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I. Dane identyfikacyjne 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska1 

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz 

 

Maria Dombrowicz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy2 - 
od 1 sierpnia 2017 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

- Włodzimierz Ciepły od 7 listopada 2008 r. do 29 stycznia 2016 r., 

- Dariusz Wrzos od 11 lutego 2016 r. do 13 lipca 2017 r.,  

- p.o. Marek Machnikowski od 14 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. 

 

Działania RDOŚ mające na celu ochronę rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”, 
w tym identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji i ograniczenia istniejących 
i potencjalnych zagrożeń oraz ich skutków na obszarze rezerwatu. 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia czynności kontrolnych3, z uwzględnieniem 
okresu wcześniejszego, jeśli zdarzenia mające wtedy miejsce miały wpływ na 
zjawiska będące przedmiotem kontroli lub były ich konsekwencją. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Bydgoszczy 

 

Elżbieta Warda-Fereniec, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/79/2019 z 22 maja 2019 r. 

 (akta kontroli str. 1-50) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
RDOŚ właściwie sprawowała nadzór nad rezerwatem przyrody „Rzeka Drwęca”6, 
w tym podejmowała działania mające na celu ochronę Rezerwatu poprzez 
identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji i ograniczenia istniejących 
i potencjalnych zagrożeń oraz ich skutków. Kontrola wykazała, że Regionalny 
Dyrektor prawidłowo realizował zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody7 
dotyczące m.in. możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego 

                                                      
1 Dalej: „RDOŚ”. 
2 Dalej: „Regionalny Dyrektor”. 
3 Tj. do 15 lipca 2019 r. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Dalej: „Rezerwat”. 
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm., dalej: „ustawa o ochronie przyrody”. 
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przedmiotem było sporządzenie projektu planu ochrony dla Rezerwatu (art. 19 ust. 
1a) lub o zamiarze przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie zadań 
ochronnych (art. 28 ust. 8).  

Regionalny Dyrektor bez zbędnej zwłoki reagował na sygnały docierające do RDOŚ 
o możliwości wystąpienia w Rezerwacie nieprawidłowości lub negatywnego 
oddziaływania na środowisko.  

Za nierzetelne NIK uznała nieegzekwowanie od Fundacji, na rzecz której wydano 
decyzje zezwalające na odstępstwa od obowiązujących w Rezerwacie zakazów, 
obowiązków określonych w decyzjach, tj. zgłaszania terminu prowadzenia akcji 
sprzątania Drwęcy (dwa tygodnie wcześniej) oraz przedłożenia RDOŚ sprawozdania 
z prowadzonych działań (do 31 maja) w każdym roku obowiązywania zezwolenia 
(tj. w latach 2016-2019). W trakcie niniejszej kontroli RDOŚ pozyskała brakujące 
dane. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  
1. Realizując obowiązek wynikający z art. 114 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody 
Regionalny Dyrektor prowadził w badanym okresie rejestr form ochrony przyrody, 
aktualizując go na bieżąco8. Zgodnie z prowadzonymi przez RDOŚ rejestrami na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego9 znajdowały się 9410 rezerwaty 
przyrody ustanowione w latach 195611-200612. Łączna powierzchnia rezerwatów na 
terenie województwa wynosiła 9 604,32 ha. Ochroną ścisłą objętych było 49 
rezerwatów o powierzchni 1 762,21 ha, ochroną czynną 69 rezerwatów 
o powierzchni 6 867,88 ha, a ochroną krajobrazową pięć rezerwatów o powierzchni 
974,23 ha. Plany ochrony posiadały 84 rezerwaty, natomiast 14 posiadało plany 
zadań ochronnych.  

Na terenie województwa znajdowało się 10 parków krajobrazowych13, 31 obszarów 
chronionego krajobrazu14, 2 054 pomniki przyrody15, jedno stanowisko 
dokumentacyjne, 1 930 użytków ekologicznych16, 10 zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych17. 

Ponadto zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody RDOŚ gromadził 
dokumentację dotyczącą cennych zasobów i tworów przyrody, która zawierała m.in. 
materiały sporządzane na potrzeby ustanowienia planów ochrony i planów zadań 
ochronnych dla rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 oraz dotyczące 
przeprowadzanych działań w obrębie rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 
w zakresie uzupełnienia stanu wiedzy i monitoringu18. 

 (akta kontroli str. 144-180) 

                                                      
8 Ostatnio zaktualizowany 16 kwietnia 2019 r. 
9 Dalej: „województwo”. 
10 W tym: 49 leśnych, 16 torfowiskowych, po siedem faunistycznych, florystycznych i krajobrazowych, po trzy 
stepowe i wodne, po jednym przyrody nieożywionej i słonoroślowy. Trzy z nich leżą również w granicach innych 
województw, tj. Bagno Mostki i Rzeka Drwęca na terenie woj. warmińsko-mazurskiego a Wiosło Duże na terenie 
województwa pomorskiego.  
11 Rezerwat „Wielka Kępa” utworzony 25 sierpnia 1953 r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa.  
12 Rezerwaty przyrody utworzone rozporządzeniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: „Jezioro Łyse” od 21 lutego 
2006 r. oraz „Uroczysko Koneck” od 27 lipca 2006 r. 
13 O powierzchni 238 758,52 ha.  
14 O powierzchni 337 131,07 ha. 
15 Stanowiły je m.in.: 1 177 drzew, 701 skupisk drzew, 79 głazów narzutowych, 60 alei, 14 stanowisk, 10 źródeł. 
16 O powierzchni 5 587,22 ha. 
17 O powierzchni. 2 052,53 ha. 
18 Tworzono np. „Karty obserwacji gatunku na stanowisku”, „Karty stanowiska”. „Karty obserwacji siedliska 
przyrodniczego na stanowisku”.  

Opis stanu 
faktycznego 
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2. Regionalny Dyrektor obwieszczeniem z 30 maja 2017 r. zawiadomił, zgodnie 
z art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody, o możliwości wzięcia udziału 
społeczeństwa w postępowaniu do sporządzenia projektu planu ochrony dla 
Rezerwatu19 i możliwości zapoznania się z projektem planu i wynikami prac 
opracowanymi na potrzeby jego sporządzenia (w siedzibie RDOŚ oraz na stronie 
internetowej20). Ponadto projekt zarządzenia21 został przekazany odrębnymi 
pismami do zaopiniowania przez zarządców terenu rezerwatu.  

Opinie do projektu planu przekazało osiem Rad Gmin22 i Zastępca Prezydenta 
Miasta Torunia. Natomiast trzy Rady Gmin23 i dwie Rady Miasta24 nie przedstawiły 
stanowiska w terminie miesiąca, stąd zgodnie z art. 19 ust. 6d ustawy o ochronie 
przyrody projekt uznano za uzgodniony. Ponadto projekt przekazano do Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu25, czterech 
Nadleśnictw26 i 11 organizacji pozarządowych. 

Obwieszczeniem z 27 lipca 2017 r. Regionalny Dyrektor poinformował 
o ustosunkowaniu się do zgłoszonych do projektu planu uwag i wniosków. 
Wszystkie zostały przeanalizowane i większość z nich, jeżeli pozwalały na to 
przepisy prawa, uwzględniono.  

(akta kontroli str. 129-143, 181-214) 

Ponadto Dyrektor Regionalny zarządzeniami nr 11/2011 z 15 czerwca 2011 r. 
i nr 18/2011 z 20 października 2011 r. wyznaczył szlak turystyczny kajakowy na 
obszarze rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”. Celem wyznaczenia szlaku było 
skanalizowanie ruchu turystycznego, w szczególności możliwości realizacji spływów 
kajakowych zorganizowanych i indywidualnych w okresie od 1 maja do 30 września. 
Działania takie, w myśl zarządzeń, nie powinny spowodować znacząco 
negatywnego oddziaływania na rezerwat. Oznaczenie szlaku oraz miejsc 
postojowych spoczywało na właściwych miejscowo gminach (po uzgodnieniu 
z Regionalnym Dyrektorem).  

(akta kontroli str. 329-365) 

3. Zmiana planu zadań ochronnych27, wprowadzona zarządzeniem Regionalnego 
Dyrektora i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 21 grudnia 
2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH28000128, została poprzedzona 
konsultacjami społecznymi na zasadach i w trybie określonym w art. 28 ust. 3 i 4 
ustawy o ochronie przyrody. 

Obwieszczeniami z 25 maja oraz 25 czerwca 2015 r. Regionalny Dyrektor podał do 
publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia zmiany 

                                                      
19 Dalej: „projekt planu”. 
20 Adres strony: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/ zakładka: Obwieszczenia i zawiadomienia. 
21 W spr. ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”. 
22 Rady Gmin: Bartniczka, Brzozie, Brodnica, Osiek, Zbiczno, Ciechocin i Radomin – opinie pozytywne oraz 
Lubicz - opinia negatywna. 
23 Rady Gmin: Bobrowo, Golub-Dobrzyń i Wąpielsk. 
24 Rady Miast: Brodnica i Golub-Dobrzyń. 
25 Dalej: „PZW Toruń”. 
26 Nadleśnictwa: Brodnica, Dobrzejewice, Golub-Dobrzyń i Skrwilno. 
27 Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 ustanowiono zarządzeniem 
Regionalnego Dyrektora oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 31 marca 2014 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 (Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. poz. 1180), które podlegało zmianie na skutek uwag Ministra Środowiska, przedstawionych 
pismem z 15 grudnia 2014 r., znak: DP-074-60/43114/14/JJ na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych 
przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej. 
28 Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 191. 

http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/
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w ww. planie zadań ochronnych oraz poinformował o możliwości złożenia uwag 
i wniosków do projektu planu. Ww. obwieszczenia zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy 
o ochronie przyrody były również podawane do publicznej wiadomości przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, gdyż obszar ochronny 
znajduje się także w granicach województwa warmińsko-mazurskiego.  

Uwagi (w liczbie pięciu) do projektu planu zadań ochronnych zgłosiły cztery 
podmioty29 (na 106 powiadomionych), a uwzględniono jedną z nich dotyczącą 
zmiany podstawy prawnej zarządzenia30.  

W 2018 r. w ramach działań własnych RDOŚ przeprowadził monitoring stanu 
siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001. 
Badania wykonano na stanowiskach monitoringowych wyznaczonych w planie 
zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 (płaty siedlisk zlokalizowane 
są częściowo w granicach rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”) dla siedlisk 
o kodach: 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz 9170 - grąd 
środkowoeuropejski i subkontynentalny.  

Badania terenowe udokumentowano w formie kart obserwacji stanu siedlisk na 
stanowiskach (zgodnie z metodyką określoną w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska31 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska) oraz w postaci materiałów 
fotograficznych. 

Ponadto w latach 2015-2016, na zlecenie RDOŚ w Bydgoszczy wykonano badania 
terenowe w ramach zadania obejmującego uzupełnienie stanu wiedzy w obszarze 
Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 (w tym również na terenie rezerwatu 
przyrody „Rzeka Drwęca”), w tym m.in. ocenę występowania i stanu przedmiotów 
ochrony - populacji ichtiofauny32, płazów33, ssaków34, roślin35 i siedlisk 
przyrodniczych36.  

Wyniki badań dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy obejmowały opracowanie 
tekstowe wraz z dokumentacją fotograficzną oraz dane geoprzestrzenne (GIS)37. 
Działanie obejmujące uzupełnienie stanu wiedzy zrealizowano ze środków 
pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu38. 

(akta kontroli str. 51-128, 299-314) 

4. W okresie objętym kontrolą RDOŚ pozyskiwała materiały dotyczące stanu 
rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”, w tym w ramach nadzoru nad ww. rezerwatem 
oraz obszarem Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001. Były to w szczególności 
dane: 
a) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy39 - wyniki PMŚ 
stanu wód w zlewni Drwęcy, 
b) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - wyniki monitoringu (w ramach 
PMŚ) stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, 

                                                      
29 Tj. GDOŚ w Gdańsku, Klub Przyrodników (dwie uwagi), Nadleśnictwo Jagiełek i Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Olsztynie.  
30 Dwie uwagi wykraczały poza zakres objęty konsultacjami, a dwie nie znajdowały odniesienia 
w obowiązujących przepisach.  
31 Dalej: „PMŚ”. 
32 Minóg rzeczny, łosoś atlantycki, boleń, piskorz, koza, głowacz białopłetwy, różanka. 
33 Traszka grzebieniasta, kumak nizinny. 
34 Wydra, bóbr europejski. 
35 Starodub łąkowy. 
36 6430 - ziołorośla górskie i nadrzeczne, 6510 - niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. 
37 System informacji geograficznej (ang. Geographic Information System). 
38 Dalej: WFOŚiGW w Toruniu”. 
39 Dalej: „WIOŚ” w Bydgoszczy". 
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c) PZW w Toruniu40 - sposób prowadzenia gospodarki rybackiej, w tym 
wykonywanych zarybień rzeki Drwęcy, 
d) Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz PZW Toruń - wyniki prowadzonych kontroli w zakresie 
nielegalnego połowu ryb, 
e) właściwych miejscowo gmin - sposób zagospodarowania i oznakowania szlaku 
turystycznego kajakowego na rzece Drwęcy. Do ww. gmin przesłano również projekt 
planu ochrony rezerwatu, do którego nie zgłoszono uwag, 
f) uzyskane w ramach sprawozdań z badań naukowych prowadzonych w rezerwacie 
przyrody na podstawie zezwoleń udzielonych przez Regionalnego Dyrektora.  

Regionalny Dyrektor podejmował działania mające na celu pozyskanie od 
nadleśnictw kart oceny rezerwatów przyrody z terenu województwa kujawsko-
pomorskiego. Karty oceny rezerwatów przyrody przekazywane przez Nadleśnictwa: 
Brodnica, Dobrzejewice, Golub-Dobrzyń i Skrwilno, w granicach których 
zlokalizowany jest rezerwat przyrody Rzeka Drwęca, nie przedstawiały danych nt. 
rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”. 

(akta kontroli str. 215-222, 296-298) 

5. W latach 2016-2019 I półrocze nie wpłynęły do RDOŚ skargi dotyczące 
odprowadzania ścieków do nurtu Drwęcy lub budowy albo przebudowy obiektów 
budowlanych i urządzeń technicznych związanych z odprowadzaniem ścieków do 
rzeki. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących w rezerwacie zakazów 
lub możliwości ich nieprzestrzegania RDOŚ podejmowała następujące działania: 
- po uzyskaniu prasowej informacji nt. odprowadzania ścieków do rzeki Drwęcy 
przez Lubickie Wodociągi, RDOŚ niezwłocznie skierowała wniosek do 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku41 o stwierdzenie nieważności pozwolenia 
wodnoprawnego wydanego dla Lubickich Wodociągów. Ponadto pozyskała wyniki 
kontroli WIOŚ w Bydgoszczy, które przekazała do PGW Wody Polskie w Gdańsku42. 
W odpowiedzi poinformowano, że na początku lipca 2019 r. zostanie 
przeprowadzona kontrola, a jej wyniki zostaną przekazane do RDOŚ;   
- w związku z wnioskiem złożonym przez Burmistrza Brodnicy skierowanym do 
Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy, dotyczącym wykonywania prac 
budowlanych (przygotowania terenu pod budowę parkingu samochodowego), 
RDOŚ przekazała Policji dane, o które ta wnioskowała;  
- zgłoszenie o możliwości podjęcia czynności objętych zakazami w rezerwacie 
przyrody dotyczące m.in. wycinki drzew przekazano do Komendy Powiatowej Policji 
w Golubiu-Dobrzyniu (na podstawie art. 127 i 132 ustawy o ochronie przyrody)43. 

(akta kontroli str. 215-222, 239-295, 304, 315-319, 390) 

6. Działania ochronne w odniesieniu do rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca” zostały 
określone w planie ochrony, który wskazuje również podmioty właściwe do ich 
realizacji. I tak: 
a) Prowadzenie corocznych zarybień przez uprawnionego do rybactwa. 
RDOŚ corocznie pozyskiwał informacje nt. wykonanych zarybień przez PZW Toruń 
(jedyny użytkownik rybacki). W przypadku potrzeby (na wniosek GDOŚ) 
przekazywał opinię nt. operatów rybackich. W 2017 r. taką opinię przekazano dla 
obwodu rybackiego rzeki Drwęcy nr 5.  

                                                      
40 Dalej: „PZW Toruń”. 
41 Dalej: „PGW Wody Polskie w Gdańsku”. 
42 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce nie wpłynęła informacja o wynikach kontroli. 
43 Postępowanie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy.  
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b) Odłów coroczny tarlaków troci wędrownej i łososia atlantyckiego przez 
uprawnionego do rybactwa, w celu pobrania ikry, podchowu ryb i zarybienia rzeki 
Drwęcy. 
Działanie wykonywane przez PZW Toruń, który każdorazowo zwracał się 
z wnioskiem do RDOŚ o opinię w zakresie realizacji ww. działania. 
c) Opracowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających udrożnienie rzeki w zakresie 
migracji. 
Działanie realizowane przez właścicieli obiektów. RDOŚ w Bydgoszczy w 2016 r. 
poinformował właścicieli o możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych, 
w tym unijnych. Ponadto dwukrotnie opiniował wnioski o przyznanie 
środków zewnętrznych na udrożnienie stopnia wodnego w Lubiczu Dolnym 
(w 2016 i 2017 r.). 

(akta kontroli str. 215-218) 

Regionalny Dyrektor podała, że w 2016 r., zgodnie z wymogami art. 115 ustawy 
o ochronie przyrody, zrealizowała działanie obejmujące wykonanie i umieszczenie 
dwóch tablic informacyjnych rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”. Działanie to 
zrealizowano ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Toruniu. Rezerwat przyrody 
„Rzeka Drwęca” oraz obszar Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 podlegały 
oznakowaniu również przed rokiem 2016. 

(akta kontroli str. 218) 

7. W badanym okresie Regionalny Dyrektor wydał osiem decyzji na odstępstwa od 
obowiązujących w rezerwacie zakazów. Decyzje wydano na podstawie przesłanek 
określonych w art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody i dotyczyły one:  

- wiosennego usuwania z rezerwatu odpadów komunalnych w połączeniu 
z edukacją ekologiczną, 

- przeprowadzenia badań naukowych o charakterze monitoringowym dotyczących 
rozmieszczenia, liczebności i składu gatunkowego ichtiofauny na terenie rezerwatu, 

- przeprowadzenie badań monitoringu narybku wędrownych ryb łososiowatych oraz 
badania ichtiofauny systemu rzek Drwęcy, 

- przeprowadzenie badań ichtiologicznych na odcinku 300 m (pod mostem 
kolejowym) poprzez chwytanie dziko występujących zwierząt oraz umyślnego 
płoszenia zwierząt kręgowych na terenie rezerwatu, 

- przeprowadzenie badań naukowych dotyczących zbioru włosieniczników 
w wodach rezerwatu, 

- umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, ruchu pieszego poza wyznaczonymi 
szlakami i ruchu pojazdów (bezsilnikowych) poza drogami publicznymi w związku 
z wykonywaniem zdjęć i filmów do celów edukacyjnych, popularyzacji walorów 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na terenie rezerwatu, 

- przeprowadzenie badań dotyczących monitoringu osadów dennych. 

Z uwagi na charakter czynności, dla których wydane zostały ww. zezwolenia nie 
prowadzono kontroli w terenie, jednakże zobowiązano wnioskodawców 
do przedłożenia sprawozdań oraz uzyskanych danych, wyników i wniosków 
z przeprowadzonych badań.  

(akta kontroli str. 215-238) 

Pomimo nałożonego dwoma decyzjami44 obowiązku określonego w warunkach nr 4 
i nr 5 ww. decyzji, tj. informowania RDOŚ w każdym roku obowiązywania zezwolenia 
(w latach 2016-2021) o terminie przeprowadzania akcji sprzątania Drwęcy 

                                                      
44 WPN.6205.30.2016.KLD z 1 kwietnia 2016 r. oraz WPN.6205.97.2016.KLD z 15 grudnia 2016 r. 
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i przedłożenia RDOŚ sprawozdania z prowadzonych działań do 31 maja, Fundacja, 
na rzecz której wydano decyzje45 w latach 2017-2019 nie informowała o terminie 
sprzątania Drwęcy i nie przekazała trzech sprawozdań z prowadzonych działań.  

 (akta kontroli str. 320-389) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

RDOŚ nierzetelnie egzekwowała od Fundacji obowiązki dotyczące zgłaszania 
RDOŚ terminu prowadzenia akcji sprzątania Drwęcy oraz przedkładania w latach 
2016-2019 sprawozdań z prowadzonych działań, nałożone na ten podmiot 
decyzjami zezwalającymi na odstępstwa od obowiązujących w Rezerwacie 
zakazów.  

P.o. Zastępca Dyrektora RDOŚ Konserwator Przyrody wyjaśniła, że RDOŚ pozyskała 
w trakcie kontroli NIK, brakujące sprawozdania oraz przekazała Fundacji pouczenie 
na temat terminowego przekazywania sprawozdań oraz o podejmowaniu działań 
zgodnych z warunkami określonymi w zezwoleniach. 

(akta kontroli str. 320-389) 

Powyższa nieprawidłowość nie miała wpływu na ogólną ocenę kontrolowanej 
działalności. 

IV. Uwagi i wnioski 
Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Bydgoszcz,       sierpnia 2019 roku  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler p.o. Dyrektor 
Oliwia Bar Elżbieta Warda-Fereniec  

główny specjalista kontroli państwowej 

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

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

Podpis Podpis 

                                                      
45 Dalej: „Fundacja”. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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