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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 Jan Pierzyński – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/76/2018 z 17 maja 2018 roku 

Marcin Mościcki – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LBY/77/2018 z 17 maja 2018 roku  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

 Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Jaszczuk – Starosta Żniński2 
 (dowód: akta kontroli str. 5-8)  

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

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 poza jednym 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. Na obszarze powiatu żnińskiego nie stwierdzono 
przypadków nielegalnego wydobycia kopalin. 

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

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

 określania w wydawanych decyzjach, ustalających kierunek rekultywacji i osobę 
zobowiązaną, sposobu jej wykonania, co było niezgodne z przepisami ustawy 
ogrl; 

                                                      
1 Dalej „Starostwo” lub „SP”. 
2 Dalej: „Starosta”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, 
albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, 
stosuje się ocenę opisową. 
4 Kontrolą objęto lata 2013–2018 (do czasu zakończenia kontroli, tj. 26 czerwca 2018 r.), z uwzględnieniem zdarzeń z okresów 
wcześniejszych mających wpływ na kontrolowaną działalność.  
5Dotyczy kruszyw naturalnych (żwir, piasek itp.). 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, dalej: „ustawa ogrl”. 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej: „Kpa”. 

Ocena ogólna 
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 niewywiązania się w sześciu spośród 20 badanych przypadków z obowiązku 
zawiadomienia stron o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie i wskazania 
nowego terminu jej załatwienia; 

 wydania w jednym spośród 18 badanych przypadków decyzji o uznaniu 
rekultywacji za zakończoną bez uzyskania opinii Okręgowego Urzędu 
Górniczego; 

 nieprzeprowadzania we wszystkich 20 badanych przypadkach, co najmniej raz w 
roku, kontroli wykonania obowiązku rekultywacji; 

 nierzetelnego sporządzania corocznych sprawozdań RRW-11 z realizacji 
przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

 niewyegzekwowania od przedsiębiorców w dwóch spośród 20 badanych 
przypadków przeprowadzenia w terminie rekultywacji terenu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Określanie warunków rekultywacji gruntów po eksploatacji 
kopalin 

1.1. Zadania w zakresie rekultywacji terenów przypisano8 Wydziałowi Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa9. Realizacją zadań w powyższym zakresie 
zajmowało się dwóch pracowników OŚ – z wykształcenia geolog zatrudniony na 
stanowisku inspektora oraz kierownik OŚ. Zadania te były realizowane na podstawie 
zakresów czynności i dotyczyły m.in. przygotowania decyzji na rekultywację gruntów 
oraz terenów poeksploatacyjnych; prowadzenie kontroli wykonania obowiązków 
rekultywacji i zagospodarowania gruntów; prowadzenie sprawozdawczości 
z zakresu rekultywacji i zagospodarowania terenu.  

W okresie objętym kontrolą Starosta nie wydawał wewnętrznych uregulowań 
dotyczących realizacji zadań z zakresu rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin.  

(dowód: akta kontroli str. 9-97, 436-437)  

1.2. W okresie objętym kontrolą na terenie powiatu żnińskiego znajdowało się 
łącznie 57 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 górnicze10, z tego w: 

 27 miejscach przedsiębiorcy posiadali aktualne koncesje; 

 30 miejscach koncesje wygasły lub zostały wygaszone przez właściwy organ. 

 (dowód: akta kontroli str. 99-101)  

1.3. W latach 2013-2018 Starosta realizując obowiązek, o którym mowa art. 22 
ust. 1 ustawy ogrl, wydał 35 decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania 
gruntów po wydobyciu kopalin, tj.: 

 18 decyzji o zakończeniu rekultywacji dla 18 miejsc wydobycia11, gdzie łączna 
powierzchnia gruntów objętych tymi decyzjami wynosiła 27,6 ha;  

                                                      
8 Uchwała nr XXI/193/2013 Rady Powiatu w Żninie z 25 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Żninie; uchwała nr 116/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żninie zmieniona uchwałą nr 388/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z 
6 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żninie. 
9 Dalej: „OŚ”. 
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, ze zm., dalej: „Pgg”. 
11 Pięć w 2013 r., dziewięć w 2014 r., po jednej w 2015 r. i 2017 r. oraz dwie w 2018 r.  

Opis stanu 
faktycznego  
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 17 decyzji ustalających osoby zobowiązane do rekultywacji oraz wyznaczających 
kierunek i termin rekultywacji dla 17 miejsc wydobycia12, gdzie łączna 
powierzchnia gruntów objętych tymi decyzjami wynosiła 51,68 ha.  

 (dowód: akta kontroli str. 102, 235-337) 

W badanym okresie obowiązywało łącznie 28 decyzji ustalających kierunek 
rekultywacji dla 28 miejsc wydobycia13. Łączna powierzchnia gruntów objętych ww. 
decyzjami w poszczególnych latach wynosiła od 47,03 ha w 2013 r. do 57,04 ha 
w 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 102, 235-337) 

W okresie objętym kontrolą Starosta wydał na wniosek przedsiębiorcy łącznie dwie 
decyzje14 zmieniające dotyczące rekultywacji wyrobisk po eksploatacji złóż15. W obu 
przypadkach zmiana nie wpłynęła na termin i kierunek rekultywacji, a dotyczyła 
uwzględnienia w rekultywacji terenów odpadów mogących być przetwarzane 
w procesach R316 i R517 oraz odzyskiwanych w procesie R1018. Nie stwierdzono 
przypadków wydania decyzji zmieniających kierunek, termin czy osobę 
zobowiązaną do rekultywacji gruntów. 

(dowód: akta kontroli str. 302-304, 326-328, 436-437) 

1.4. W wyniku analizy 35 decyzji o rekultywacji, wydanych przez Starostę w latach 
2013-2018 i dotyczących 35 miejsc wydobycia kopalin, dla których w ww. okresie 
wyznaczano kierunek rekultywacji lub uznano rekultywację za zakończoną, ustalono 
m.in. że: 

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

 17 decyzji określało osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów i kierunek 
rekultywacji, a 18 decyzji uznawało rekultywację za zakończoną; 

 wszystkie decyzje wyznaczające kierunek 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 ogrl.  

Starosta określał kierunek i termin wykonania rekultywacji na podstawie wniosku 
przedsiębiorcy i proponowanego przez niego kierunku rekultywacji, analizy 
wcześniejszego zagospodarowania terenu oraz – w przypadku koncesji wydanych 
przez Starostę – dokumentacji geologicznej, w zakresie, czy na wskazanym przez 
wnioskodawcę terenie następuje wydobycie w warunkach zawodnionych, 
powodujące powstanie w wyniku rekultywacji zbiornika wodnego. Projekt decyzji 
wraz z proponowanym kierunkiem rekultywacji pracownicy Starostwa przesyłali do 
właściwego terytorialnie burmistrza czy wójta celem zaopiniowania. 

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

                                                      
12 11 w 2013 r., trzy w 2014 r., jedną w 2015 r. i dwie w 2016 r. 
13 Z tego: 22 decyzje dla 22 miejsc obowiązywały w 2013 r., 20 decyzji dla 20 miejsc w 2014 r., 11 decyzji dla 11 miejsc 
w 2015 r., 13 dla 13 miejsc w 2016 r., 13 dla 13 miejsc w 2017 r. oraz 12 dla 12 miejsc w 2018 r. 
14 Nr OŚ.6122.2.2.2017 z 7 sierpnia 2017 r. oraz OŚ.6122.2.4.17 z 20 września 2017 r. 
15 Dotyczyło to wyrobisk: Nowe Dąbie II oraz Nowe Dąbie X. 
16 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne 
biologiczne procesy przekształcania). 
17 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. 
18 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska. 
19 Pięć lat od daty zakończenia eksploatacji. 
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W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków przedstawiania 
w Starostwie przez przedsiębiorców przed wydaniem decyzji ustalających kierunek 
rekultywacji dokumentacji rekultywacji wyrobiska opracowanej w oparciu o § 162 
ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu 
górniczego20. 

 (dowód: akta kontroli str. 103, 235-337, 436-437)  

1.5. Analiza dokumentacji 20 postępowań administracyjnych dotyczących wydanych 
decyzji21 w sprawie rekultywacji gruntów wykazała m.in., że: 

 wszystkie postępowania wszczęto na wniosek osób, które uzyskały koncesję 
na wydobycie kopalin na terenie powiatu żnińskiego; 

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

 14 postępowań zakończono w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa, a sześć 
z jego przekroczeniem wynoszącym od 6 do 19 dni. 

 (dowód: akta kontroli str.104, 436-437)  

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

1. W latach objętych kontrolą w wydawanych decyzjach ustalających kierunek 
rekultywacji i osobę zobowiązaną22 określano sposób ich wykonania, co było 
niezgodne z art. 22 ust. 1 ustawy ogrl. 

Starosta wyjaśnił, m.in., że umieszczany w decyzjach zapis był bardzo ogólny 
i pokrywał się z definicją rekultywacji, zawartą w ustawie ogrl, która mówi, że 
poprzez rekultywację gruntów rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom 
zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych 
przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych 
i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb. „Ponadto 
należy zauważyć pewną sprzeczność w ustawie, która nakłada na starostę m.in. 
obowiązek przeprowadzania corocznych kontroli prowadzonej rekultywacji (art. 27 
ust. 3), jednocześnie nie dając narzędzi w postaci uregulowania przepisami, co 
miałoby podlegać takiej kontroli.” Dalej Starosta wyjaśnił, że „zapisany w decyzjach 
ogólny sposób przeprowadzenia rekultywacji pomaga, choć w niewielkim stopniu 
w uświadomieniu przedsiębiorcy, jakie prace powinien wykonać w celu przywrócenia 
wartości użytkowych terenom pokopalnianym, a staroście pozwala choć 
w minimalnym stopniu oprzeć się na czymś w trakcie odbioru rekultywacji 
i wydawaniu decyzji o jej zakończeniu”.  

(dowód: akta kontroli str.235-337, 404-412) 

W odniesieniu do wyjaśnień Starosty NIK zauważa, że umieszczany w decyzjach 
zapis nie stanowił przytoczenia ustawowej definicji rekultywacji, lecz wskazywał 
konkretny sposób jej wykonania. Zdaniem NIK określanie sposobu wykonania 
rekultywacji w wydawanych decyzjach narusza uregulowania zawarte w art. 22 ust. 
1 ustawy ogrl. W dyspozycji tego przepisu wskazano, że starosta może jedynie 
określić kierunek i termin rekultywacji oraz osobę obowiązaną do rekultywacji 
gruntów. Brak więc podstaw do określania sposobu rekultywacji, czy też 
parametrów, jakie winien spełniać rekultywowany teren. 

                                                      
20 Dz. U. poz. 1008, dalej: ”rozporządzenie w sprawie ruchu zakładu górniczego”. 
21 18 decyzji uznających rekultywację gruntów za zakończoną oraz 2 decyzji wyznaczających kierunek rekultywacji. 
22 17 decyzji wydanych w latach 2013-2018 (do dnia zakończenia kontroli). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. W przypadku sześciu postępowań spośród 20 objętych badaniem, mimo że 
upłynął termin załatwienia sprawy określony w art. 35 ust. 3 Kpa, wbrew wymogom 
art. 36 Kpa nie zawiadomiono strony postępowania – wnioskodawców o przyczynach 
jego niezachowania i nie wskazano nowego terminu.  

Starosta wyjaśnił m.in., 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, wynikało ze złej interpretacji przepisów Kpa 
w tym zakresie. W trakcie prowadzonych postępowań występowano do 
odpowiednich organów, tj. burmistrzów/wójtów oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Gdańsku/Poznaniu, w celu zaopiniowania projektów decyzji. Ponadto 
zawiadamiano wnioskodawcę o terminie przeprowadzania oględzin terenowych, 
w celu oceny wykonania prac rekultywacyjnych. Wszystkie pisma kierowane do 
organów samorządowych, które mogły mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie spraw, 
a co za tym idzie wydania decyzji i zawiadomienia o oględzinach, były również 
przekazywane do wnioskodawcy. Powyższe powodowało, że wnioskodawca miał 
wiedzę o toku prowadzonego postępowania, a zwłaszcza o terminie załatwienia 
sprawy. W związku z tym tut. organ nie informował wnioskodawcy dodatkowo 
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 104, 404-412, 436-437)  

NIK zauważa, że obowiązek zawiadamiania strony o 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.  
 
3. W jednym przypadku decyzję o uznaniu rekultywacji za zakończoną dla złoża 
Złotowo II wydano bez uzyskania opinii Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Poznaniu23, co było niezgodne z zapisami art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy ogrl.  

Starosta wyjaśnił m.in., że w związku z tym, że do dnia wydania przedmiotowej 
decyzji, tj. 29 lipca 2013 r., nie wpłynęła odpowiedź od Dyrektora OUG w Poznaniu, 
powołując się na art. 106 § 3 i 6 Kpa wydano decyzję o zakończeniu rekultywacji 
gruntów dla ww. złoża. Przedmiotowa decyzja została przesłana do Dyrektora OUG 
w Poznaniu (potwierdzenie odbioru 01.08.2013 r.). Biorąc pod uwagę powyższe 
należy zauważyć, że Dyrektor OUG w Poznaniu był powiadamiany o wszystkich 
krokach toczącego się postępowania administracyjnego i miał możliwość 
wypowiedzenia się w jego trakcie. Ponadto przekazana została decyzja, zatem 
gdyby rozstrzygnięcie nie odpowiadało Dyrektorowi OUG w Poznaniu miał on 
możliwość odwołania się od niniejszej decyzji, czego nie uczynił. 

(dowód: akta kontroli str. 103, 404-412) 

NIK zauważa, że obowiązek uzyskania takiej opinii wynika bezpośrednio z art. 106 
§§ 1 i 5 Kpa stanowiącego, że jeżeli przepis prawa24 uzależnia wydanie decyzji od 
zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia 
stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten 
organ. Natomiast w przypadku niezajęcia stanowiska w wymaganym terminie 
stosuje się przepisy art. 36-38 Kpa. Sama treść decyzji w sprawie rekultywacji 
należy do wyłącznej kompetencji Starosty, który w pełni samodzielnie akceptuje 

                                                      
23 Dalej: „OUG”. 
24 W analizowanym przypadku jest to art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy ogrl. 

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1958498:part=a106%C2%A71:nr=1&full=1
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(bądź nie) przedstawiony sposób rekultywacji, a dyrektor OUG ma natomiast jedynie 
kompetencję do zajęcia stanowiska w sprawie, w formie niewiążącej, ale 
obowiązkowo wymaganej przez ww. przepisy prawa opinii. 

 
W okresie objętym kontrolą Starosta prawidłowo określił warunki rekultywacji 
gruntów po eksploatacji kopalin, wydając łącznie 35 decyzji w sprawach rekultywacji 
i zagospodarowania gruntów. Przed ich wydaniem, we wszystkich przypadkach 
poza jednym, uzyskał opinie, o których mowa w art. 22 ust 2 ustawy ogrl. Decyzje 
zawierały elementy określone zarówno w art. 22 ust. 1 ustawy ogrl, jak i art. 107 § 1 
Kpa. W sześciu przypadkach spośród 20 zbadanych nie wywiązano się z obowiązku 
wynikającego z art. 36 Kpa, tj. zawiadomienia stron o przyczynach niezałatwienia 
sprawy w terminie i wskazywania nowego. W zbadanych decyzjach wskazywano 
sposób wykonania rekultywacji, co naruszało uregulowania zawarte w art. 22 ust. 1 
ustawy ogrl.  

2. Kontrola wykonywania obowiązku rekultywacji obszarów 
poeksploatacyjnych 

2.1. W latach 2013-2017 pracownicy Starostwa przeprowadzili 17 kontroli 
wykonania obowiązku rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin, o których mowa 
w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy ogrl. Były to wyłącznie kontrole poprzedzające wydanie 
decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną. Wszystkie kontrole przeprowadzane 
zostały w trybie oględzin wyrobisk w terenie. Przebieg kontroli dokumentowano 
w postaci protokołów uzupełnionych o dokumentację fotograficzną. Do udziału 
w kontroli zapraszano zawsze przedstawiciela gminy, na terenie której znajdowało 
się rekultywowane wyrobisko. Przedstawiciele gmin uczestniczyli w 12 
przeprowadzonych kontrolach, natomiast przedstawiciel Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Poznaniu uczestniczył w jednej z kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 105) 

W latach 2013-2018 (I kwartał) do Starostwa nie wpływały skargi ani wnioski 
dotyczące rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin.  

(dowód: akta kontroli str. 107) 

2.2. Objęto kontrolą 16 wyrobisk25, dla których przedsiębiorcy złożyli wnioski 
o wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji. Nie kontrolowano wyrobisk, dla 
których wydane zostały decyzje o ustaleniu kierunku rekultywacji, osobie 
obowiązanej oraz terminie, wygasła lub wygaszona została koncesja, a nie złożono 
wniosku o zakończeniu rekultywacji (dwa wyrobiska)26.  

(dowód: akta kontroli str. 105) 

W wypadku 13 wyrobisk objętych kontrolą rekultywacji w Starostwie posiadano dane 
dotyczące powierzchni złoża objętej prowadzoną rekultywacją w postaci 
zatwierdzonego dodatku do dokumentacji geologicznej złoża. Nie dysponowano 
oddzielnymi obmiarami, o których mowa w § 162 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
ruchu zakładu górniczego. 

                                                      
25 W wypadku rekultywacji wyrobiska Zrazim I w trakcie przeprowadzania kontroli stwierdzono, że nie zostały wykonane 
wszystkie prace, które stanowiłyby podstawę do wydania decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną. Zobowiązano 
przedsiębiorcę do wykonania dodatkowych prac rekultywacyjnych, a następnie zgłoszenia ich wykonania do Starostwa. Po 
dokonaniu przez przedsiębiorcę wymaganych prac dokonano kolejnej kontroli, po której została wydana decyzja 
o zakończeniu rekultywacji. 
26 Tereny po eksploatacji złóż: Smogorzewo VII i Zalesie Barcińskie I – Polec C. 
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Spośród 16 kontrolowanych przez pracowników Starostwa wyrobisk w przypadku 
12, eksploatowanych w oparciu o koncesje wydane przez Starostę, przedsiębiorcy 
nie sporządzali dokumentacji dotyczącej rekultywacji. Dla czterech kontrolowanych 
wyrobisk było wymagane sporządzenie dokumentacji rekultywacji27. Dokumentacja 
taka była dostępna dla pracowników Starostwa podczas przeprowadzania kontroli28.  
Podczas 16 dokonanych kontroli stwierdzono zgodność wykonanej rekultywacji 
z decyzją ustalającą kierunek rekultywacji. W wyniku jednej kontroli stwierdzono, że 
wykonane prace nie mogą stanowić podstawy do dokonania odbioru prac 
rekultywacyjnych i wydania decyzji o zakończeniu rekultywacji29.  
W okresie objętym kontrolą łącznie trzy rekultywacje były30 lub będą31 prowadzone 
z wykorzystaniem odpadów.  

(dowód: akta kontroli str. 103, 105) 

2.3. W ramach kontroli NIK przeprowadzono oględziny czynności kontrolnych 
wykonywanych przez pracowników Starostwa na obszarze po dwóch wyrobiskach32. 
W wyniku oględzin stwierdzono, że pracownicy Starostwa nie dysponowali 
wyposażeniem pozwalającym na jednoznaczną identyfikację obszaru objętego 
rekultywacją i dokonywali jedynie orientacyjnej identyfikacji na podstawie 
porównania charakterystycznych punktów w terenie z posiadaną dokumentacją 
kartograficzną (mapą sytuacyjno-wysokościową lub ewidencyjną). Pracownicy 
Starostwa nie dysponowali dokumentacją rekultywacji i nie prosili przedsiębiorcy 
o jej przedłożenie. Podczas kontroli analizowali zakres wykonanych już prac 
z wytycznymi zawartymi w wydanych decyzjach o kierunku rekultywacji i przekazali 
na bieżąco przedsiębiorcy swoje uwagi dotyczące zakresu prac wymagających 
jeszcze wykonania. Ustalenia z przeprowadzanych kontroli dokumentowane były 
w postaci protokołów z załączoną dokumentacją zdjęciową. 

(dowód: akta kontroli str. 112-123, 191-200) 

2.4. Starosta nie otrzymywał od przedsiębiorców zawiadomień w terminie do 
28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach dotyczących 
gruntów podlegających rekultywacji33. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęło do 
Starostwa żadne takie zawiadomienie.  

(dowód: akta kontroli str. 106, 404-412) 

Starosta wyjaśnił m.in., że nie egzekwowano od przedsiębiorców obowiązku 
zawiadomienia, ponieważ decyzja ustalająca kierunek rekultywacji wydawana jest 
na cały obszar, na którym odbywa się eksploatacja złoża, a skoro nie powstają 
zmiany w stosunku do wydanej decyzji, powyższa informacja nie jest wymagana. 

(dowód: akta kontroli str. 404-412) 

2.5. Starostwo terminowo składało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego sprawozdania RRW-11 z realizacji przepisów ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Kwestie dotyczące rzetelności danych 
podawanych w sprawozdaniach przedstawiono w części wystąpienia pokontrolnego, 
sekcja „ustalone nieprawidłowości”. 

                                                      
27 § 162 ust. 3-5 Rozporządzania Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1008). 
28 Tereny po eksploatacji złóż: Smogorzewo III, Smogorzewo V, Wawrzynki I oraz Złotowo II. 
29 Kontrole złoża Zrazim I dokonane w dniach 23 czerwca i 11 lipca 2014 r., na podstawie drugiej kontroli 11 sierpnia 2014 r. 
wydano decyzję o zakończeniu rekultywacji.  
30 Zakończona rekultywacja terenu po złożu Smogorzewo V. 
31 Tereny po eksploatowanych obecnie złożach: Nowe Dąbie II i Nowe Dąbie X. 
32 Tereny po eksploatacji złóż: Smogorzewo VII oraz Zalesie Barcińskie I – Polec C. Wytypowane do kontroli to aktualnie 
wszystkie rekultywowane na obszarze Powiatu tereny po eksploatacji kopalin. 
33 Art. 22 ust. 3 ustawy ogrl.  
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 (dowód: akta kontroli str. 339-383, 404-412) 

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

1. Starosta nie przeprowadzał, co najmniej raz w roku, kontroli wykonania 
obowiązku rekultywacji, wbrew wymogom art. 27 ust. 3 ustawy ogrl. W okresie 
objętym kontrolą nie przeprowadzono ogółem 20 wymaganych kontroli sześciu 
wyrobisk (siedmiu kontroli w 2013 r., czterech w 2014 r., trzech w 2015 r., trzech 
w 2016 r. i trzech w 2017 r.). 

Starosta wyjaśnił m.in., że nie przeprowadzano raz w roku kontroli wykonania 
obowiązku rekultywacji, ponieważ ustawa ogrl nie określa, jak taka kontrola miałaby 
wyglądać oraz co miałaby obejmować. Zgodnie z art. 22 ww. ustawy decyzje 
określają tylko kierunek, termin oraz osobę obowiązaną do rekultywacji, nie ma 
zatem w decyzji rozpisanego harmonogramu rekultywacji, który mówiłby, jakie prace 
miałyby być wykonywane w poszczególnych latach. Ponadto w wypadku 
rekultywacji gruntów w zakładach górniczych wydobywających kopalinę na 
podstawie koncesji udzielonej przez Starostę, nie ma wymogu posiadania 
dokumentacji rekultywacji. W związku z powyższym przeprowadzano tylko kontrolę 
podczas odbioru prac rekultywacyjnych, ponieważ wówczas jedynie można określić, 
czy rekultywacja została przeprowadzona w taki sposób, aby terenom po 
eksploatacji złoża zostały przywrócone wartości użytkowe lub przyrodnicze. 

(dowód: akta kontroli str. 105, 404-412) 

Zdaniem NIK brak szczegółowych regulacji dotyczących sposobu przeprowadzania 
kontroli wykonania obowiązku rekultywacji nie zwalnia Starosty z obowiązku 
przeprowadzenia jej co najmniej raz w roku.  

2. Składane przez Starostwo coroczne sprawozdania RRW-11 z realizacji 
przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych były sporządzane w sposób 
nierzetelny. Dane dotyczące gruntów podlegających rekultywacji 
i zagospodarowaniu (Dział 2) były powielane z roku na rok, bez ich analizy oraz 
aktualizacji. W sprawozdaniach nie były wykazywane żadne grunty zrekultywowane, 
pomimo wydawania decyzji o zakończeniu rekultywacji terenów po wydobyciu 
kopalin. 

Starosta wyjaśnił m.in., że dane wyjściowe do sporządzenia sprawozdań RRW-11 
dotyczących gruntów rolnych podlegających rekultywacji są danymi archiwalnymi, 
przekazanymi Starostwu Powiatowemu przez wcześniej istniejący Urząd Rejonowy. 
We wszystkich sprawozdaniach RRW-11 za lata 2013-2017 raportowano te same 
dane w dziale 2, ponieważ całe sprawozdanie dotyczy gruntów wyłączonych 
z produkcji rolnej, a zgodnie z art. 11 ust. 1 ogrl, wyłączeniu podlegają użytki rolne 
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas 
I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb 
pochodzenia organicznego. Eksploatacja kopalin odbywa się na gruntach niższych 
klas (V, VI pochodzenia mineralnego, N), w związku z tym grunty te nie podlegają 
wyłączeniu, zatem nie uwzględniano ich w dziale 1 oraz w dziale 2 sprawozdania 
RRW-11. 

(dowód: akta kontroli str. 339-383, 404-412) 

NIK nie podziela stanowiska Starosty, gdyż w pkt. 2 lit. b do objaśnień ww. 
sprawozdania wskazano, że dane zamieszczane w dziale 2 stanowią wynik zapisów 
zawartych w decyzjach administracyjnych dotyczących gruntów podlegających 
rekultywacji i zagospodarowaniu, nie ograniczając tych danych do gruntów 
podlegających wyłączeniu (wymienionych w dziale 1 tego sprawozdania). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NIK zwraca uwagę na niewykorzystywanie urządzeń pomiarowych przez 
pracowników Starostwa w trakcie przeprowadzanych w czerwcu 2018 r. dwóch 
kontroli dotyczących wykonania obowiązku rekultywacji. Należy również zaznaczyć, 
że w toku tych kontroli kontrolujący - poza wyrysem mapy z ewidencji - nie posiadali 
dokumentacji rekultywacyjnej. Utrudniało to skuteczną weryfikację wielkości terenu 
objętego decyzją ustalającą kierunek rekultywacji, a także sprawdzenie zgodności 
przeprowadzonych prac rekultywacyjnych z dokumentacją rekultywacyjną. 

Starosta nie wywiązywał się z obowiązku przeprowadzania, co najmniej raz w roku, 
kontroli wykonania obowiązku rekultywacji. Pracownicy Starostwa wykonywali 
w formie wizji lokalnych kontrole poprzedzające wydanie decyzji o zakończeniu 
rekultywacji. Za dobrą praktykę należy uznać zapraszanie do udziału w kontrolach 
przedstawicieli gminy, na terenie której znajduje się kontrolowany teren poddany 
rekultywacji. Przeprowadzane kontrole były w sposób rzetelny dokumentowane. 
Starostwo terminowo sporządzało i przekazywało sprawozdania RRW-11, jednak 
były one sporządzane nierzetelnie i nie przedstawiały rzeczywistych danych 
dotyczących terenów podlegających rekultywacji i zrekultywowanych w danym roku.  

3. Egzekwowanie wykonania obowiązku rekultywacji gruntów po 
eksploatacji kopalin 

3.1 W okresie objętym kontrolą34 Starosta wydał 16 decyzji uznających 
rekultywację terenów po eksploatacji kopalin za zakończoną. Decyzje te dotyczyły 
obszarów o łącznej powierzchni 24,98 ha. Rekultywacje wszystkich terenów, dla 
których wydane zostały decyzje o zakończeniu rekultywacji, przeprowadzone 
zostały w terminie wyznaczonym przez Starostę. 

(dowód: akta kontroli str. 99-102) 

3.2 W wyżej wymienionym okresie wystąpiły dwa przypadki niewywiązania się 
przedsiębiorcy z obowiązku rekultywacji w terminie wyznaczonym przez Starostę – 
tereny po złożach: Zalesie Barcińskie I Pole C o powierzchni 1,97 ha oraz 
Załachowo I o powierzchni 5,6 ha35. Tereny tych złóż nie były objęte przez 
Starostwo coroczną kontrolą wykonania obowiązku rekultywacji. Starosta nie był 
informowany o przyczynach opóźnień w rekultywacji terenów po tych złożach.  

(dowód: akta kontroli str. 99-103, 105, 124-125, 404-412) 

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

(dowód: akta kontroli str. 109) 

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

Okręgowe Urzędy Górnicze w latach 2013-2018 (I kwartał) nie wydawały i nie 
egzekwowały nakazów likwidacji zakładów górniczych na terenie Powiatu36. 

(dowód: akta kontroli str. 109-110, 413,417) 

3.4  Z uwagi na lokalizację wydobycia kopalin na gruntach mineralnych niższych 
klas bonitacyjnych (IVa-VI) lub nieużytkach, Starosta nie miał podstaw do naliczenia 

                                                      
34 Od 1 styczna 2013 r. do 31 marca 2018 r.  
35 Szerzej opisano to w części wystąpienia pokontrolnego dotyczącej ustalonych nieprawidłowości w tym obszarze. 
36 W okresie objętym kontrolą powiat żniński podlegał pod Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 
2013 r. do 31 marca 2015 r. oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku od 1 kwietnia 2015 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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należności z tytułu wyłączenia gruntów z użytkowania rolnego, a w konsekwencji 
także naliczania podwyższonej opłaty rocznej w wypadku niezakończenia 
rekultywacji gruntów w wyznaczonym terminie.  

(dowód: akta kontroli str. 404-412) 

3.5 Starosta nie dysponował wiedzą o nielegalnym wydobyciu kopalin na obszarze 
Powiatu. Do Starosty nie wpłynęły żadne skargi w tym zakresie. Nie był także 
informowany przez organy nadzoru górniczego o ujawnieniu takich przypadków.  

(dowód: akta kontroli str. 110-111) 

3.6 Z uwagi na fakt nieujawnienia na terenie Powiatu przypadków nielegalnej 
eksploatacji kopalin, nie zachodziła potrzeba wystąpienia do marszałka 
województwa z wnioskiem o środki na przeprowadzenie rekultywacji takich terenów.  

(dowód: akta kontroli str. 111) 

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

1. Starosta nie podjął żadnych działań po stwierdzeniu faktu nieprzeprowadzenia 
w terminie rekultywacji terenu po złożu Zalesie Barcińskie I Pole C. Zgodnie 
z wydaną 7 kwietnia 2014 r. decyzją ustalającą kierunek i osobę obowiązaną, 
rekultywacja tego terenu powinna zostać zakończona do 30 września 2014 r.37 
Do dnia przeprowadzenia kontroli NIK przedsiębiorca nie złożył do Starostwa 
wniosku o wydanie decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną. Jak wykazała 
kontrola tego wyrobiska, przeprowadzona na wniosek NIK przez pracowników 
Starostwa 19 czerwca 2018 r., wykonana została tylko część prac rekultywacyjnych. 
Pełnomocnik przedsiębiorcy obecny podczas kontroli tłumaczył opóźnienie 
w rekultywacji niedopatrzeniem i zobowiązał się do przeprowadzenia wymaganych 
prac rekultywacyjnych w terminie do końca lipca 2018 r.  

Starosta wyjaśnił m.in., że przekroczenie terminu wykonania rekultywacji po 
eksploatacji złoża „Zalesie Barcińskie I – pole C” spowodowane było tym, że 
przedsiębiorca nie wystąpił z wnioskiem o uznanie rekultywacji za zakończoną. 
Jednocześnie nie ma zapisu, który sugerowałby, że po przekroczeniu terminu 
zawartego w art. 20 ust. 4 ustawy ogrl przeprowadza się z urzędu postępowanie 
administracyjne w sprawie uznania rekultywacji gruntów za zakończone. 

Starosta zwrócił także uwagę na trudności w stosowaniu art. 30 ustawy ogrl; aby 
zastosować przepisy o egzekucji w administracji należy przeprowadzić całe 
postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 28 ust. 5 na podstawie dwóch 
odrębnych opinii rzeczoznawców należy ustalić rozmiar ograniczenia wartości 
użytkowej gruntów (co wiąże się z kosztami), a należy zauważyć, że są to grunty 
najniższych klas, których wartość użytkowa jest niewielka, a cały tryb postępowania 
egzekucyjnego jest bardzo czasochłonny, a tym samym kosztowny. Często koszty 
samego postępowania byłyby wyższe od uzyskanego odszkodowania. 

(dowód: akta kontroli str. 404-412) 

2. Starosta nie podjął żadnych działań po stwierdzeniu faktu nieprzeprowadzenia 
w terminie rekultywacji terenu po złożu Załachowo I. Zgodnie z wydaną 20 maja 
2003 r. decyzją ustalającą kierunek i osobę obowiązaną, rekultywacja tego terenu 
powinna zostać zakończona do 31 grudnia 2008 r.38 Pismem z 17 lipca 2013 r. 
                                                      
37 Decyzja o wygaszeniu koncesji na wydobycie została wydana 7 września 2011 roku. 
38 Decyzja ustalająca kierunek i osobę obowiązaną wydana została w trakcie eksploatacji złoża, Starosta ustalił termin 
zakończenia rekultywacji na 31 grudnia 2008 r., mimo że koncesja na eksploatację została wygaszona przez Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dopiero 17 maja 2010 r. (decyzja nr ŚG.III.tk.751-1/33/10). Zgodnie z art. 20 ust. 4 
ustawy ogrl rekultywację kończy się w terminie do 5 lat od zaprzestania tej działalności. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu poinformował Starostę 
o przeprowadzonej kontroli zakładu górniczego Załachowo I. W wyniku kontroli 
stwierdzono, że przedsiębiorca zakończył eksploatację złoża w 2006 roku i nie 
złożył do dnia kontroli wniosku o uznanie rekultywacji za zakończoną.  

Do dnia przeprowadzenia kontroli NIK przedsiębiorca nie złożył do Starostwa 
wniosku o wydanie decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną. 

Starosta wyjaśnił m.in., że nie została wydana decyzja o zakończeniu rekultywacji 
terenu po eksploatacji złoża Załachowo I, ponieważ przedsiębiorca nie wystąpił 
z wnioskiem o zakończenie przedmiotowych prac. W przypadku niewywiązania się 
przedsiębiorcy z wykonania rekultywacji brak jest narzędzi do tego, aby tego 
przedsiębiorcę „zmobilizować” do wykonania tych prac. Istniejące zapisy dotyczące 
rocznych opłat podwyższonych bądź obowiązek corocznego wpłacania na 
wyodrębniony rachunek bankowy zarządu województwa równowartości opłaty 
rocznej w takiej części, w jakiej nastąpiło ograniczenie wartości użytkowej gruntów, 
dotyczy - zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - 
użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, 
zaliczonych do klas I, II, III, lila, lllb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI 
wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego Eksploatacja złóż piasku, w tym 
wypadku odbywała się na gruntach klasy IV i V pochodzenia mineralnego. 

(dowód: akta kontroli str. 432-435)  

W okresie objętym kontrolą Starosta w większości przypadków skutecznie 
egzekwował terminowe i zgodne z ustalonym kierunkiem przeprowadzenie 
rekultywacji terenów po eksploatacji kopalin na terenie Powiatu. Przy rekultywacji 
terenów po złożu Zalesie Barcińskie I Pole C, doszło do znacznego, blisko 4-
letniego przekroczenia terminu rekultywacji, a w przypadku terenu po złożu 
Załachowo I przekroczenie wyniosło ponad 3 lata.  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK39, wnosi o : 

1. Zawiadamianie stron postępowań administracyjnych związanych z rekultywacją 
gruntów o przyczynie zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy. 

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

3. Rzetelne sporządzanie corocznych sprawozdań RRW-11. 
4. Niezwłoczne podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia niewywiązywania się 

z obowiązku rekultywacji gruntów w wymaganym terminie. 

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. 

                                                      
39 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017, poz. 524 ze zm.), dalej: „ustawa o NIK”. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i 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 

Kontrolerzy: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Jan Pierzyński 

specjalista kontroli państwowej 
 

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

........................................................ 
Podpis Podpis 

 
Marcin Mościcki 

specjalista kontroli państwowej 
 

....................................................... 
Podpis 
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