                      
21 Zakończonych wydaniem decyzji: G.6122.1.2013, G.6122.2.2013, G.6122.3.2013, G.6122.4.2013, 
G.6122.5.2013, G.6122.6.2013, G.6122.7.2013. 
22 W sprawach tych wnioski złożono jednego dnia: 7 marca 2013 r., a ww. zawiadomienie wysłano 
15 maja 2015 r., tj. osiem dni po terminie załatwienia sprawy szczególnie skomplikowanej. 

Ocena cząstkowa 
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2. Kontrola wykonania obowiązku rekultywacji obszarów 
poeksploatacyjnych 

W badanym okresie pracownicy Starostwa, przy współudziale przedstawiciela 
przedsiębiorcy, przeprowadzili osiem kontroli23 wykonania obowiązku rekultywacji 
gruntów po eksploatacji kopalin. Były to wyłącznie kontrole poprzedzające wydanie 
decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną24. Wszystkie kontrole przeprowadzane 
zostały w trybie oględzin wyrobisk w terenie. Przebieg kontroli dokumentowano  
w postaci protokołów. 

W wyniku ww. kontroli stwierdzano zgodność wykonanej rekultywacji z decyzją 
ustalającą kierunek rekultywacji oraz z załączoną do wniosku dokumentacją 
geologiczną złoża, w której zawarte były m.in. dane dotyczące powierzchni złoża 
objętej prowadzoną rekultywacją. 

(dowód: akta kontroli str. 56-57, 74-268, 294-300, 314-321)  

W ramach kontroli NIK przeprowadzono oględziny czynności kontrolnych 
wykonywanych przez pracowników Starostwa na obszarze czterech wyrobisk. 

W wyniku oględzin stwierdzono, że pracownicy Starostwa dysponowali 
wyposażeniem pozwalającym na jednoznaczną identyfikację obszaru objętego 
rekultywacją – urządzenie GPS. Byli również w posiadaniu dokumentacji 
rekultywacyjnej dla poszczególnych złóż25. W trakcie czynności kontrolnych 
pracownicy Starostwa dokonywali porównania wykonanych prac rekultywacyjnych  
z dokumentacją, identyfikowali obszary objęte obowiązkiem rekultywacji poprzez 
porównanie z mapą dołączoną przez przedsiębiorcę do wniosku o wydanie decyzji 
ustalającej kierunek rekultywacji z wykorzystaniem urządzenia GPS, wykonali 
pomiary geodezyjne sprawdzające usytuowanie punktów załamania 
wyznaczających obszar górniczy, a ustalenia kontroli udokumentowali wykonując 
fotografie. Po przeprowadzeniu kontroli sporządzili cztery protokoły kontroli, 
podpisane przez przedsiębiorcę i jego pełnomocnika. W wyniku kontroli stwierdzili 
m.in., że: 
− na terenie działek nie była prowadzona działalność górnicza, 
− rekultywacja terenów poeksploatacyjnych została przeprowadzona w oparciu  

o wydane decyzje w sprawie ustalenia kierunku rekultywacji, 
− rekultywację przeprowadzono na całym obszarze objętym robotami górniczymi. 

(dowód: akta kontroli str. 324-348)  

Starosta terminowo składał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego sprawozdania RRW-11 z realizacji przepisów ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Zawarte w nich dane w sposób prawidłowy 
odzwierciedlały powierzchnię zrekultywowanych gruntów. 

 (dowód: akta kontroli str. 49-55, 284-293)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 

                                                      
23 Wszystkie w 2014 r. Pięć z nich dotyczyło złóż dla których Starosta wydał decyzję o kierunku 
rekultywacji w latach 2009 – 2010. 
24 W latach 2013-2018 (I kwartał) do Starostwa nie wpływały skargi ani wnioski dotyczące 
rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin.  
25 Dokumentacja ta była załączana do wniosków o wydanie decyzji w sprawie ustalenia kierunku 
rekultywacji. 
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1. W kontrolowanym okresie Starosta wydał łącznie dziewięć decyzji26 ustalających 
kierunek rekultywacji dla dziewięciu miejsc wydobycia. Jednak od momentu wydania 
decyzji do czasu kontroli NIK27, sześć z nich nie było poddane obowiązkowej 
kontroli, wbrew wymogom art. 27 ust. 3 ustawy ogrl. 

(dowód: akta kontroli str. 53-57)  

Jak wyjaśnił Starosta, kontroli sześciu złóż, dla których wydano decyzje w sprawie 
ustalenia kierunku rekultywacji, nie wykonano z uwagi na dużą ilość realizowanych 
spraw z zakresu zadań wykonywanych w Wydziale Geodezji. W czterech 
przypadkach kontrole wykonano 2 lipca 2018 r. W pozostałych przypadkach kontrole 
zostaną przeprowadzone w podanym wcześniej terminie w ramach postępowań 
dotyczących uznania rekultywacji za zakończoną28. 

(dowód: akta kontroli str. 301-305, 421-424)  

2. Starosta nie egzekwował od dwóch przedsiębiorców obowiązku składania 
zawiadomień (w terminie do 28 lutego każdego roku) o powstałych w ubiegłym roku 
zmianach dotyczących gruntów podlegających rekultywacji29.  

Jak podał Starosta, przedsiębiorcy nie informowali go o powstały zmianach 
dotyczących gruntów podlegających rekultywacji. Obowiązku tego nie egzekwowano 
z uwagi na dużą ilość realizowanych spraw z zakresu zadań wykonywanych  
w Wydziale Geodezji,. Wobec powyższego niezwłocznie zostaną wysłane pisma 
przypominające o konieczności złożenia odpowiednich informacji za lata ubiegłe. 

(dowód: akta kontroli str. 58-64, 421-424)  

Starostwo nie wywiązywało się z obowiązku przeprowadzania, co najmniej raz 
w roku, kontroli wykonania obowiązku rekultywacji. Przeprowadzano jedynie 
kontrole poprzedzające wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji, które 
wykonywano w formie wizji lokalnych i rzetelnie dokumentowano. Nie egzekwowano 
obowiązku zawiadomienia o powstałych w ubiegłym roku zmianach dotyczących 
gruntów podlegających rekultywacji. Pracownicy Starostwa terminowo i rzetelnie 
sporządzali i przekazywali sprawozdania RRW-11. 

3. Egzekwowanie wykonania obowiązku rekultywacji 
gruntów po eksploatacji kopalin 

Spośród 20 miejsc wydobycia, na które Starosta udzielił koncesji. oraz pięciu, na 
które koncesji udzielił Marszałek: 

- w sześciu przypadkach upłynął termin ich rekultywacji wyznaczony w decyzjach 
o kierunku rekultywacji30 (w każdym przypadku termin ten upływał z końcem 2014 
roku), a Starosta nie skontrolował tych miejsc do czasu rozpoczęcia kontroli NIK 
i nie wydał decyzji uznającej rekultywację za zakończoną. Łączna powierzchnia tych 
gruntów wynosiła 7,63 ha. Starosta wyjaśnił, że nie był informowany o przyczynach 
                                                      
26 Nr GN.6122.1.2013 z 31 marca 2014 r., Nr GN.6122.2.2013 z 31 marca 2014 r., 
Nr GN.6122.3.2013 z 31 marca 2014 r., Nr GN.6122.4.2013 z 31 marca 2014 r., Nr GN.6122.5.2013 
z 3 kwietnia 2014 r., Nr GN.6122.6.2013 z 3 kwietnia 2014 r., Nr GN.6122.7.2013 z 3 kwietnia 
2014 r., Nr GN.6122.1.2014 z 31 marca 2014 r., Nr GN.6122.2.2014 z 31 marca 2014 r. 
27 2 lipca 2018 r., tj. do dnia dokonania przez NIK oględzin czynności kontrolnych prowadzonych 
przez Starostwo. 
28 Według informacji przekazanych w trakcie kontroli NIK przez Okręgowy Urząd Górniczy 
w Gdańsku, pozostałe 2 złoża nie objęte kontrolą przez Starostwo były kontrolowane przez OUG we 
wrześniu 2014 r. i stwierdzono wówczas, że tereny po wyeksploatowanych złożach zostały 
zrekultywowane.  
29 Obowiązek składania zawiadomień wynika z art. 22 ust. 3 ustawy ogrl. 
30 Cztery decyzje były wydane 31 marca 2014 r., a dwie 3 kwietnia.2014 r.  
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niewystąpienia do tego czasu przez przedsiębiorcę o wydanie decyzji w sprawie 
uznania rekultywacji za zakończoną. Wyjaśnił też, że przedsiębiorca aktualnie31 
przygotowuje wnioski o wydanie decyzji w sprawie uznania rekultywacji za 
zakończoną32. 

(dowód: akta kontroli str. 53-55, 67-73, 294-300, 383-390) 

- w 10 przypadkach rekultywację uznano za zakończoną, a łączna powierzchnia 
gruntów na obszarze Powiatu, których rekultywacja została uznana za zakończoną 
w ustalonym terminie, wynosiła 13,76 ha; 

- w dwóch miejscach nie podjęto wydobycia i koncesje zostały wygaszone; 

- w czterech miejscach eksploatacja kruszywa trwała; 

- w dwóch przypadkach koncesje zostały wygaszone (odpowiednio 28 lutego 2014 r. 
i 13 maja 2016 r.), a według wyjaśnień Starosty przedsiębiorca przygotowuje 
wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku rekultywacji. 

(dowód: akta kontroli str. 53-55, 294-300) 

- w przypadku jednego złoża Starosta decyzją z 22 maja 2015 r. zobowiązał 
właścicieli nieruchomości do wykonania obowiązków dotyczących ochrony 
środowiska, w tym do przeprowadzenia rekultywacji terenu w terminie 5 lat od 
zaprzestania działalności wydobywczej, tj. do 27 listopada 2019 r.33 Starosta 
wyjaśnił, że w przypadku, gdy osoby zobowiązane do rekultywacji nie przedłożą 
odpowiednich wniosków dotyczących ustalenia kierunku rekultywacji, w III kwartale 
2018 r. zostaną podjęte działania z urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 294-300) 

Według wyjaśnień Starosty, nie były wydawane decyzje odmawiające uznania 
rekultywacji za zakończoną. Nie posiadał on też wiedzy o tym, aby na obszarach 
wydobycia kopalin, dla których wygasły lub zostały wygaszone koncesje, była nadal 
prowadzona działalność przemysłowa.  

(dowód: akta kontroli str. 383-390) 

Z informacji przekazanych przez OUG w Gdańsku34 wynikało, że w okresie od  
1 stycznia 2015 r do końca I kwartału 2018 r. organy nadzoru górniczego właściwe 
dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego nie wydawały i nie egzekwowały 
na podstawie art. 129 ust. 6-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne  
i górnicze35 decyzji nakazujących przedsiębiorcy wykonanie obowiązku likwidacji 
zakładu górniczego lub jego oznaczonej części w odniesieniu do zakładów 
górniczych działających na terenie powiatu grudziądzkiego. 

Z załączonego do ww. informacji pisma Dyrektora OUG w Poznaniu 
z 3 października 2014 r. skierowanego do Starosty Grudziądzkiego wynikało m.in., 

                                                      
31 To jest na dzień 25 czerwca 2018 r. 
32 Oględziny czynności kontrolnych dokonywanych przez Starostwo wobec czterech złóż 
przeprowadzone w dniu 2 lipca 2018 r. wykazały, że rekultywacja w tych miejscach została 
przeprowadzona, a przedsiębiorca w tym dniu złożył w Starostwie wnioski o wydanie decyzji w 
sprawie uznania rekultywacji za zakończoną.  
33 Koncesja na wydobywanie kruszywa została wydana spółce cywilnej, która po wygaszeniu koncesji 
została rozwiązana, działki na których prowadzona była działalność wydobywcza zostały geodezyjnie 
podzielone, w wyniku czego nastąpiła zmiana położenia terenu i obszaru górniczego oraz zmiana 
właścicieli działek. 
34 Od 1 kwietnia 2015 r. Dyrektor OUG w Gdańsku jest organem nadzoru górniczego właściwym dla 
obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, a do 31 marca 2015 r. organem nadzoru górniczego 
właściwym dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego był Dyrektor OUG w Poznaniu. 
35 Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, ze zm., dalej: ustawa Prawo geologiczne i górnicze. 
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że OUG w Poznaniu przeprowadził we wrześniu 2014 r. kontrolę w 14 zakładach 
górniczych  i stwierdził, że w przypadku ośmiu zakładów przedsiębiorca sporządził 
dodatki do dokumentacji geologicznych złóż, które dotyczyły rozliczenia zasobów 
złóż w związku z zakończeniem ich eksploatacji. 

(dowód: akta kontroli str. 391-396) 

Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynikało, że w badanym okresie nie 
wystąpiły przypadki niezakończenia rekultywacji gruntów w terminie 5 lat od 
zaprzestania działalności przemysłowej. Nie wydawano w związku z tym decyzji 
ustalających podwyższoną opłatę roczną, ani też nie podejmowano działań 
przewidzianych w art. 30 ustawy ogrl.  

W okresie objętym kontrolą do Starosty wpłynęło siedem informacji o nielegalnym 
wydobyciu kopalin na terenie Powiatu. Trzy informacje pochodziły od OUG 
w Gdańsku (z 8 lutego, 26 marca i 13 kwietnia 2018 r.), który prowadził w tych 
sprawach postępowania w sprawie ustalenia opłaty podwyższonej, na podstawie art. 
140 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, i wystąpił do Starosty 
o informacje, czy w sprawie działalności prowadzonej na n.w. działkach było 
prowadzone w latach ubiegłych przez Starostę postępowanie w sprawie ustalenia 
opłaty podwyższonej oraz czy zostały wydane w tych sprawach decyzje. Dotyczyły 
one obrębów: 1/ Stary Folwark – działki: 30/4, 31/14, 31/16 i 31/17 (zgłoszenie 
z 14 lutego 2018 r.); 2/ Ruda – działka 159/44 (zgłoszenie z 30 marca 2018 r.) oraz 
3/ Lisie Kąty. Starosta odpowiedział, że nie prowadził postępowań i nie wydawał 
decyzji w ww. sprawach. 

(dowód: akta kontroli str. 399-405) 

Trzy kolejne informacje pochodziły od: 1/ Wójta Gminy Grudziądz – obręb Nowa 
Wieś (zgłoszenie z 6 lipca 2016 r.); 2/ Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu – 
obręb Skarszewy (zgłoszenie z 24 maja 2017 r.); 3/ anonimowego zgłoszenia 
telefonicznego – obręb Szynwałd (zgłoszenie z 7 czerwca 2016 r.). Po oględzinach 
przekazano sprawy do OUG w Gdańsku według właściwości, na podstawie art. 140 
ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

(dowód: akta kontroli str. 406-415) 

Jedna sprawa została wszczęta z urzędu, tj. postępowanie w sprawie nielegalnego 
wydobywania kopalin ze złoża na terenie działki nr 89/3 w Świeciu nad Osą było 
prowadzone w 2012 r. i sprawę przekazano wówczas wg właściwości do OUG  
w Poznaniu. W październiku 2016 r. Starostwo poinformowało OUG w Gdańsku  
o trwającym nadal nielegalnym wydobywaniu kopalin na tym terenie. 

(dowód: akta kontroli str. 416-420)  

Starosta nie występował do Marszałka Województwa o uzyskanie środków  
z budżetu województwa w celu przeprowadzenia rekultywacji gruntów na cele rolne, 
ani o środki z budżetu państwa na rekultywację gruntów leśnych i gruntów 
przeznaczonych do zalesienia, bowiem nie zaistniała sytuacja powodująca brak 
możliwości ustalenia sprawcy nielegalnego wydobycia. Starosta wyjaśnił ponadto, 
że zgodnie z uchwałą Nr 34/563/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z 19 maja 2011 r. wnioski dotyczące realizacji zadań określonych w art. 22c ust. 1 
ustawy ogrl mogą składać jedynie gminy z terenu Województwa. 

(dowód: akta kontroli str. 383-390) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
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Starosta nie podejmował działań w celu wyegzekwowania terminowego i zgodnego 
z ustalonym kierunkiem przeprowadzenia rekultywacji gruntów po eksploatacji 
kopalin, gdyż nie było takiej potrzeby. Prawidłowo natomiast reagował w przypadku 
uzyskania informacji o nielegalnym wydobywaniu kopalin. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK36, wnosi o: 

1. Prowadzenie kontroli wykonania obowiązku rekultywacji gruntów z wymaganą 
częstotliwością. 

2. Zwiększenie nadzoru nad terminowością prowadzenia postępowań 
administracyjnych w sprawie wydania decyzji dotyczących rekultywacji  
i zagospodarowania gruntów po wydobyciu kopalin. 

3. Egzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku zawiadomienia o zmianach 
dotyczących gruntów podlegających rekultywacji. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Bydgoszcz,  ….. lipca 2018 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Grzegorz Piotrowski 

Doradca ekonomiczny 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

podpis podpis 

  

 

                                                      
36 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.), 
dalej: „ustawa o NIK”. 
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