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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 

Kontroler Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska – główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LBY/79/2018 z 17 maja 2018 r. 

Andrzej Przybylski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/78/2018 z 17 maja 2018 r. 

Sławomir Kierat – doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 
LBY/108/2018 z 19 lipca 2018 r. 

Grzegorz Piotrowski – doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 
LBY/113/2018 z 20 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 470-471) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Cyganka 281  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Kazimierz Kaca – Starosta Włocławski2  

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 oś 

W okresie objętym kontrolą4 Starosta prawidłowo określał warunki rekultywacji 
gruntów po wydobyciu kopalin5. W wydawanych w tym zakresie decyzjach 
wskazywał m.in. osobę obowiązaną, kierunek i termin wykonania rekultywacji. We 
wszystkich przypadkach przed wydaniem 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 leśnych6, jak i art. 107 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego7. 
Starosta w większości wypadków skutecznie egzekwował terminowe i zgodne  
z ustalonym kierunkiem przeprowadzenie rekultywacji terenów po eksploatacji 
kopalin na terenie powiatu. 

                                                      
1 Dalej: „Starostwo”. 
2 Dalej: „Starosta”.  
3 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 
objaśnienia. 

4 Kontrolą objęto lata 2013–2018 (do czasu zakończenia kontroli, tj. 11 lipca 2018 r.), z uwzględnieniem zdarzeń 
z okresów wcześniejszych mających wpływ na kontrolowaną działalność.  

5 Dotyczy kruszyw naturalnych (żwir, piasek itp.), złóż soli kamiennej i torfu leczniczego. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, dalej: „ustawa ogrl”. 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej: „Kpa”. 
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Negatywnie ocenia NIK podejmowanie przez pracowników Starostwa czynności 
kontrolnych wyrobisk bez wymaganego upoważnienia Starosty.  

Jako dobrą praktykę należy uznać zapraszanie do udziału w kontrolach 
poprzedzających wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji Dyrektora 
Okręgowego Urzędu Górniczego oraz przedstawicieli gminy, na terenie której 
znajdował się kontrolowany teren poddany rekultywacji. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

− niewywiązywania się, w przypadku dwóch postępowań spośród 33 objętych 
badaniem, z obowiązku zawiadomienia stron o przyczynach niezałatwienia 
sprawy w terminie i wskazywania nowego terminu jej załatwienia; 

− nieinformowania stron, w 22 postępowaniach spośród 33 objętych badaniem, o 
możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu 
administracyjnym; 

− nieprzeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli wykonania obowiązku 
rekultywacji na 23 wyrobiskach spośród 30 objętych badaniem; 

− niewyegzekwowania od przedsiębiorców, w dwóch przypadkach na 30 
badanych wyrobisk, przeprowadzenia w terminie rekultywacji terenu; 

− przeprowadzaniu kontroli wyrobisk każdorazowo bez wymaganego 
upoważnienia Starosty; 

−  w jednym przypadku dotyczącym tego samego wyrobiska nienaliczenia opłaty 
w wysokości podwójnej należności za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 
niezgodnie z przepisami oraz podwyższonej opłaty rocznej z tytułu 
niezakończenia rekultywacji w terminie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Określanie warunków rekultywacji gruntów po eksploatacji 
kopalin  

1.1. Zadania w zakresie rekultywacji terenów8 przypisano Wydziałowi Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami9 oraz Referatowi Ochrony Środowiska10. Realizacją 
zadań w powyższym zakresie zajmowały się dwie osoby – inspektor w WG oraz 
główny specjalista w ROŚ. Zadania te były realizowane na podstawie zakresów 
czynności i dotyczyły m.in. prowadzenia spraw związanych z: nakładaniem na 
osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku 
ich rekultywacji oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie, nakładaniem 
podwyższonych opłat za niezakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych 
w określonym terminie, wydawaniem koncesji na poszukiwanie i wydobywanie 
kopalin pospolitych11, ustalaniem w drodze decyzji opłaty za wydobywanie kopalin 
bez koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.  

W Starostwie w okresie od 16 maja 2016 r. do 31 marca 2018 r. zatrudniony był 
Geolog Powiatowy. Starosta podał, że obecnie prowadzony jest nabór na 
kierownicze stanowisko Geologa Powiatowego.  

                                                      
8 Uchwała Nr 196/16 Zarządu Powiatu we Włocławku z 8 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, zmieniona uchwałami: Nr 303/16 z 15 września 
2016 r., Nr 346/16 z 31 października 2016 r., Nr 409/17 z 5 stycznia 2017 r., Nr 440/17 z 17 lutego 2017 r., 
Nr 486/17 z 30 marca 2017 r., Nr 546/17 z 19 lipca 2017 r., Nr 687/18 z 25 stycznia 2018 r., Nr 706/18 z 
22 lutego 2018 r. (wcześniej obowiązywał Regulamin Organizacyjny z 21 lutego 2011 r. i 1 sierpnia 2014 r.). 

9 Dalej: „WG”. 
10 Dalej: „ROŚ”. 
11 Na powierzchni nie przekraczającej 2 ha o przewidywanym wydobyciu rocznym nie przekraczającym 

20.000 m³, bez użycia materiałów wybuchowych. 
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Zadania z zakresu rekultywacji gruntów były realizowane w oparciu o obowiązujące 
w tym zakresie przepisy prawa, Starosta nie wydawał wewnętrznych uregulowań 
w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 84-192, 305-380)  

1.2. Na podstawie danych będących w posiadaniu Starostwa, w okresie objętym 
kontrolą na terenie powiatu włocławskiego znajdowało się łącznie 70 miejsc 
wydobycia kopalin objętych prawem własności gruntowej, o których mowa w art. 10 
ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze12, z tego w: 
− 27 miejscach przedsiębiorcy posiadali aktualne koncesje,  

− 43 miejscach koncesje wygasły lub zostały wygaszone przez właściwy organ. 

 (dowód: akta kontroli str. 18-34)  

1.3. W latach 2013-2018 Starosta realizując obowiązek, o którym mowa art. 22 
ust. 1 ustawy ogrl, wydawał decyzje ustalające osoby zobowiązane do rekultywacji 
oraz wyznaczające kierunek i termin rekultywacji oraz decyzje uznające 
rekultywację gruntów za częściowo zakończoną lub całkowicie zakończoną. 
W okresie tym Starosta wydał łącznie: 

− siedem decyzji o zakończeniu rekultywacji dla siedmiu miejsc wydobycia13, 
a łączna powierzchnia gruntów objętych tymi decyzjami wynosiła 17,0685 ha;  

− trzy decyzje o częściowym zakończeniu rekultywacji dla trzech miejsc 
wydobycia14, a łączna powierzchnia gruntów objętych tymi decyzjami wynosiła 
8,0789 ha;  

− 23 decyzje ustalające osoby zobowiązane do rekultywacji oraz wyznaczające 
kierunek i termin rekultywacji dla 23 miejsc wydobycia15, a łączna powierzchnia 
gruntów objętych tymi decyzjami wynosiła 47,6612 ha.  

W badanym okresie obowiązywały łącznie 24 decyzje ustalające kierunek 
rekultywacji dla 24 miejsc wydobycia: jedna decyzja dla jednego miejsca wydana 
w 2006 r., sześć decyzji dla sześciu miejsc w 2014 r., siedem decyzji dla siedmiu 
miejsc w 2015 r., pięć dla pięciu miejsc w 2016 r., dwie dla dwóch miejsc w 2017 r. 
oraz trzy dla trzech miejsc w 2018 r. Łączna powierzchnia gruntów objętych ww. 
decyzjami w poszczególnych latach wynosiła odpowiedni: 5,9597 ha, 10,7293 ha, 
27,5217 ha, 5,3585 ha, 3,3193 ha, 10,6342 ha.  

(dowód: akta kontroli str. 193-196, 203-282, 383) 

W okresie objętym kontrolą Starosta wydał na wniosek przedsiębiorcy jedną 
decyzję16 zmieniającą dotyczącą rekultywacji wyrobisk po eksploatacji złóż. Zmiana 
ta nie dotyczyła osoby obowiązanej do rekultywacji, terminu czy kierunku 
rekultywacji, a odnosiła się do uwzględnienia rekultywacji terenów z wykorzystaniem 
odpadów17. Przedsiębiorca zobowiązany był do uzyskania niezbędnego zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach18. W dniu 7 lipca 2018 r. Starosta wezwał przedsiębiorcę do wskazania 
daty, z którą rozpoczęto rekultywację złoża kruszywa naturalnego oraz do 
przedłożenia stosownego zezwolenia. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych 

                                                      
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, ze zm., dalej: „Pgg”. 
13 W 2013 r. – jedna, w 2015 r. – jedna, w 2016 r. - dwie, w 2017 r. – dwie i 2018 r. – jedna. 
14 W 2014 r. – dwie i w 2017 r. – jedna. 
15 W 2014 r. – sześć, w 2015 r. – siedem, w 2016 r. – pięć, w 2017 r. – dwie i w 2018 r. – trzy. 
16 Nr GGN.6622.10.2017 z 21 sierpnia 2017 r. dotycząca złoża kruszywa „Probostwo Dolne”. 
17 Kody odpadów: 170101, 170102, 170103, 170107, 170181, 170504 – zgodnie z decyzją przed rozpoczęciem 

rekultywacji z wykorzystaniem odpadów przedsiębiorca winien uzyskać niezbędne zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów.  

18 Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm.. 
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w Starostwie nie było ww. zezwolenia. Nie stwierdzono przypadków wydania decyzji 
zmieniających kierunek, termin czy osobę zobowiązaną do rekultywacji gruntów. 

(dowód: akta kontroli str. 192, 197-202, 381) 

1.4. W wyniku analizy 33 decyzji o rekultywacji, wydanych przez Starostę w latach 
2013–2018 i dotyczących 30 miejsc wydobycia kopalin, dla których w ww. okresie 
wyznaczano kierunek rekultywacji, uznano rekultywację za częściowo zakończoną 
lub całkowicie zakończoną, ustalono m.in., że: 

− wszystkie decyzje wydano po otrzymaniu wymaganych opinii określonych 
w art. 22 ust. 2 ustawy ogrl;  

− 23 decyzje określały osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów i kierunek 
rekultywacji, siedem decyzji uznawało rekultywację za zakończoną, a trzy za 
częściowo zakończoną; 

− wszystkie decyzje o ustaleniu kierunku rekultywacji określały termin jej 
wykonania19. 

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 ogrl20.  

We wszystkich przypadkach Starosta określał kierunek i termin wykonania 
rekultywacji na podstawie wniosku przedsiębiorcy i proponowanego przez niego 
kierunku rekultywacji oraz analizy dokumentacji załączonej do wniosku, tj. wypisu  
z ewidencji gruntów, dokumentu własności, mapy z zaznaczonym obszarem 
górniczym, koncesji oraz projektu rekultywacji. 

Przed wydaniem decyzji uznającej rekultywację za zakończoną lub częściowo 
zakończoną pracownicy Starostwa przeprowadzali kontrolę w formie wizji terenowej. 

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków przedstawienia  
w Starostwie przez przedsiębiorców przed wydaniem decyzji ustalających kierunek 
rekultywacji dokumentacji, o której mowa w § 162 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego21. 

 (dowód: akta kontroli str. 203-288, 384)  

1.5. Analiza dokumentacji wszystkich 33 postępowań administracyjnych 
dotyczących wydanych decyzji22 w sprawie rekultywacji gruntów wykazała m.in., że: 

− wszystkie postępowania wszczęto na wniosek osób, które uzyskały koncesję 
na wydobycie kopalin na terenie powiatu włocławskiego, 

− we wszystkich przypadkach decyzje spełniały wymogi określone w art. 107 § 1 
Kpa, 

− 31 postępowań zakończono w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa,  
a dwa z jego przekroczeniem wynoszącym 8 i 31 dni, 

− w 33 postępowaniach, zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, przekazano stronie informację 
o wszczęciu postępowania administracyjnego23,  

                                                      
19 Pięć lat od zaprzestania działalności przemysłowej. 
20 Wszystkie grunty podlegające rekultywacji były gruntami zdewastowanymi i nie powodowały ograniczenia lub 

utraty ich wartości użytkowej. 
21 Dz. U. z 2013 r. poz. 1008, dalej: ”rozporządzenie w sprawie ruchu zakładu górniczego”. 
22 Siedem decyzji uznających rekultywację gruntów za zakończoną, trzy decyzje uznające rekultywację gruntów 

za częściowo zakończoną oraz 23 decyzje wyznaczające kierunek rekultywacji. 
23 W przypadku prowadzenia postępowania administracyjnego na wniosek strony uznano, że datą wszczęcia 

postępowania była data złożenia wniosku. 
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− w 11 postępowaniach zgodnie z art. 10 § 1 Kpa przekazano stronie informację  
o zakończeniu postępowania administracyjnego, natomiast w 22 
postępowaniach informacji takiej nie przekazano.   

 (dowód: akta kontroli str. 289-296, 299, 382)  

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W przypadku dwóch postępowań spośród 33 objętych badaniem, po upływie 
terminu, o którym mowa w art. 35 ust. 3 Kpa, nie zawiadomiono strony postępowania 
– wnioskodawców o przyczynach jego niezachowania i wskazaniu nowego terminu, 
co było niezgodne z art. 36 Kpa.  

Starosta wyjaśnił, że przypadki, w których doszło do przekroczenia terminu ich 
załatwienia i niepoinformowania wnioskodawcy o przedłużeniu terminu załatwienia 
sprawy, zgodnie z art. 36 § 1 i 2 Kpa, wynikały z zaniedbań pracowników 
odpowiedzialnych merytorycznie za prowadzenie spraw w WG. 

(dowód: akta kontroli str. 289-296, 299, 382)  

NIK zauważa, że obowiązek zawiadamiania strony o wszelkich zmianach terminu 
załatwienia sprawy wynika bezpośrednio z art. 36 Kpa, zgodnie z którym w każdym 
przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest 
obowiązany zawiadomić strony podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin 
załatwienia sprawy. Obowiązek ten ciąży na organie administracji publicznej również 
w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn od niego niezależnych.  

2. W 22 postępowaniach administracyjnych nie umożliwiono stronie zapoznania się 
z zebranym materiałem dowodowym, co było niezgodne z art. 10 § 1 Kpa.  

Starosta wyjaśnił, że postępowania te prowadzone były na wniosek strony, stąd 
błędnie uznano, że przed wydaniem decyzji zapoznanie się z dowodami zebranymi 
w sprawie, które były stronie znane, akurat w tych postępowaniach było zbędne,  
a tylko przedłużające czas wydania decyzji. 

 (dowód: akta kontroli str. 289-296, 299, 382) 

NIK zwraca uwagę, że w postępowaniu organ administracji publicznej obowiązany 
jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W żadnym z ww. postepowań nie zaistniały 
przesłanki wskazane w art. 10 § 2 Kpa uzasadniające odstąpienie od tej zasady. 

W okresie objętym kontrolą Starosta prawidłowo określił warunki rekultywacji 
gruntów po eksploatacji kopalin. Przed wydaniem decyzji w sprawach rekultywacji 
i zagospodarowania gruntów uzyskał wymagane opinie, a wydawane decyzje 
zawierały elementy określone zarówno w art. 22 ust. 1 ustawy ogrl, jak i art. 107 § 1 
Kpa. W dwóch przypadkach spośród 33 zbadanych nie wywiązano się z obowiązku 
zawiadomienia stron o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie i wskazywania 
nowego, a w 22 przypadkach nie informowano strony o możliwości skorzystania ze 
swoich praw, o których mowa w art. 10 § 1 Kpa. 

2. Kontrola wykonania obowiązku rekultywacji obszarów 
poeksploatacyjnych 

2.1. W latach 2013-2017 przeprowadzono 10 kontroli wykonania obowiązku 
rekultywacji w związku z wydaniem decyzji o jej zakończeniu: w roku 2013 – jedna 
kontrola, 2014 – dwie kontrole, 2015 – jedna kontrola, 2016 – jedna kontrola, 2017 – 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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4 kontrole, 2018 – jedna kontrola. Tym samym przeprowadzono kontrole dotyczące 
10 złóż spośród 30, dla których wydano decyzje ustalające kierunek i termin 
rekultywacji. 

Nie odnotowano przypadków przeprowadzenia kontroli na podstawie skarg 
i wniosków. Wszystkich kontroli dokonywano w oparciu o oględziny w terenie  
w związku z wnioskami o uznanie rekultywacji za zakończoną. Przebieg kontroli 
dokumentowano w postaci protokołów. O przeprowadzanych kontrolach byli 
powiadamiani: Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego oraz Wójt (Burmistrz) 
Gminy właściwej ze względu na położenie złoża. W jednym przypadku obok 
przedstawicieli Starostwa i przedsiębiorcy w kontroli uczestniczył przedstawiciel 
nadleśnictwa, w pozostałych dziewięciu przypadkach przedstawiciele urzędów gmin. 

 (dowód: akta kontroli str. 49, 52-570, 70) 

2.2. Dla przeprowadzonych 10 kontroli w dziewięciu przypadkach wydano decyzję  
o kierunku rekultywacji. W jednym przypadku kontrolę (przed wydaniem decyzji  
o zakończeniu rekultywacji) przeprowadzono pomimo braku wydania decyzji  
o kierunku rekultywacji24.  

Starosta posiadał dane odnoszące się do powierzchni złoża objętej prowadzoną 
rekultywacją. Przed rozpoczęciem kontroli Starosta dysponował dokumentacją 
rekultywacji gruntów (w trzech przypadkach dotyczy koncesji wydanej przez 
Marszałka Województwa, w trzech przypadkach koncesji Ministra Środowiska, 
w trzech przypadkach koncesji Starosty). Analiza ww. protokołów wykazała, że we 
wszystkich dziewięciu przypadkach rekultywacja była prowadzona zgodnie 
z decyzją ustalającą kierunek rekultywacji oraz dokumentacją rekultywacji25. 

 (dowód: akta kontroli str. 50-51, 71) 

2.3. Oględzinami NIK objęto cztery kontrole wykonywane przez Starostwo  
w związku z treścią art. 27 ust. 3 ustawy ogrl. Ustalono, że we wszystkich 
przypadkach teren poddany rekultywacji był identyfikowany wg posiadanych map 
geodezyjnych posiadanych przez Starostwo. W jednym przypadku przedsiębiorca 
nie posiadał dokumentacji rekultywacji i został zobowiązany do jej sporządzenia  
w ciągu 30 dni26, a w pozostałych trzech przypadkach przedłożono pracownikom 
Starostwa taką dokumentację. Zastrzeżenia ze strony kontrolerów Starostwa 
dotyczące jakości rekultywacji wystąpiły w jednym przypadku (Gąbinek III) – skarpa 
wymagała w części poprawy profilu i kąta nachylenia. W związku z powyższym 
zalecono kontynuowanie prac rekultywacyjnych. Kontrole przeprowadzano według 
obowiązujących procedur, tj. m.in. przesłano do przedsiębiorców z wymaganym 
wyprzedzeniem informacje o przeprowadzeniu kontroli, przedsiębiorcom okazywano 
upoważnienia oraz przyjmowano ich oświadczenia i wyjaśnienia. Na kontrolowanych 
wyrobiskach zawsze obecna była osoba zobowiązana do rekultywacji lub 
wyznaczony pełnomocnik. Szczegółowego obmiaru terenu rekultywacji nie 
dokonywano z uwagi na brak odpowiednich przyrządów przez pracowników 
Starostwa. Naczelnik Wydziału Geodezji wyjaśnił, że prowadzenie szczegółowych 
pomiarów wymaga uprawnień i nie leży w kompetencji pracowników Starostwa. We 

                                                      
24 Naczelnik Wydziału Geodezji wyjaśnił, że przedsiębiorca 21 kwietnia 2014 r. złożył wniosek o ustalenie 

kierunku rolno-wodnego, a następnie 7maja 2014 r. wycofał wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji, po 
czym 7 maja 2014 r. przedsiębiorca złożył wniosek o odbiór rekultywacji w kierunku rolno-wodnym. Częściowy 
odbiór rekultywacji nastąpił bez ustalenia kierunku rekultywacji. Na dzień składania wniosku o odbiór 
rekultywacji teren faktycznie został już zrekultywowany w kierunku rolno-wodnym. Starosta Włocławski decyzja 
z dnia 24 lipca 2014 r. uznał za częściowo zakończoną rekultywację gruntów po eksploatacji kruszywa 
naturalnego pn. „SKOKI DUŻE”.  

25 W odniesieniu do zgodności z zapisami dotyczącymi stanu końcowego 
26 Dotyczy złoża „SKOKI II” 
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wszystkich protokołach sporządzonych przez pracowników Starostwa szczegółowo 
opisywano zakres wykonywanych prac rekultywacyjnych oraz wykonywano zdjęcia. 
Starostwo dysponowało wszystkimi dokumentami niezbędnymi przy realizacji 
kontroli, m.in.: kopiami decyzji na udzielenie koncesji, kierunku rekultywacji, 
wygaszeniu koncesji, wypisami z rejestru gruntów, mapami geodezyjnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 385, 387-469) 

2.4. Na 30 badanych wyrobisk przedsiębiorcy działający na trzech wyrobiskach 
przekazywali informacje o zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji. 
Nie było możliwe ustalenie, czy pozostali przedsiębiorcy prawidłowo realizowali 
swoje obowiązki określone w art. 22 ust. 3 …… w związku z nieprzeprowadzaniem 
kontroli rocznych przez uprawnionych pracowników Starostwa27. 

(dowód: akta kontroli str. 14-17, 49) 

2.5. W Starostwie, wywiązując się z obowiązku określonego w art. 33 ustawy ogrl, 
sporządzano sprawozdania RRW-11, które zawierały m.in. dane dotyczące 
wielkości gruntów wyłączonych z produkcji rolnej oraz grunty podlegające 
rekultywacji i zagospodarowaniu dla poszczególnych gmin Powiatu. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w sprawozdaniach. Sprawozdania RRW-11 były przesyłane do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wymaganych 
terminach. 

 (dowód: akta kontroli str. 80) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Pracownicy WG, w ramach 10 kontroli poprzedzających wydanie decyzji przez 
Starostę o uznaniu rekultywacji za zakończoną, w okresie 2013-2018 (I kw.), 
przeprowadzali czynności kontrolne u przedsiębiorców, nie posiadając do tego 
odpowiedniej podstawy, tj. upoważnienia Starosty spełniającego wymagania, o 
których mowa w art. 79a ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej28, co stanowiło naruszenie art. 79a ust. 1 i 7 ww. ustawy. 

Według wyjaśnień Starosty i naczelnika WG, pracownik przeprowadzający kontrolę 
przed wydaniem decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną nie miał udzielonego 
pisemnego upoważnienia zawierającego elementy wymienione w art. 79a ust. 6 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Do podstawowych zadań 
pracownika przeprowadzającego kontrolę, zgodnie z  zakresem czynności 
zatwierdzonym przez Starostę Włocławskiego, należało przeprowadzanie kontroli 
wykonywania przepisów ustawy ogrl – zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w Starostwie. Ponadto pracownik ten przeprowadzał kontrolę na podstawie delegacji 
służbowych udzielonych przez Starostę Włocławskiego, w których określany był cel 
wyjazdu. Przed przystąpieniem do czynności przedsiębiorca zawsze był pouczany o 
przysługujących mu prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o działalności 
gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 60, 62, 81) 

2. W okresie 2013-2018 (I kw.) na 23 wyrobiskach spośród 30 badanych nie 
przeprowadzano rocznych kontroli wykonania obowiązku rekultywacji gruntów  

                                                      
27 Szerzej opisano w części wystąpienia pokontrolnego dotyczącej ustalonych nieprawidłowości w tym obszarze. 
28 Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm., dalej  „ustawa o działalności gospodarczej”. Ustawę uchylono z dniem 

30 kwietnia 2018 r. Obecnie obowiązek ten jest określony w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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(z tego na 20 wyrobiskach nie przeprowadzono żadnych kontroli, na 7 wyrobiskach 
kontrole roczne były jednocześnie kontrolami poprzedzającymi wydanie decyzji  
o zakończeniu rekultywacji), pomimo obowiązku określonego w art. 27 ust. 3 ustawy 
ogrl. 

Starosta wyjaśnił, że zostały podjęte działania celem sporządzenia harmonogramu 
kontroli i ich przeprowadzenia zgodnie z wymogami przepisów ustawy ogrl. 
Naczelnik WG wyjaśnił, że brak tych kontroli spowodowany był ograniczeniami 
kadrowymi WG.  

(dowód: akta kontroli str. 49-57, 81) 

W Starostwie nie wywiązywano się z obowiązku przeprowadzania, co najmniej raz 
w roku, kontroli wykonania obowiązku rekultywacji dla 23 wyrobisk. Na negatywną 
ocenę zasługuje podejmowanie przez pracowników Starostwa czynności 
kontrolnych wyrobisk bez wymaganego upoważnienia Starosty.  

Jako dobrą praktykę należy uznać zapraszanie do udziału w kontrolach 
poprzedzających wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji Dyrektora 
Okręgowego Urzędu Górniczego oraz przedstawicieli gminy, na terenie której 
znajdował się kontrolowany teren poddany rekultywacji.  

3. Egzekwowanie wykonania obowiązku rekultywacji gruntów po 
eksploatacji kopalin 

3.1 W okresie objętym kontrolą Starosta wydał siedem decyzji uznających 
rekultywację terenów po eksploatacji kopalin za całkowicie zakończoną oraz trzy 
decyzje uznające rekultywację za częściowo zakończoną. Decyzje te dotyczyły 
obszaru o łącznej powierzchni 26,0474 ha29. Rekultywacje wszystkich terenów, dla 
których wydane zostały decyzje o zakończeniu rekultywacji, przeprowadzone 
zostały w terminie wyznaczonym przez Starostę.   

(dowód: akta kontroli str. 193-196, 203-238) 

W wyżej wymienionym okresie wystąpiły dwa przypadki niewywiązania się 
przedsiębiorcy z obowiązku rekultywacji w terminie wyznaczonym przez Starostę –
tereny po złożach: Borzymowice I i Gąbinek 3 o powierzchniach odpowiednio: 
1,6543 ha i 1,8375 ha30. Tereny tych złóż nie były objęte przez Starostwo coroczną 
kontrolą wykonania obowiązku rekultywacji. Starosta nie był informowany 
o przyczynach opóźnień w rekultywacji terenu po tych złożach.  

(dowód: akta kontroli str. 18-34, 52-57, 63-68, 261-262, 275-276) 

W okresie objętym kontrolą nie było przypadku, aby Starosta odmówił wydania 
decyzji uznającej rekultywację za zakończoną . 

(dowód: akta kontroli str. 192) 

3.2 Starosta nie posiadał wiedzy, aby na terenie Powiatu na obszarach wydobycia 
kopalin, dla których wygasły lub zostały wygaszone koncesje, nadal była 
prowadzona działalność przemysłowa.  

Z informacji przekazanych przez OUG w Gdańsku31 wynikało, że w okresie  
od 1 stycznia 2013 r. do końca I kwartału 2018 r. organy nadzoru górniczego 
                                                      
29 Łączna powierzchnia gruntów całkowicie zrekultywowanych wyniosła 17,0685 ha, natomiast częściowo 

zrekultywowanych 8,9789 ha. 
30 Szerzej opisano w części wystąpienia pokontrolnego dotyczącej ustalonych nieprawidłowości w tym obszarze. 
31 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. 

Ocena cząstkowa 
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właściwe dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego nie wydawały i nie 
egzekwowały na podstawie art. 129 ust. 6-8 Pgg decyzji nakazujących 
przedsiębiorcy wykonanie obowiązku likwidacji zakładu górniczego lub jego 
oznaczonej części w odniesieniu do zakładów górniczych działających na terenie 
powiatu włocławskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 301, 303-304) 

3.4. W okresie objętym kontrolą wystąpiły dwa przypadki niezakończenia 
rekultywacji w okresie pięciu lat, pomimo zakończenia działalności przemysłowej. 
Dotyczy to następujących złóż: 

− złoże „Gąbinek 3”32, działka 7/8, obręb Gąbinek, gmina Lubanie (data decyzji  
o wygaśnięciu koncesji: 12 kwietnia 2013 r., grunty nie podlegały wyłączeniu); 

− złoże „Borzymowice I”33, działki 159/2, 160, 163, obręb Borzymowice, gmina 
Choceń (data decyzji o wygaśnięciu koncesji: 12 września 2013 r., część 
obszaru górniczego o pow. 727 m2 to grunty podlegające wyłączeniu). 

W okresie objętym badaniem nie wystąpił przypadek gruntów zdegradowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 37,46-47,  52-57) 

3.5. W latach 2013-2018 rozpatrzono 10 spraw związanych z nielegalną 
eksploatacją złóż. W pięciu przypadkach przekazano sprawę do rozpatrzenia 
Dyrektorowi OUG w Poznaniu, w dwóch sprawach przekazano sprawę do Dyrektora 
OUG w Gdańsku, jedną sprawę przekazano do załatwienia Staroście 
Radziejowskiemu, w jednej sprawie udzielono odpowiedzi Dyrektorowi OUG  
w Gdańsku i jedną sprawę przekazano do rozpatrzenia Dyrektora OUG 
w Warszawie. 

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. Ponadto zgodnie z uchwałą 
Nr 34/563/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 19 maja 2011 r. 
wnioski dotyczące realizacji zadań określonych w art. 22 c ust. 1 ustawy ogrl mogą 
składać jedynie gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 39-40) 

3.6. Kierownik ROŚ wyjaśnił, że każdorazowe wydobywanie kopalin bez koncesji 
zgłaszane było do właściwego Dyrektora OUG. W związku z powyższym, w tym 
przypadku Starosta nie był właściwy do pozyskiwania środków na przeprowadzanie 
prac rekultywacyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 38, 59) 

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

1. W jednym przypadku dotyczącym złoża „Borzymowice I”, działki 159/2, 160, 163 
(część obszaru górniczego o pow. 727 m2 to grunty podlegające wyłączeniu 34) nie 
naliczono: 

                                                      
32 kruszywo naturalne 
33 piaski i żwiry 
34 łąka klasy VI, grunt z gleb pochodzenia organicznego 

Ustalone 
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- opłaty w wysokości 12 713,04 zł, tj. dwukrotnej należności za wyłączenie  
z produkcji gruntów rolnych niezgodnie z ustawą ogrl, o czym stanowi art. 28 ust. 1 
tejże ustawy; 

-  opłat w wysokości 3 654,96 zł35, tj. sumy opłaty rocznych, podwyższonych o 200%  
z tytułu niezakończenia rekultywacji gruntów zdewastowanych w okresie, o którym 
mowa w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl, liczonej od  dnia, w którym rekultywacja gruntów 
powinna zostać zakończona (art. 28 ust. 3 ustawy ogrl).36  

Naczelnik WG wyjaśnił, że brak naliczenia kary wynikał z przeoczenia. Starosta 
wyjaśnił, że 22 czerwca 2018 r. wpłynął wniosek przedsiębiorcy o odbiór rekultywacji 
i uznanie jej za zakończoną dla terenów poeksploatacyjnych. 

Starostwo prowadzi postępowanie w odniesieniu do rekultywacji, które do 24 lipca 
2018 r. nie zostało zakończone37.W Starostwie, w toku kontroli NIK, podjęto 
czynności mające na celu określenie ww. podwyższonych opłat obejmujące m.in.  
ustalenie powierzchni gruntów wyłączonych z produkcji rolnej. Jednak do 24 lipca 
2018 r. postępowanie w tej sprawie nie zostało wszczęte. 

(dowód: akta kontroli str. 37, 52-57, 72-77, 82, 472-481) 

2. W przypadku złoża „Gąbinek 3”, działka 7/8 pracownicy Starostwa nie podjęli 
żadnych działań skierowanych na zakończenie rekultywacji, pomimo takiego 
obowiązku określonego w art. 30 ustawy ogrl. 

Starosta wyjaśnił, że 25 czerwca 2018 r. wpłynął wniosek następcy prawnego 
przedsiębiorcy o odbiór rekultywacji i uznanie jej za zakończoną, tak więc 
niezwłocznie zostanie przeprowadzone postępowanie w tej sprawie. Naczelnik WG 
wyjaśnił, że nieprzeprowadzenie wymaganych postępowań związane było  
z nadmiarem obowiązków określonych w innych obszarach działań WG. W związku 
z nieodległym upływem terminu na przeprowadzenie rekultywacji zostaną podjęte 
niezwłoczne czynności zmierzające do skontrolowania stanu zaawansowania 
rekultywacji ww. wyrobisk i Starostwo podejmie dalsze działania na podstawie 
art. 30 ustawy ogrl. 

(dowód: akta kontroli str. 46-47, 52-57, 82) 

Starosta podejmował czynności mające na celu wyegzekwowanie obowiązku 
rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin. W sprawach, dla których wydano 
decyzje o zakończeniu rekultywacji, działania w tym zakresie zostały terminowo 
zakończone. Jednak czynności Starosty nie były skuteczne w dwóch przypadkach,  
w których przedsiębiorcy nie wywiązali się terminowo z obowiązków rekultywacji. 
Ponadto w odniesieniu do złoża „Borzymowice I”, nie nałożono na przedsiębiorcę 
opłat związanych z wyłączeniem obszaru z produkcji gruntów rolnych niezgodnie  
z ustawą ogrl oraz z opóźnieniem rekultywacji. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli38 wnosi o: 

                                                      
35 Obliczonej dla okresu od 01.09.2016 r. do 30.06.2018 r.  
36 Dyrektor OUG w Poznaniu w piśmie z 20 sierpnia 2013 r. potwierdził, że eksploatacja złoża została 

zakończona w sierpniu 2011 r. 
37 W dniu 6 lipca przeprowadzono kontrolę wykonania obowiązku rekultywacji, 12 lipca 2018 r. wezwano stronę 

do dostarczenia dokumentów, w dniu 20 lipca 2018 r. wyznaczono termin zakończenia sprawy: do dnia 30 
września 2018 r. 

38 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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1. Zawiadamianie stron postępowań administracyjnych związanych z rekultywacją 
gruntów o przyczynie zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy. 

2. Umożliwienie stronom postępowania administracyjnego zapoznania się przed 
wydaniem decyzji ze zgromadzonym materiałem dowodowym. 

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

4. Wystawianie i przedkładanie przedsiębiorcom upoważnień Starosty do 
przeprowadzania kontroli terenów objętych rekultywacją. 

5. Niezwłoczne podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia niewywiązywania 
się z obowiązku rekultywacji gruntów w wymaganym terminie. 

6. Naliczanie wymaganych opłat w przypadku naruszeń przepisów ustawy  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

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 
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