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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/18/088 - Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych prawem własności
nieruchomości gruntowej.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Monika Stępka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/93/2018 z 15 maja 2018 r.

2. Joanna Szychalewska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/114/2018 z 21ipca 2018 r.

3. Witold Dąbrowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/124/2018 z 12 lipca 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-6)

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17,
83-200 Starogard Gdański (dalej: "Starostwo").

Leszek Burczyk, Starosta Starogardzki (dalej: "Starosta").
(dowód: akta kontroli str. 7)

II. Ocena kontrolowanej działalności1

W okresie objętym kontrolą2Starosta podejmował działania w zakresie rekultywacji
gruntów, wydając decyzje: określające osobę zobowiązaną, kierunek i termin
wykonania rekultywacji (dalej: "decyzje kierunkowe") i w sprawie uznania
rekultywacji za zakończoną. W 15 decyzjach kierunkowych prawidłowo określił
osoby zobowiązane do rekultywacji, w trzech natomiast, niezgodnie z art. 20 ust. 1
ustawy ogrl3, zobowiązał do rekultywacji osoby, które nie powodowały utraty albo
ograniczenia wartości użytkowej gruntów i nie były następcami prawnymi takich
osób. Decyzje, za wyjątkiem czterech przypadków, wydawał po zasięgnięciu opinii
organów określonych w ustawie ogrl. Stosowana w Starostwie praktyka wymagania
od przedsiębiorców wnioskujących o wydanie decyzji w sprawie określenia kierunku
rekultywacji, opinii rzeczoznawców, służących określeniu stopnia utraty albo
ograniczenia wartości użytkowej gruntów, spowodowała, w przypadkach
nieprzedłożenia ww. opinii, że grunty w granicach trzech złóż, pomimo wygaszenia
koncesji na ich wydobywanie, nie zostały objęte obowiązkiem rekultywacji.

Przed wydaniem decyzji w sprawie uznania rekultywacji za zakończoną
w Starostwie sprawdzano spełnienie warunków określonych we wcześniej wydanych
decyzjach kierunkowych, a do udziału w wizjach lokalnych wykonanych rekultywacji
zapraszano przedstawicieli urzędów gmin, lasów państwowych, urzędu górniczego,
co NIK uznaje jako dobrą praktykę postępowania w sprawach rekultywacji.

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiemie utrudnione, albo taka ocena
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę
opisową, bądż uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.
2 Kontrolą objęto lala 2013-2018 (do zakończenia kontroli) z uwzględnieniem zdarzeń z okresów wcześniejszych, jeżeli miały
one wpływ na realizowane zadania.
3 Uslawa: z dnia 31utego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
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Opis stanu
faktycznego

Spośród 20 objętych kontrolą postępowań dotyczących rekultywacji 14 załatwionych
zostało z przekroczeniem terminów określonych art. 35 § 3 Kpa4. Ponadto
we wszystkich 18 postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji
nie udokumentowano, niezgodnie z art. 14 Kpa, wykonania obowiązków
informacyjnych wynikających z art. 10 § 1 oraz z art. 36 § 1 Kpa.
W okresie objętym kontrolą Starosta nie zapewnił realizacji, wynikającego z art. 27
ust. 3 ustawy ogrl, wymogu przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli
wykonania obowiązku rekultywacji gruntów, dla których ustalono kierunek, termin
i osobę zobowiązaną do jej wykonania. Kontrolami nie objęto żadnego z 14 takich
wyrobisk (pracownicy Starostwa przeprowadzali wizje lokalne przed wydaniem
decyzji w sprawie uznania rekultywacji za zakończoną).
Starosta, zgodnie z wymogiem określonym wart. 33 pkt 3 i 4 ustawy ogrl, prowadził
sprawozdawczość dotyczącą wielkości obszarów i położenia gruntów podlegających
rekultywacji. Stwierdzono jednak, że sprawozdania RRW-11 za lata 2013, 2014
i 2016 sporządzono nierzeteinie, a za lata 2015-2016 przekazano z opóźnieniem
do właściwego organu.
Przed wydaniem decyzji uznających rekultywację za zakończoną Starosta
weryfikował sposób wykonania rekultywacji, odmawiając uznania jej za zakończoną
(w dwóch przypadkach) w związku z niewykonaniem niektórych niezbędnych prac.
Starosta nie wykorzystywał jednak w pełnym zakresie ustawowych uprawnień
umożliwiających egzekwowanie wykonania obowiązku rekultywacji gruntów -
nie podjął działań w celu wydania decyzji kierunkowych dla dwóch miejsc, mimo że
od zakończenia na nich działalności przemysłowej upłynęło ponad pięć lat oraz
w celu uznania rekultywacji za zakończoną w przypadku jednego miejsca, pomimo
upływu ponad ośmiu lat od wydania decyzji uznającej rekultywację częściową
za zakończoną.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1.0kreślanie warunków rekultywacji gruntów po eksploatacji
kopalin
1.1. W latach 2013-2018 w Starostwie nie obowiązywały wewnętrzne
uregulowania dotyczące postępowań w sprawach rekultywacji i zagospodarowania
gruntów po eksploatacji kopalin. Zadania związane z rekultywacją gruntów
realizowane były w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych, w tym rekultywacji gruntów,
przypisane było jednej osobie na stanowisku inspektora.
Starosta wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą na stronie internetowej Starostwa
nie zamieszczano informacji o sposobie postępowania i wymaganych dokumentach
dotyczących rekultywacji i zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych.
Wyjaśnił ponadto, że geolog powiatowy nie uczestniczył w realizacji zadań
związanych z rekultywacją gruntów.
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił,
że wewnętrzne uregulowania dotyczące sposobu postępowania w sprawach
rekultywacji nie zostały opracowane, ponieważ zagadnienia w tym zakresie zostały
określone w ustawie ogrl.

(dowód: akta kontroli str. 343-349, 360-363)

4 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).
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1.2. Na terenie Powiatu Starogardzkiego eksploatowano w latach 2013-2018
(I kwartał) kopaliny z 37 złóż5: z 26 - na podstawie koncesji wydanych przez
Marszałka Województwa Pomorskiego i z 11 - na podstawie koncesji wydanych
przez Starostę. Łączna powierzchnia eksploatowanego obszaru górniczego
wynosiła 226,16 ha, a terenu górniczego - 243,42 ha6. Dla siedmiu złóż wydano
decyzje wygaszające koncesje.

(dowód: akta kontroli str. 532-541)
1.3. W latach 2013-2018 (I kwartał) Starosta wydał 23 decyzje w sprawach
rekultywacji i zagospodarowania7 dotyczące 13 obszarów wydobycia, z tego:
- dziewięć decyzji, w których określił osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów,

kierunek i termin wykonania rekultywacji (pięć lat od zaprzestania eksploatacji),
- trzy decyzje, w których uznał rekultywację gruntów za zakończoną,
- trzy decyzje, w których uznał rekultywację podstawową8gruntów za zakończoną,
- dwie decyzje na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy ogrl przenoszące prawa

i obowiązki wynikające z dwóch wydanych wcześniej decyzji,
- dwie decyzje, w których odmówił uznania rekultywacji za zakończoną,
- cztery decyzje zmieniające dotychczas wydane decyzje, z tego dwie w zakresie

wyszczególnienia odpadów, które przedsiębiorca mógł wykorzystać
do wypełnienia wyrobiska w procesie rekultywacji (niezbędne zgodnie
z wnioskami przedsiębiorcy w celu uzyskania pozwolenia na przetwarzanie
odpadów)9, jedną w zakresie osoby zobowiązanej do rekultywacji i terminu
zakończenia rekultywacji w związku z nabyciem spadku i jedną zmieniającą
kierunek rekultywacji1o.

Ponadto w latach 2013-2018 obowiązywało sześć decyzji wydanych przez Starostę
przed 2013 r. określających osobę zobowiązaną, kierunek i termin rekultywacji
gruntów w granicach sześciu złóż.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy ogrl, Starosta w 14 z 18 decyzji obejmujących swym
zakresem określenie osoby obowiązanej do rekultywacji, nałożył ten obowiązek
na osoby powodujące utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów,
tj. wydobywające kopaliny ze złóż na podstawie wydanych koncesji. W jednej
decyzji zmieniającej wcześniej wydaną decyzję, obowiązek ten został nałożony na
następcę prawnego przedsiębiorcy w związku z nabyciem przez niego spadku.
W trzech pozostałych decyzjach, Starosta, na podstawie złożonych wniosków,
zobowiązał do rekultywacji nabywców nieruchomości.

Rekultywację zgodnie z postanowieniami decyzji kierunkowych należało wykonywać
sukcesywnie, w miarę zakończenia wydobywania kruszywa na poszczególnych
etapach, a całkowite jej wykonanie winno być zakończone w terminie pięciu lat
od zaprzestania eksploatacji.

Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
wynika, że wydając decyzje w sprawach rekultywacji, pojęcie "zaprzestanie
eksploatacji" traktowano równoznacznie z pojęciem zaprzestania działalności
przemysłowej, określonym wart. 20 ust. 4 ustawy ogrl.

(dowód: akta kontroli str. 162-167, 178-179,200-203,208-209,241-242,290-291,
360-363, 532-541)

521 złóż kruszywa naturalnego, 16 złóż piasków.
6 W Starostwie nie posiadano informacji o powierzchni wydobycia złoża Mirowo II.
7 Cztery decyzje w 2013 r., trzy decyzje w 2014 r., trzy decyzje w 2015 r., pięć w 2016 r., jedną w 2017 r. idwie w 2018 r.
8 Rozumianąjako etap rekultywacji polegający na zakończeniu prac ziemnych, które nie kończą procesu rekultywacji.
9 Decyzje wydano na podstawie art. 104 i 155 Kpa.
10 wodny zmieniono na rolny z możliwością powstania zbiornika wodnego.
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1.4. W Starostwie przyjęto praktykę wydawania dwóch decyzji w sprawach
rekultywacji gruntów: decyzji kierunkowych oraz decyzji uznających rekultywację za
zakończoną. Ponadto w przypadku częściowego wykonania rekultywacji w latach
2013-2014 wydano trzy decyzje uznające rekultywację podstawową za zakończoną,
a po tym okresie dwie odmawiające uznania rekultywacji za zakończoną. Starosta
nie określał natomiast w wydawanych decyzjach stopnia ograniczenia lub utraty
wartości użytkowej gruntów. Postępowania administracyjne wszczynane były
na wnioski przedsiębiorców.
W Starostwie przyjęto praktykę, że koszty sporządzenia opinii dotyczących rozmiaru
ograniczenia wartości użytkowej gruntów ponosił wnioskodawca występujący
o wydanie decyzji kierunkowej.
Analiza zgodności z ustawą ogrl 21 decyzji w sprawach rekultywacji
i zagospodarowania11, wydanych przez Starostę w latach 2013-2017 wykazała, że:
- wydanie 13 z nich poprzedzono uzyskaniem wymaganych art. 22 ust. 2 ustawy

ogrl opinii właściwych terenowo: dyrektora okręgowego urzędu górniczego
i wójta albo burmistrza, a czterech z nich, odnoszących się do gruntów
o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji, również dyrektora regionalnej
dyrekcji Lasów Państwowych,

- decyzje kierunkowe wydawano w oparciu o informacje zawarte w załączonych
do wniosków stron dwóch odrębnych opiniach rzeczoznawców dotyczących
rozmiaru ograniczenia wartości użytkowej gruntów, o których mowa wart. 28
ust. 5 ustawy ogrl,

- w żadnej decyzji nie określono stopnia utraty lub ograniczenia wartości użytkowej
gruntów,

- przed wydaniem decyzji uznającej rekultywację za zakończoną, częściowo
zakończoną albo odmawiającej uznania rekultywacji za zakończoną
przeprowadzano wizję lokalną mającą na celu sprawdzenie spełnienia warunków
określonych w decyzjach kierunkowych,

- o zamiarze i terminie przeprowadzenia wizji lokalnej zawiadamiano
przedstawicieli urzędów gmin, lasów państwowych i urzędu górniczego,

- w dwóch przypadkach przedsiębiorcy do wniosków o wydanie decyzji
ustalających kierunek rekultywacji załączyli projekty rekultywacji wyrobisk, w tym
w jednym przypadku rekultywacji z wykorzystaniem odpadów,

- postępowania administracyjne w sprawie wydania wszystkich decyzji zostały
wszczęte na wniosek strony.

(dowód: akta kontroli str. 162-165, 166-167,338-339)
1.5. Analiza dokumentacji 18 postępowań administracyjnych dotyczących wydania
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy ogrl decyzji w sprawach rekultywacji
i zagospodarowania wykazała, że:
- wszystkie decyzje zawierały, zgodnie z art. 107 § 1 Kpa, oznaczenie organu

administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy
prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie dotyczące
odwołania oraz podpis pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji,

- jedyną stroną w każdym postępowaniu był wnioskodawca,

11 Dziewięciu określających osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów. kierunek i termin jej wykonania. dwóch uznających
rekultywację za zakończoną, trzech uznających rekultywację za częściowo zakończoną. dwóch przenoszących prawa
i obowiązki z wcześniej wydanych decyzji, dwóch odmawiających uznania rekultywacji za zakończoną. czterech zmieniających
wcześniej wydane decyzje.
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Ustalone
nieprawidłowości

- pięć decyzji wydano, zgodnie z art. 35 § 3 Kpa, w terminie nieprzekraczającym
miesiąca od dnia otrzymania wniosku, 12 z przekroczeniem tego terminu i jedną
z przekroczeniem terminu dwumiesięcznego.

(dowód: akta kontroli str. 168)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W trzech z 18 decyzji obowiązujących w latach 2013-2018 (I kwartał),
obejmujących swym zakresem określenie osoby obowiązanej do rekultywacji,
Starosta nałożył obowiązek rekultywacji gruntów na dwa podmioty, które
nie powodowały utraty albo ograniczenia wartości użytkowej gruntów, co stanowiło
naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy ogrl.

W decyzji nr GG.V.6122.3.2017 z 5 lutego 2018 r. Starosta zobowiązał
do rekultywacji nabywcę gruntu po wydobyciu części złoża Zielona Góra II na jego
wniosek. Decyzjami z 28 maja 2014 r. nr GG.V.6122.4.2014 i GG.v.6122.5.2014
przeniósł natomiast, na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy ogrl, na nabywcę gruntu
po wydobyciu złoża Mirowo VII i części złoża Mirowo IV prawa i obowiązki
wynikające z wcześniej wydanych decyzji12 na wniosek osoby dotychczas
zobowiązanej do rekultywacji gruntów13.

Z dokumentów załączonych przez wnioskodawców nie wynikało, że osoby, na które
nałożono ww. decyzjami obowiązek rekultywacji przejęły działalność sprawcy
szkody na gruntach lub powodują utratę albo ograniczenie wartości użytkowej
gruntów. Koncesje na wydobycie ww. złóż (wydane na inne podmioty niż określone
w ww. decyzjach) zostały wygaszone14 przed nabyciem nieruchomości.

(dowód: akta kontroli str. 162-167,214-215,222-227,304-319)
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił,
że obowiązek rekultywacji został nałożony na te osoby na ich wnioski oraz w celu
doprowadzenia do rekultywacji wyrobiska w sposób możliwie efektywny.
Z wyjaśnień wynikało również, że w trakcie prowadzonych postępowań
nie analizowano czy nastąpiło przejęcie działalności sprawcy szkody na gruntach.
Naczelnik wskazał również, że prawidłowość jego postępowania w tym zakresie
potwierdza stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Warszawie
rozpatrującego odwołanie strony na opinię Dyrektora Okręgowego Urzędu
Górniczego w Gdańsku do projektu decyzji, wyrażone w postanowieniu z 20 grudnia
2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 350-358, 365-366)
W ocenie NIK, samo wyrażenie woli wykonania rekultywacji przez podmiot, który
uzyskał tytuł prawny do nieruchomości, a nie spowodował utraty albo ograniczenia
wartości użytkowej gruntów, ani nie przejął działalności sprawcy szkody, nie stanowi
wystarczającej przesłanki do umożliwienia Staroście nałożenia na niego takiego
obowiązku.

NIK zwraca również uwagę, że w przywołanym w wyjaśnieniach postanowieniu
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Warszawie uchylił zaskarżone

12 Odpowiednio: GG.v.6122.2.2012 z 15 kwietnia 2013 r. iGG.v.6018-1/401/10 z 29 września 2010 r.
13 Do wniosku o wydanie decyzji przenoszących prawa i obowiązki dotyczące rekultywacji załączona była umowa, w której
podmiot będący nabywcą nieruchomości zobowiązał się do przejęcia obowiązków wynikających z decyzji GG.V.6122.2.2012
z 15 kwietnia 2013 r. oraz GG.V.6018-1/401/10 z 29 września 2010 r., a podmiot zobowiązany decyzją Starosty do
rekultywacji, wyrazij na to zgodę.
14 Decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego z 20 listopada 2015 r. (Zielona Góra II), 30 lipca 2012 r. (Mirowo IV),
20 listopada 2013 r. (Mirowo VII).
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postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
z 27 września 2017 r. w części opiniującej negatywnie zaproponowaną osobę
zobowiązaną do przeprowadzenia rekultywacji i wydał pozytywną opinię w tej
części, ponieważ według niego kwestia rozstrzygnięcia o osobie zobowiązanej do
rekultywacji pozostawała w wyłącznej kompetencji Starosty. W uzasadnieniu podał
co prawda, że z merytorycznego punktu widzenia, to czy rekultywację terenu
wykona osoba, która spowodowała utratę albo ograniczenie wartości użytkowej
gruntów, czy też właściciel gruntu, który wyraził wolę wykonania rekultywacji, przy
braku sprzeciwu na to ze strony organu koncesyjnego, jest irrelewantne, jednak
zgodził się z twierdzeniem organu I instancji, przytoczonym za judykaturą iż
obowiązek rekultywacji obciąża osobę, która spowodowała utratę albo ograniczenie
wartości użytkowej gruntów.
2. Starosta w latach 2013-2014 wydał trzy decyzje uznające rekultywację
podstawową gruntów 'za zakończoną15 w oparciu o art. 22 ustawy ogrl oraz
w 2017 r. jedną decyzję zmieniającą termin wykonania rekultywacji i osobę
zobowiązaną16 - bez uprzedniego uzyskania wymaganych opinii, o których mowa
wart. 22 ust. 2 ustawy ogrl (Starosta nie wystąpił do właściwych organów o wydanie
ww. opinii w przypadku decyzji uznających rekultywację podstawową gruntów
za zakończoną a w przypadku decyzji zmieniającej nie uzyskał opinii organów,
do których wystąpił).

(dowód: akta kontroli str. 166-167)

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił,
że decyzje uznające rekultywację podstawową gruntów za zakończoną zostały
wydane bez uzyskania wymaganych opinii, ponieważ ich zakres dotyczył
stwierdzenia przeprowadzenia przez przedsiębiorcę wstępnego etapu rekultywacji
polegającego na zakończeniu prac ziemnych, które nie kończą procesu rekultywacji,
a zgodnie z ustawą ogrl zaopiniowania wymagają decyzje o uznaniu rekultywacji
za zakończoną. W przypadku natomiast decyzji zmieniającej, brak opinii, Naczelnik
uzasadniał faktem uznania przez organy opiniujące, że zastosowanie miały przepisy
dotyczące milczącej zgody organu.

(dowód: akta kontroli str. 350-363)

Przepisy ustawy ogrl nie przewidują wprost wydawania decyzji uznających
rekultywację "podstawową' za zakończoną. Skoro uprawnienie do wydania takich
decyzji Starosta wywiódł z uprawnienia do wydania decyzji uznających rekultywację
za zakończoną - do ich wydawania winien stosować taki sam wymóg, jaki został
przewidziany dla wydawania decyzji, o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy
ogrl. Zgodnie z art. 22 ust. 2 tej ustawy jest nim zasięgnięcie przed wydaniem
decyzji opinii właściwego organu. Przyjęcie interpretacji, że decyzja "częściowa" jest
w swej istocie decyzją inną niż przewidziana wart. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy ogrl
i w związku z tym nie stosuje się do niej wymogu określonego w jej art. 22 ust. 2
spowodowałoby konieczność uznania decyzji częściowej za wydaną bez podstawy
prawnej.
Organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Istotnie,
w niektórych aktach prawnych przewidziano instytucję milczącej zgody organu,
jednak możliwość jej stosowania wynika wprost z obowiązującego prawa. W ustawie
ogrl, w tym w szczególności w jej art. 22 ust. 2 wprowadzającym wymóg uzyskania
opinii przed wydaniem decyzji w sprawach, o których mowa wart. 22 ust. 1 tego

15 GG.V.6122.1.2014z21marca2014L, GG.v.6122.7.2013z251istopada2013r.oGG.V.6122.8.2013z251istopada2013r.
16 GG.V.6122.4.2015z18września2017L
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aktu prawnego, nie przewidziano tej instytucji. Do zastosowania jej zatem w ww.
sprawach brak jest podstaw prawnych.

Ponadto organ w 2015 r. sam uznał, że wydanie decyzji w przedmiocie uznania
rekultywacji podstawowej za zakończoną (GG.V.6122.6.2015) wymagało
uprzedniego uzyskania opinii właściwych organów, bowiem zwrócił się o to do nich
pismem z 30 czerwca 2015 r. Sprawa ostatecznie zakończyła się wydaniem decyzji,
w której Starosta odmówił uznania rekultywacji za zakończoną.

3. Wszystkie 18 objętych kontrolą postępowań administracyjnych zakończonych
wydaniem decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania17 na podstawie
art. 22 ust. 1 ustawy ogrl prowadzonych było z naruszeniem przepisów Kpa, gdyż:
- niezgodnie z art. 14 Kpa nie udokumentowano wykonania obowiązków

informacyjnych wynikających z art. 10 § 1 Kpa (umożliwienie stronom
wypowiedzenia się, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań) oraz z art. 36 § 1 Kpa (zawiadomienie
stron postępowań o niezałatwieniu sprawy w terminie),

- 12 decyzji18 wydano z przekroczeniem (od 2 do 65 dni) miesięcznego, a jedną
decyzję19 - z przekroczeniem (o 206 dni) dwumiesięcznego, terminów
załatwiania spraw, określonych wart. 35 § 3 Kpa.

Ponadto w trzech objętych kontrolą postępowaniach niezakończonych wydaniem
decyzji w sprawie rekultywacji:
- wnioski stron w sprawie wydania decyzji określających kierunek rekultywacji

gruntu (o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy ogrl) w granicach złoża
Zielona Góra II (działka nr 111/1)20 oraz w granicach złóż Bobowo II i III (działka
nr 39)21, nie zostały rozpatrzone z powodu nieprzedłożenia, pomimo wezwań
Starosty, dwóch opinii rzeczoznawców dotyczących rozmiaru ograniczenia
wartości użytkowej gruntów, podczas gdy takie opinie wymagane są przy
wydawaniu decyzji określających stopień ograniczenia lub utraty wartości
użytkowej gruntu (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy ogrl), a nie kierunek rekultywacji,
co świadczy o nieprawidłowym zastosowaniu art. 64 § 2 Kpa. W przypadku złóż
Bobowo II i Bobowo III koncesje na ich wydobywanie zostały wygaszone
z urzędu odpowiednio z dniem 30 czerwca 2009 r. oraz 30 lipca 2008 r.,

- sprawa objęta wnioskiem strony z 25 października 2016 r. w przedmiocie
wydania decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów w granicach złoża
Mirowo XIV22 załatwiana była z naruszeniem terminów określonych wart. 35 § 3
Kpa (decyzji nie wydano pomimo upływu ponad 20 miesięcy od wpływu
wniosku).

Z wYJasnlen Naczelnika
Nieruchomościami wynika, że:

(dowód: akta kontroli str. 161, 168-169,320-337)

Wydziału Geodezji, Katastru Gospodarki

17 DecyzjenrGG'v.6122.1.2013z 15kwietnia2013r.,GG'v.6122.1.2013z2 marca2013r.,GG.V.6122.6.2013z22listopada
2013r.. GG.V.6122.1.2014 z 21marca2014L, GG.v.6122.7.2013z 25 listopada2013L, GG'v.6122.8.2013z 25 listopada
2013r.,GG.V.6122.6.2015z 26sierpnia2015r.,GG.V.6122.4.2015z 11czerwca2015r.,GG.V.6122.4.2015z 19września
2017r., GG.V.6122.3.2015z 2 czerwca2015r., GG'v.6122.3.2015z 4 listopada2015r., GG.V.6122.3.2015z 22 sierpnia
2016r., GG'v.6122.5.2016z 10stycznia2017r., GG'v.6122.6.2016z 30 listopada2016r., GG.V.6122.1.2015z 23 lutego
2015r.,GG'v.6122.3.2017z51utego2018r.,GG.V.6122.2.2017z5 marca2018r.,GG'v.6122.2.2012z 15kwietnia2013r.
16 DecyzjenrGG-V.6122.1.2013z 15kwietnia2013r.,GG'v.6122.1.2013z2 marca2013r.,GG'v.6122.6.2013z22listopada
2013r.,GG'v.6122.7.2013z 25 listopada2013r.,GG'v.6122.8.2013z 25 listopada2013r.,GG'v.6122.6.2015z 26sierpnia
2015r.,GG.V.6122.3.2015z 2 czerwca2015r.,GG.V.6122.3.2015z 22sierpnia2016r., GG'v.6122.6.2016z 30 listopada
2016r.,GG'v.6122.3.2017z51utego2018r.,GG.V.6122.2.2017z5 marca2018r.,GG'v.6122.2.2012z 15kwietnia2013r.
19 GG.V.6122.4.2015z 18września2017r.
20 PostępowanienrGG'v.6122.5.2015.
21 PostępowanienrGG-V.6122.1.2011.
22 Postępowania nr GG.V.6122.2.2015 wszczęte 121utego 2015 r. i GG.V.6122.7.2016 wszczęte 26 października 2016 r.
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- o możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz
zgłoszenia żądań, do czego zobowiązywał art. 10 § 1 Kpa, strony były
informowane za pośrednictwem korespondencji elektronicznej; większość spraw
została załatwiona zgodnie z żądaniem wnioskodawcy, który nie wnosił uwag co
do sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego, a w przypadku
wydania decyzji odmawiającej uznania rekultywacji za zakończoną, strona była
informowana o takim rozstrzygnięciu już w trakcie wizji terenowej; wnioskodawca
miał zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania, o czym
świadczą np. zmiany w zakresie żądania określonego we wnioskach oraz
adnotacje umieszczone w protokołach z wizji terenowych,

- przyczyną wydawania decyzji z przekroczeniem terminów określonych wart. 35
§ 3 Kpa była konieczność wykonywania innych obowiązków przez pracownika
odpowiedzialnego za zadania wynikające z ustawy ogrl,

- strony postępowania były informowane na bieżąco o niezałatwieniu sprawy
w ustawowo przewidzianym terminie, do czego zobowiązywał art. 36 § 1 Kpa,
w korespondencji mailowej lub w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych,
jednak w wyniku przeoczenia nie dokumentowano na piśmie wszystkich
wykonanych w trakcie postępowania czynności; nie wpłynęły skargi
na przewlekłość postępowania bądź bezczynność organu,

- opinie rzeczoznawców były jedynymi dokumentami wskazanymi w ustawie ogrl
w części dotyczącej decyzji o rekultywacji i traktowano je jako element
obowiązkowy wniosku o ustalenie kierunku rekultywacji bez rozgraniczania na
poszczególne decyzje, które mogą być wydane w sprawie rekultywacji,

- niewydanie decyzji w sprawie Mirowa XIV było wynikiem błędu.
(dowód: akta kontroli str. 161,350-366)

W ocenie NIK brak dokumentów potwierdzającychprzekazywanie stronom informacji w
formie elektronicznej lub telefonicznie np. w postaci wydruków z poczty elektronicznej
czy notatek z rozmów telefonicznych w każdej z 18 skontrolowanych spraw świadczy o
niewłaściwym dokumentowaniu obowiązków informacyjnych określonych wart. 10 § 1
Kpa oraz 36 § 1 Kpa. Zgodnie z art. 14 Kpa sprawy należy załatwiać w formie pisemnej
lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji
elektronicznejw rozumieniu przepisów ustawy z dnia 171utego2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne23. Sprawy mogą być również
załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu
na przeszkodzie, jednak treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być
utrwalonew aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

Uwaga dotycząca W decyzji z 18 września 2017 r. zmieniającej decyzję GGV.6122.4.2015 z 11 czerwca
badanej działalności 2015 r., zobowiązującej następcę prawnego przedsiębiorcy w związku z nabyciem

spadku do wykonania rekultywacji, Starosta określił termin wykonania rekultywacji - nie
dłużej niż pięć lat od dnia uzyskania klauzuli ostateczności zmienionej decyzji, tj. od 26
paździemika 2017 r. Termin ten przekraczał pięcioletni termin wykonania rekultywacji,
określonywart. 20 ust. 4 ustawyogrl.

(dowód: akta kontroli str. 267-268)
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnil, że
termin określony w decyzji wynikał z wniosku złożonego przez pełnomocnika następcy
prawnego przedsiębiorcy. Spełnienie tego żądania, według Naczelnika, miało
priorytetoweznaczenie dla prowadzenia rekultywacji powstałegowyrobiska.

(dowód: akta kontroli str. 350-359)

23 Dz. U. z 2017 r. poz. 570
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Opis stanu
faktycznego

NIK przyjmuje do wiadomości wyjaśnienie Naczelnika, wskazuje jednak, że art. 20
ust. 4 ustawy ogrl, nie przewiduje odstępstw od sposobu ustalania terminu
wykonania rekultywacji.

W okresie objętym kontrolą Starosta podejmował działania w zakresie rekultywacji
gruntów, wydając decyzje kierunkowe i w sprawie uznania rekultywacji
za zakończoną. W 15 decyzjach kierunkowych prawidłowo określił osoby
zobowiązane do rekultywacji, w trzech natomiast, niezgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
ogrl, zobowiązał do rekultywacji osoby, które nie powodowały utraty albo
ograniczenia wartości użytkowej gruntów. Decyzje, za wyjątkiem czterech
przypadków, wydawał po zasięgnięciu opinii organów określonych w ustawie ogrl.
Stosowana w Starostwie praktyka wymagania od przedsiębiorców wnioskujących
o ustalenie kierunku rekultywacji, opinii rzeczoznawców, służących określeniu
stopnia utraty albo ograniczenia wartości użytkowej gruntów, spowodowała,
w przypadkach nieprzedłożenia opinii, że grunty w granicach trzech złóż, pomimo
wygaszenia koncesji na ich wydobywanie, nie zostały objęte obowiązkiem
rekultywacji.

Przed wydaniem decyzji w sprawie uznania rekultywacji za zakończoną
w Starostwie sprawdzano spełnienie warunków określonychwe wcześniej wydanych
decyzjach kierunkowych, a do udziału w wizjach lokalnych wykonanych rekultywacji
zapraszano przedstawicieli urzędów gmin, lasów państwowych, urzędu górniczego,
co NIK uznaje jako dobrą praktykę postępowaniaw sprawach rekultywacji.

Spośród 20 objętych kontrolą postępowań dotyczących rekultywacji 14 załatwionych
zostało z przekroczeniem terminów określonych art. 35 § 3 Kpa. Ponadto we
wszystkich 18 postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji, niezgodnie
z art. 14 Kpa, nie udokumentowano wykonania obowiązków informacyjnych
wynikających z art. 10 § 1 oraz z art. 36 § 1 Kpa.

2. Kontrola wykonania obowiązku rekultywacji obszarów
poeksploatacyjnych

2.1. W latach 2013-2017 pracownicy Starostwa nie przeprowadzali na podstawie
art. 27 ust. 3 ustawy ogrl, co najmniej raz w roku kontroli wykonania obowiązku
rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin. W okresie tym natomiast na wnioski
osób zobowiązanych do rekultywacji gruntów po eksploatacji siedmiu złóż24

przeprowadzono dziewięć wizji lokalnych w ramach postępowań administracyjnych
w sprawie wydania decyzji uznających rekultywację gruntów za zakończoną,
opisanych w punkcie 1.4wystąpienia.

(dowód:akta kontrolistr. 176, 193, 197,205,231,235,281,282,283,338)
2.2. W latach 2013-2017 kontrolami, o których mowa w punkcie 2.1 wystąpienia,
nie objęto żadnego z 14 wyrobisk, dla których określono kierunek i termin
rekultywacji.

W aktach spraw, w których wydano decyzje uznające rekultywację za zakończoną
lub częściowo zakończoną znajdowały się załączone przez przedsiębiorców mapy
sytuacyjno-wysokościowe terenu zrekultywowanego, a w dwóch z nich również
projekty rekultywacji. Powierzchnia terenu zrekultywowanego określana była we
wnioskach o wydanie decyzji.

24 Mirowo I, Mirowo II, Mirowo IV - na części działki 83/1, Mirowo V, Mirowo VII, Mirowo IX, Szczodrowo II.

10



Z wYJasmen Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami wynika, że oceny zgodności warunków użytkowo-technicznych
gruntów ze wskazanym w decyzji kierunkiem rekultywacji dokonywano w trakcie
wizji lokalnych, przeprowadzanych przed wydaniem decyzji w sprawie uznania
rekultywacji za zakończoną. W sytuacji uniemożliwiającej stwierdzenie w trakcie
wizji terenowej dopełnienia obowiązku rekultywacji przez przedsiębiorcę,
każdorazowo zobowiązywano go do dostarczenia dokumentów potwierdzających
wykonanie prac.

(dowód: akta kontroli str. 365-366, 339)

W dwóch miejscach objętych obowiązkiem rekultywacji (na wyrobisku Grabowo oraz
na części wyrobiska Zielona Góra II) planowano prowadzenie rekultywacji
z wykorzystaniem odpadów pochodzących spoza zakładu górniczego, o których
mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie
odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami25•

(dowód: akta kontroli str. 251-252, 304-305)
2.3. W trakcie kontroli NIK zleciła26 Staroście przeprowadzenie na wskazanych
wyrobiskach27 trzech kontroli doraźnych, obejmujących swoim zakresem zgodność
wykonywanych zabiegów z dokumentacją rekultywacji gruntów (kontrole, o których
mowa wart. 27 ust. 3 ustawy ogrl). W wyniku przeprowadzenia ww. kontroli
pracownicy Starostwa stwierdzili, że na wyrobisku Demlin nie rozpoczęto
rekultywacji, a na dwóch wyrobiskach (Mirowo II i Grabowo) odstąpiono od
czynności kontrolnych z powodu niestawienia się przedstawicieli przedsiębiorcy.

W wyniku oględzin sposobu przeprowadzenia ww. czynności kontrolnych
stwierdzono, że pracownik Starostwa:
- przedkładał upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedstawicielowi

przedsiębiorcy, który był właściwie zawiadamiany o kontroli,
dokonywał wizji lokalnej, polegającej na obejściu terenu pozyskiwania kopalin
w celu ustalenia, czy wykonano prace rekultywacyjne,
sporządzał protokół z przeprowadzonej kontroli, który przed podpisaniem
odczytywał przedsiębiorcy,
informował przedsiębiorcę o obowiązku informowania Starostwa o postępach
prac rekultywacyjnych wynikającego z ustawy ogrl, a także z zapisów w wydanej
decyzji kierunkowej, corocznie w terminie do 28 lutego każdego roku,
dysponował samochodem służbowym i cyfrowym aparatem fotograficznym
w telefonie komórkowym, za pomocą którego dokumentował w formie zdjęć stan
wyrobiska,
do orientacji w terenie wykorzystywał mapy. Nie korzystał z innych instrumentów
i urządzeń pomiarowych.

(dowód: akta kontroli str. 367-398)

2.4. W latach 2013-2018 (I kwartał) żaden z przedsiębiorców, któremu wydano
decyzję kierunkową nie zawiadomił Starosty, na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy ogrl,
o powstałych w ubiegłym roku zmianach, dotyczących gruntów podlegających
rekultywacji. Z uwagi na nieprzeprowadzanie kontroli określonych wart. 27 ust. 3

25 Dz. U. poz. 796.
26 Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.)-
dalej: ,ustawa o NIK'.
27 Demlin, Mirowo i Grabowo.
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Ustalone
nieprawidłowości

ustawy ogrl, Starosta nie mógł określić, którzy przedsiębiorcy byliby zobowiązani
do przedłożenia przedmiotowych informacji.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił,
że w badanym okresie nie podejmował działań mających na celu wyegzekwowanie
od przedsiębiorców powyższego obowiązku, ponieważ wcześniej wysyłane
wezwania nie przynosiły efektu, co miało związek z brakiem sankcji
za nieinformowanie Starosty o zmianach.

(dowód: akta kontroli str. 341-342, 350-359)
2.5. Starosta w okresie objętym kontrolą, zgodnie z wymogiem określonym wart. 33
pkt 3 i 4 ustawy ogrl, prowadził sprawozdawczość dotyczącą wielkości obszarów
i położenia gruntów podlegających rekultywacji. Sporządzone za lata 2013-2017
"Sprawozdania z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów
RRW-11" (dalej: "sprawozdania RRW-11") zawierały wymagane dane, jednak
wykazana w nich w dziale 2 "Grunty podlegające rekultywacji i zagospodarowaniu",
w kolumnie "grunty wymagające rekultywacji - zdewastowane" oraz "grunty w ciągu
roku" powierzchnia zdewastowana i zrekultywowana nie odpowiadała stanowi
faktycznemu, ustalonemu na podstawie decyzji kierunkowych i uznających
rekultywację za zakończoną. Za lata 2013, 2014 i 2017 sprawozdania przekazano
terminowo do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku28.

(dowód: akta kontroli str. 399-499)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W latach 2013-2017 Starosta nie realizował wynikającego z art. 27 ust. 3
w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy ogrl obowiązku przeprowadzania co najmniej raz
w roku kontroli wykonania obowiązku rekultywacji gruntów, dla których ustalono
kierunek, termin i osobę zobowiązaną do jej wykonania (pracownicy Starostwa
prowadzili jedynie, na wniosek zainteresowanych, dziewięć wizji lokalnych przed
wydaniem decyzji w sprawie uznania rekultywacji za zakończoną).

W związku z tym w ww. okresie nie objęto co najmniej raz kontrolami 14 obszarów
po wydobyciu kopalin29 - dziewięciu w 2013 L, jedenastu w latach 2014 i 2016,
dwunastu w 2015 r. i trzynastu w 2017 L

(dowód: akta kontroli str. 176, 193, 197,205,231,235,281,282,283,338)
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił, że
coroczne, wynikające z ustawy, kontrole byłyby nieskuteczne, z uwagi na brak
możliwości wyegzekwowania ich ustaleń.

(dowód: akta kontroli str. 350-359)
W ocenie NIK przyjęta praktyka pozbawia możliwości uzyskania informacji o stanie
faktycznym na gruntach objętych obowiązkiem rekultywacji przed jej zakończeniem,
korygowania działań przedsiębiorców w przypadku niezgodności w prowadzeniu
rekultywacji z dokumentacją oraz monitorowania terminu jej zakończenia.
Ustawodawca nie uzależnił realizacji określonego wart. 27 ust. 3 ww. ustawy
obowiązku od uznania jego zasadności przez organ zobowiązany do kontroli.

28 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku na podstawie Uchwały Nr 7241XXX1V/13z dnia 28 października
2013 r. przejęJo do zakresu swoich obowiązków zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji
ipoprawiania wartości uźytkowej gruntów przypisane Marszałkowi Województwa Pomorskiego ustawą ogrl.
29 Mirowo IX, Szlachta, Mirowo V, Mirowo l, Mirowo II, Grabowo, Mirowo VI, Demlin III, Mirowo VII, Mirowo IV, Demlin, Mirowo
III, Barloźono, DemIin IV.
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Opis stanu
faktycznego

2. Sprawozdania RRW-11 za lata 2013, 2014 i 2016 zostały sporządzone
niezgodnie ze stanem faktycznym, wynikającym z decyzji kierunkowych
i uznających rekultywację za zakończoną, gdyż:
- za lata 2013-2014 w dziale 2 sprawozdań "Grunty podlegające rekultywacji

i zagospodarowaniu", w kolumnie "grunty wymagające rekultywacji -
zdewastowane" nie ujęto w powierzchni zdewastowanej: 13,46 ha3o,

- za lata 2013, 2014, 2016 w dziale 2 sprawozdań "Grunty podlegające
rekultywacji i zagospodarowaniu", w kolumnie "grunty w ciągu roku" nie ujęto
powierzchni gruntów zrekultywowanych: 13,22 ha31•

Ponadto sprawozdania za lata 2015-2016 złożono do Wojewódzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z trzydniowym opóźnieniem w stosunku do
terminów określonych w załącznikach do rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie
programu badań statystycznych statystyki publicznej na lata 2015 i 201632,

tj. 11 marca 2016 r. i 10 marca 2017 r.33.
(dowód: akta kontroli str. 416-448, 467-482, 449, 466, 523)

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił, że
błędnie wykazana powierzchnia gruntów zdewastowanych oraz przekroczenie
terminu złożenia sprawozdań wynikały z błędu pracownika. W sprawozdaniach
RRW-11 za lata 2013-2014 wykazywano powierzchnię gruntów, na których
nastąpiła rekultywacja podstawowa jako rekultywację uznaną za zakończoną
wzorem lat ubiegłych. Zgodnie z ówczesną praktyką w ww. sprawozdaniach
wykazywano również powierzchnię gruntów, na których przeprowadzono
rekultywację podstawową.

(dowód: akta kontroli str. 519-520, 524, 525-526)

W okresie objętym kontrolą Starosta nie zapewnił realizacji, wynikającego z art. 27
ust. 3 ustawy ogrl, wymogu przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli
wykonania obowiązku rekultywacji gruntów, dla których ustalono kierunek, termin
i osobę zobowiązaną do jej wykonania. Kontrolami nie objęto żadnego z 14 takich
wyrobisk (pracownicy Starostwa przeprowadzali wizje lokalne przed wydaniem
decyzji w sprawie uznania rekultywacji za zakończoną).
Starosta, zgodnie z wymogiem określonym wart. 33 pkt 3 i 4 ustawy ogrl, prowadził
sprawozdawczość dotyczącą wielkości obszarów i położenia gruntów podlegających
rekultywacji. Stwierdzono jednak, że sprawozdania RRW-11 za lata 2013, 2014
i 2016 sporządzono nierzeteinie, a za lata 2015-2016 przekazano z opóźnieniem
do właściwego organu.

3. Egzekwowanie wykonania obowiązku rekultywacji gruntów po
eksploatacji

3.1. W okresie objętym kontrolą Starosta wydał trzy decyzje uznające rekultywację
na wyrobiskach: Mirowo VII i Mirowo IV, Mirowo IX i Szczodrowo II za zakończoną
(na obszarze o łącznej powierzchni 15,51 ha34). Rekultywacje objęte ww. decyzjami

3J Powierzchnia dotyczyła jednostki ewidencyjnej Skarszewy.
31 W 2013 r. _ 4.7 ha (Mirowo 1- 2.9600, Mirowo IIA -1.7400), w 2014 r. -1 ha (Mirowo V), w 2016 r. - 7.5208 ha ( Mirowo IX
- 5.3908 ha, Szczodrowo 11- 2.1300 ha).
32 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej
na rok 2015 (Dz. U. z 2015 L, poz. 1304), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 211ipca 2015 r. w sprawie programu badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1426).
33 RRW-11 za 2015 r. złożono 14 marca 2016 r., a RRW-11 za 2016 L 13 marca 2017 L

34 W 2016 r. - 7,52 ha, w 2018 L - 7,99 ha.
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zakończono w wyznaczonym w nich terminie, nieprzekraczającym terminu,
określonego wart. 20 ust. 4 ustawy ogrl.

W przypadku złóż Bobowo II, Bobowo III, Siwiałka, Wolny Dwór III (o łącznej
powierzchni 13,83 ha) rekultywacja nie została wykonana w terminie, określonym
wart. 20 ust. 4 ustawy ogrl. W żadnym przypadku Starosta nie wydał decyzji
kierunkowych35. W przypadku złoża Barłożno (8,8 ha) w ww. terminie rekultywacja
gruntów nie została uznana za zakończoną, natomiast w przypadku złoża Grabowo
(7,15 ha), dopuszczono do wykonania rekultywacji w terminie dłuższym niż
wynikający z ustawy ogrl, w związku z przeniesieniem obowiązku wykonania
rekultywacji na następcę prawnego przedsiębiorcy36.

(dowód: akta kontroli str. 162-165,228,234,280,299-301,532-541)
3.2. W okresie objętym kontrolą Starosta odmówił, z uwagi na niewykonanie
niektórych niezbędnych prac, uznania za zakończoną rekultywację gruntów po
eksploatacji złoża Szczodrowo 1137 (po wykonaniu prac przez przedsiębiorcę,
wydano decyzję uznającą rekultywację za zakończoną38 - w terminie,
nieprzekraczającym określonego wart. 20 ust. 4 ustawy ogrl) i części złoża Mirowo
II (termin wykonania rekultywacji, określony wart. 20 ust. 4 ustawy ogrl
do zakończenia kontroli nie minął).

Starosta nie był informowany o przyczynach opóżnień w rekultywacji i nie posiadał
informacji o tym, czy przedsiębiorcy po wygaśnięciu koncesji na wydobycie kopalin
na terenie Powiatu Starogardzkiego na gruntach objętych koncesjami dalej
prowadzili działalność przemysłową, o której mowa wart. 4 pkt 26 ustawy ogrl.

(dowód: akta kontroli str. 196,278,343-358,500)
3.3. Starosta nie posiadał informacji o prowadzeniu na terenie Powiatu
Starogardzkiego, w okresie objętym kontrolą, działalności przemysłowej
na obszarach wydobycia kopalin po wygaszeniu lub wygaśnięciu koncesji. Starosta
nie posiadał również informacji na temat zakładów górniczych, które w okresie
objętym kontrolą zostały zlikwidowane w całości lub w części na podstawie decyzji
Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku.

(dowód: akta kontroli str. 343-349, 350-359)
Z informacji uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK wynika, że:
- w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2015 r. Dyrektor Okręgowego

Urzędu Górniczego w Poznaniu, wydał jedną decyzję nakazującą likwidację
zakładu górniczego Bobowo II i Bobowo III na terenie Powiatu Starogardzkieg039.
W związku z niewykonaniem likwidacji zakładu w terminie wskazanym w decyzji,
Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu przesłał do Wojewody
Pomorskiego, tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków
o charakterze niepieniężnym,

- w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2018 r. Dyrektor Okręgowego
Urzędu Górniczego w Gdańsku nie wydał nakazów likwidacji zakładów
górniczych działających na terenie Powiatu Starogardzkiego i eksploatujących
kopaliny objęte prawem własności nieruchomości gruntowej.

(dowód: akta kontroli str. 501-518)

35 Cozostałoopisanewnieprawidłowościnr3nastronie8wystąpienia(złożaBobowoII i BobowoIII) iwnieprawidłowości
nr1nastronie15wystąpienia(złożaSiwialkaiWolnyDwórIII).
36 coopisanowuwadzedotyczącejbadanejdziałalnościnastronie9wystąpienia.
37 Decyzjaz4 listopada2015r.
38 Decyzjaz22sierpnia2016r.
39 Decyzjaz111ipca2013r.
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Ustalone
nieprawidłowości

3.4. W okresie objętym kontrolą Starosta nie prowadził postępowań przeciwko
osobom zobowiązanym do rekultywacji gruntów zdewastowanych oraz gruntów
zdegradowanych, w których nie zakończono rekultywacji w terminie wynikającym
z art. 20 usl. 4 ustawy ogrl.

(dowód: akta kontroli str. 343-349)
3.5. W kontrolowanym okresie nie wpłynęły do Starostwa informacje wskazujące
na nielegalnewydobycie kopalin na obszarze Powiatu Starogardzkiego.

(dowód: akta kontroli str. 343-349, 522)
3.6. W kontrolowanymokresie Starosta nie występował do MarszałkaWojewództwa
Pomorskiego o:
- uzyskanie środków z budżetu województwa pomorskiego w celu

przeprowadzenia rekultywacji gruntów na cele rolne (art. 22c usl. 1 pkt 1 ustawy
ogrl),

- pozyskanie środków z budżetu państwa na rekultywację gruntów leśnych
i gruntów przeznaczonychdo zalesienia,

ponieważ nie stwierdził utraty lub zmniejszenia wartości użytkowej gruntów wskutek
działalności nieustalonych osób.

(dowód: akta kontroli str. 343-349)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Starosta nie podejmował działań zmierzających do wydania decyzji
kierunkowych po wydobyciu kopalin z dwóch złóż: Wolny Dwór III i Siwiałka
o łącznej powierzchni 11,93 ha, dla których koncesje zostały wygaszone z dniem
(odpowiednio) 26 lutego 2013 r. i 1 grudnia 2011 r. Nie podejmował także działań
w celu ustalenia zakończenia działalności przemysłowej na tym terenie.

(dowód: akta kontroli str. 129-131, 135-137, 161,532-541)

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił,
że przedsiębiorcy nie wystąpili z wnioskami o wydanie decyzji kierunkowych.
W Wydziale nie posiadano informacji o wygaszeniu koncesji. Praktyka wydawania
decyzji na wniosek strony była, zdaniem Naczelnika, najbardziej skuteczna
w egzekwowaniu od przedsiębiorcy ciążącego na nim obowiązku i nie generowała
dodatkowych skutków finansowych, które musiałby ponosić organ. Wydawanie
decyzji w sprawach rekultywacji z urzędu obarczone jest szeregiem problemów
związanych z pokrywaniem kosztów postępowania administracyjnego, zlecaniem
ekspertyz i późniejszym wykonaniem decyzji w zastępstwie przedsiębiorcy.
Naczelnik wyjaśnił również, że w Starostwie nie dysponowano informacjami
dotyczącymi prowadzenia działalności przemysłowej na wskazanych terenach,
co ustalił w wyniku konsultacji z Wydziałem Ochrony Środowiska.

(dowód: akta kontroli str. 161, 350-363)

W ocenie NIK przedstawioneokoliczności nie stanowią dostatecznego uzasadnienia
dla zaniechania działań mających na celu przywrócenie gruntom wartości
użytkowych lub przyrodniczych. Informacje o decyzjach wygaszających koncesje
dostępne były w komórce organizacyjnej Starostwa, do zadań której należało
załatwianie spraw w tym zakresie. Przyjęta praktyka nakładania obowiązku
rekultywacji jedynie na wniosek strony prowadzi do sytuacji, w której wykonanie
rekultywacji uzależnione jest od woli (wyrażonej poprzez złożenie lub nie wniosku)
przedsiębiorcy. Przepisy ustawy ogrl nie warunkują jednak wydawania decyzji
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Wnioski pokontrolne

od złożenia wniosku. Wszczęcie postępowań z urzędu możliwe było na podstawie
art. 61 § 1 Kpa.

2. Starosta nie podjął działań w celu uznania rekultywacji za zakończoną
w przypadku wyrobiska Barłożno. W dniu 17 czerwca 2010 r. Starosta wydał
decyzję m.in. uznającą rekultywację podstawową części gruntów (skarpy) za
zakończoną4o.Z decyzji wynikało, że prace rekultywacyjne na skarpach zostały
przeprowadzone w terminie określonym wart. 20 ust. 4 ustawy ogrl, jednak
z ostatecznym uznaniem zakończenia rekultywacji należałoby poczekać
do przyjęcia się zasadzonych krzewów. W decyzji wskazano również, że dla tego
terenu zostanie wydana kolejna decyzja w sprawie uznania rekultywacji
za zakończoną. Pomimo upływu ponad ośmiu lat ww. decyzja nie została wydana.

(dowód:akta kontroli str. 288-303)
Z wYJasnlen Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościamiwynika, że nie podejmowanodziałań w celu wydania ww. decyzji,
ponieważ·zgodnie z przyjętą praktyką wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji
odbywało się tylko na wniosek przedsiębiorcy.

(dowód:akta kontrolistr. 527-529)
Wacenie NIK, Starosta powinien w przedmiotowejsprawie podjąć działania mające
na celu ustalenie czy rekultywacja została zakończona w wyznaczonym w decyzji
terminie (pięć lat od zaprzestaniaeksploatacji).

Przed wydaniem decyzji uznających rekultywację za zakończoną Starosta
weryfikował sposób wykonania rekultywacji, odmawiając uznania jej za zakończoną
(w dwóch przypadkach) w związku z niewykonaniem niektórych niezbędnych prac.
Starosta nie wykorzystywał jednak w pełnym zakresie ustawowych uprawnień
umożliwiających egzekwowanie wykonania obowiązku rekultywacji gruntów -
nie podjął działań w celu wydania decyzji kierunkowych dla dwóch miejsc, mimo że
od zakończenia na nich działalności przemysłowej upłynęło ponad pięć lat oraz
w celu uznania rekultywacji za zakończoną w przypadku jednego miejsca, pomimo
upływu ponad ośmiu lat od wydania decyzji uznającej rekultywację częściową
za zakończoną.

IV. Wnioski

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

1. Podjęcie działań zapewniających nakładanie obowiązku rekultywacji gruntów po
eksploatacji kopalin wyłącznie na osoby, które spowodowały utratę lub
ograniczenie wartości użytkowej tych gruntów lub są następcami prawnymi
takich osób.

2. Podjęcie działań w celu wyeliminowania przypadków wydawania decyzji
w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów bez zasięgnięcia opinii
właściwych organów.

3. Podjęcie działań w celu zapewnienia terminowego załatwiania spraw
i dokumentowania wykonywania obowiązków informacyjnych określonych
wart. 10 § 1 i 36 § 1 Kpa.

40 Decyzja nr GG.V.6018-11284/09-10
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwagi
i wykonania wniosków

4. Prowadzenie z wymaganą częstotliwością kontroli wykonania obowiązku
rekultywacji gruntów po eksploatacji kopalin, dla których ustalono kierunek,
termin i osobę zobowiązaną do jej wykonania.

5. Rzetelne sporządzanie sprawozdań RRW-11 i terminowe ich przekazywanie.
6. Podejmowanie działań w celu ustalenia zakończenia działalności przemysłowej

na gruntach po eksploatacji kopalin i wydania decyzji kierunkowych w przypadku
powzięcia w Starostwie informacji o wygaśnięciu koncesji.

7. Podjęcie działań w sprawie uznania rekultywacji złoża Barłożno za zakończoną.

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 Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Gdańsku.
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

Gdańsk, dnia3~ lipca 2018 r.

Kontroler

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

.i.. ~\ ',--::EDYREKTOR DELEGATURY

I NAJWYŻS~E~~~:ONTROll

..................... ~~.~~ .

Monika Stępka
7r'ecjalista kontroli państwowej
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Gdańsk, dnia 20 lipca 2018 r.

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią Ewę Duszkę - wicedyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku do
podpisania wystąpienia po kontroli P/18/088 " Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin objętych
prawem własności nieruchomości" przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Starogardzie
Gdańskim.

DYREK;TOR DELEGATURY
NAJWV;ZEJ IZBY KONTROLI

Gdańsku

Ewa Ji iu ska-Kluczek
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