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Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

VI.Wały Jagiellońskie 36

80 - 853 Gdańsk

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne P/l8/088 LGD.41O.006.02.2018 Starosta Sztumski

przekazuje informacje o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz podjętych

działaniach, zwartych w wys~ąpieniu pokontrolnym:

1. Odnośnie podjęcia działań zapewniających terminowe załatwianie spraw, wykonywania

obowiązków informacyjnych oraz umożliwiania stronom postępowań wypowiedzenia się

co do istoty sprawy:

Wszystkie sprawy związane z ochroną gruntów rolnych i leśnych do końca 2016 roku

prowadzone były w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru Gospodarki

Nieruchomościami. Braki kadrowe oraz natłok spraw, którymi zajmował się jeden pracownik

sprawiły, że sprawy załatwiane były nieterminowo oraz niezgodnie z kodeksem postępowania

administracyjnego.

Przeniesienie całości spraw ochrony gruntów rolnych i leśnych (w tym rekultywacji) z

Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, do mmeJ

obciążonego wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa sprawiły, że sytuacja uległa

poprawie. Początkowo uchybienia i nieprawidłowości wynikały z reorganizacji pracy między

Wydziałami. Obecnie wszelkie sprawy załatwiane są terminowo oraz prowadzone zgodnie z

kodeksem postępowania administracyjnego.
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2. Odnośnie podjęcia działań w celu wyegzekwowania zakończenia rekultywacji gruntów dla

wyrobiska Koślinka:

W dniu 18 czerwca 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

podwyższenia o 200% opłaty rocznej w związku z niezakończeniem rekultywacji gruntów po

eksploatacji kopalin (złoże "Koślinka") w ustawowym terminie 5 lat po zaprzestaniu

działalności związanej z wydobyciem kopalin.

W dniu 17 lipca 2018 roku Starosta Sztumski decyzją nr 38/2018 znak

OS.6124.43.2018.AD nałożył na Spółdzielnię Kółek Rolniczych (właściciel wyrobiska

Koślinka) podwyższoną o 200% opłatę z tytułu wyłączenia gruntu.

W dniu 31 lipca 2018 roku Spółdzielnia Kółek Rolniczych złożyła odwołanie od ww.

decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty

Sztumskiego.

3. Odnośnie prowadzenia wymaganych kontroli wykonania obowiązku rekultywacji gruntów:

Przystąpiono do wykonania harmonogramu kontroli wyrobisk na terenie powiatu w celu

zminimalizowania ryzyka przeoczenia terminów. Harmonogram znajduje się pod kontrolą

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
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Otrzymują:

1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, Ul. Wały Jagiellońskie 36, 80 - 853
Gdańsk
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