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I. Dane identyfikacyjne. 
Urząd Gminy Koszęcin1, ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin. 

 

Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin, od 3 kwietnia 2016 r.2 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

Działania podejmowane przez Urząd w celu realizacji wniosków pokontrolnych  
NIK z kontroli P/17/049 „Lokalne formy ochrony przyrody”. Rzetelność informacji 
przesłanych do NIK o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych.  

 

Lata 2017 – 2018. 

 

Artykuł 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 

Waldemar Góra, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/15/2019 z 4 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Zwany dalej: „Urzędem”. 
2 Zwany dalej: „Wójtem Gminy”.  
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.; zwanej dalej: „ustawą o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności. 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Gmina prawidłowo zrealizowała trzy z pięciu 
wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 20 października 
2017 r., dotyczące sporządzenia i przedłożenia Radzie Gminy aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska, ustalenia faktycznej lokalizacji wszystkich obiektów i obszarów 
objętych lokalnymi formami ochrony przyrody5 na terenie Gminy oraz skorygowania 
błędnych danych dotyczących liczby LFOP zawartych w sprawozdaniach SG-01.  

Dwa pozostałe wnioski nie zostały zrealizowane. Gmina podjęła wprawdzie 
działania w celu realizacji wniosku pokontrolnego dotyczącego oznakowania 
obiektów i obszarów objętych lokalnymi formami ochrony przyrody na terenie  
gminy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, kupując odpowiednie 
oznakowanie6, jednak do czasu niniejszej kontroli NIK oznakowanie to nie zostało 
zainstalowane. Wniosek o uwzględnienie obiektów objętych lokalnymi formami 
ochrony przyrody w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego7 nie 
został zrealizowany. Jakkolwiek w latach 2017-2018 w Gminie zostało uchwalonych 
dziewięć MPZP, to jednak żaden z nich nie dotyczył terenu, na którym były 
zlokalizowane obiekty objęte LFOP.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej 
działalności. 

Działania podejmowane przez Urząd w celu realizacji wniosków pokontrolnych 
NIK z kontroli P/17/049 „Lokalne formy ochrony przyrody”.  

W wyniku przeprowadzonej w 2017 r. kontroli w zakresie lokalnych form ochrony 
przyrody, NIK w wystąpieniu pokontrolnym8 sformułowała pięć wniosków 
dotyczących: 

1) sporządzenia i przedłożenia Radzie Gminy aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska, 

2) ustalenia faktycznej lokalizacji wszystkich obiektów i obszarów objętych 
lokalnymi formami ochrony przyrody na terenie Gminy, 

3) skorygowania błędnych danych dotyczących liczby LFOP zawartych  
w sprawozdaniach SG-01, 

4) oznakowania obiektów i obszarów objętych lokalnymi formami ochrony 
przyrody na terenie Gminy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 

5) uwzględnienia obiektów objętych lokalnymi formami ochrony przyrody  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

(akta kontroli str. 4-19) 

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK  

Ad. 1) Wniosek pokontrolny został zrealizowany. Wójt Gminy sporządził i przedłożył 
Radzie Gminy „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koszęcin na lata 2019-
2022 z perspektywą na lata 2023-2026”, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy 
                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Zwanymi dalej „LFOP”. 
6 Które, zgodnie z wyjaśnieniami Wójta Gminy, ma zostać zainstalowane w okresie wiosennym. 
7 Zwanych dalej „MPZP”. 
8 Wystąpienie pokontrolne z 20 października 2017 r., znak: LKA.410.018.05.2017/P/17/049. 
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z 28 czerwca 2018 r.9, wydaną na podstawie m.in. art. 14 ust. 2 i art. 17 ust. 1  
i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska10. 

Wcześniej, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy POŚ projekt Programu został wyłożony 
do publicznej wiadomości, z możliwością składania uwag i wniosków, a następnie, 
zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, został pozytywnie zaopiniowany przez 
Zarząd Powiatu w Lublińcu11. 

(akta kontroli str. 22-45) 

Ad. 2) Pracownicy Urzędu w latach 2017-2018 przeprowadzili oględziny 35 
lokalnych form ochrony przyrody znajdujących się na terenie Gminy, w wyniku 
których sporządzili „Rejestr form ochrony przyrody na terenie Gminy Koszęcin”12,  
w którym m.in. wskazano precyzyjnie lokalizację obiektów i obszarów objętych 
LFOP, wraz z podaniem nr działki oraz długości i szerokości geograficznej.  
W Rejestrze wykazane zostało 31 pomników przyrody i cztery użytki ekologiczne 
oraz jeden rezerwat przyrody i jeden park krajobrazowy, przy czym dwa ostatnie 
LFOP nie podlegały nadzorowi Wójta Gminy. 

(akta kontroli str. 46-58) 

W wyniku przeprowadzonych 9 stycznia 2019 r. oględzin trzech pomników przyrody: 
dwóch głazów narzutowych w miejscowości Sadów oraz lipy drobnolistnej  
w Koszęcinie13 ustalono, że lokalizacja poddanych oględzinom obiektów została 
prawidłowo ustalona i podana w prowadzonym w Urzędzie Rejestrze, co potwierdza 
wykonanie wniosku. 

 (akta kontroli str. 83-85) 

Ad. 3) Wniosek został zrealizowany poprzez uwzględnienie aktualnych danych 
dotyczących LFOP w sprawozdaniu SG-01 za 2017 r., w którym w części „Leśnictwo 
i ochrona środowiska”, w dziale „Ochrona przyrody i krajobrazu” Wójt Gminy 
wykazał prawidłowe liczby pomników przyrody (31) oraz użytków ekologicznych 
(cztery) znajdujących się na terenie Gminy i podlegających nadzorowi Wójta. 

(akta kontroli str. 59-63) 

Pozostałe dwa wnioski pokontrolne NIK (4 i 5) nie zostały zrealizowane. 

 

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

1. Wniosek pokontrolny NIK o oznakowanie obiektów i obszarów objętych lokalnymi 
formami ochrony przyrody na terenie Gminy w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami nie został zrealizowany. 

W grudniu 2018 r. Urząd zakupił część wymaganego oznakowania spełniającego 
określone w przepisach normy, następnie w styczniu 2019 r. zamówił pozostałą 

                                                      
9 Uchwała Rady Gminy Koszęcin nr 517/LI/2018 z 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Koszęcin na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.  
10 Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm. 

 zwana dalej „Ustawą POŚ”. 
11 Uchwałą Zarządu Powiatu w Lublińcu nr 903/CLXV/2018 z 23 maja 2018 r. 
12 Zwany dalej „Rejestrem”. 
13 Lokalizacja obiektów poddanych oględzinom: dwa głazy narzutowe w Sadowie, ul. Powstańców Śląskich 95, 
działka nr 597/11, współrzędne N 50.671060 E18.745146 oraz N 50.671859 E18.744861 oraz lipa drobnolistna 
w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 12, działka nr 1313/31, współrzędne N 50.631079 E18.841721. 
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część, jednak do czasu zakończenia niniejszej kontroli NIK oznakowanie nie zostało 
zamontowane. 

(akta kontroli str. 64-76) 

Realizacja tego wniosku wymagała uprzedniego ustalenia faktycznej lokalizacji 
wszystkich obiektów i obszarów objętych LFOP na terenie Gminy14. W tym celu 
pracownicy Urzędu przeprowadzili  w latach 2017-2018 (ostatnie 20 września  
2018 r.) oględziny15, (w przypadku LFOP znajdujących się na terenach będących  
w zarządzie Nadleśnictwa Koszęcin w czynnościach uczestniczyli przedstawiciele 
Nadleśnictwa). W grudniu 2018 r. Wójt Gminy zakupił 28 szt. tablic z napisem 
„Pomnik przyrody”, dwie tablice dla oznaczenia użytków ekologicznych („Łąka 
Trzcionka” oraz „Torfowisko Dubiele”) oraz dwie tablice informujące o zakazach 
obowiązujących na obszarach lub w stosunku do form ochrony przyrody. W związku 
z informacją z Nadleśnictwa Koszęcin16, że oznakowanie obiektów winno być 
dokonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie, do montażu ww. tablic zostały 
dodatkowo zakupione słupki oraz konstrukcje zabezpieczające, co wpłynęło na 
większy niż pierwotnie zakładano, koszt zakupu. Następnie, w styczniu 2019 r.  
Wójt Gminy zamówił kolejne 28 tablic z napisem „Pomnik przyrody”, dwie tablice  
dla oznaczenia użytków ekologicznych („Torfowisko Strzebiń” oraz „Żwirowiska  
w Cieszowej”), dwie tablice informujące o zakazach obowiązujących na obszarach 
lub w stosunku do form ochrony przyrody oraz słupki i konstrukcje umożliwiające 
montaż tych tablic. W złożonym zamówieniu ustalono termin realizacji do  
31 stycznia 2019 r. i zawarto zapis, że tablice winny zostać wykonane zgodnie  
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic17.  

W wyniku przeprowadzonych 9 stycznia 2019 r. oględzin pięciu tablic zakupionych  
w grudniu 2018 r.: dwóch tablic oznaczających użytki ekologiczne, dwóch tablic 
informujących o zakazach oraz jednej tablicy z napisem „Pomnik przyrody” 
stwierdzono, że zostały one wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r.  

 (akta kontroli str. 83-85) 

Jako przyczyny opóźnienia w zapewnieniu prawidłowego oznakowania LFOP na 
terenie Gminy Wójt  wskazał konieczność przeprowadzenia oględzin i ustalenia 
lokalizacji wszystkich LFOP18 oraz wyższe niż zakładano koszty zakupu 
oznakowania, przewyższającymi środki zakładane w budżecie Gminy na 2018 r.  
(w budżecie na 2018 r. przyjęto na ten cel kwotę 5,0 tys. zł i została ona w całości 
wykorzystana w 2018 r., zaś w planie wydatków na 2019 r. przeznaczono na ten cel 
sumę 5,0 tys. zł.). Pozostała część tablic została zamówiona w styczniu 2019 r. 
Ponadto w wyjaśnieniach Wójt podał, że montaż zakupionych tablic zostanie 
zrealizowany wiosną 2019 r., ze względu na panujące warunki pogodowe oraz 
prowadzone uzgodnienia z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie, będącym 
użytkownikiem wieczystym terenu, na którym znajduje się dwanaście drzew 
stanowiących pomniki przyrody. 

(akta kontroli str. 77-82) 

 

                                                      
14 Co było przedmiotem drugiego wniosku NIK sformułowanego w wystąpieniu pokontrolnym z 2017 r. 
15 Ostatnie 20 września 2018 r. 
16 Przekazaną pismem nr ZG.7212.11.2018.MS z 5 października 2018 r. 
17 Dz. U. Nr 268, poz. 2665. 
18 Co było przedmiotem drugiego wniosku NIK sformułowanego w wystąpieniu pokontrolnym z 2017 r. 
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Ad. 5) W latach 2017-2018 w Gminie uchwalono dziewięć MPZP, które jednak  
nie obejmowały terenów, na których znajdowały się LFOP. 

Jak wyjaśnił Wójt Gminy, koszt dokonania zmian w obowiązujących MPZP 
związanych z uwzględnieniem w nich obiektów objętych LFOP wyniósłby  
104,2 tys. zł, podczas gdy Gmina na realizację polityki planistycznej zaplanowała  
na 2018 r. 84,8 tys. zł (70,0 tys. na 2019 r.) i kwotę tą wydatkowała na opracowanie 
ww. dziewięciu MPZP, a na rozpatrzenie i realizację oczekuje kolejnych 39 
wniosków o dokonanie zmian w MPZP, złożonych przez mieszkańców Gminy  
lub podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy. Ponadto Wójt dodał,  
że Gmina ciągle ma na uwadze realizację omawianego wniosku pokontrolnego NIK  
i w przypadku przygotowania uchwały o zmianie MPZP dotyczącego terenów,  
na których znajdują się obiekty objęte LFOP, obiekty te zostaną uwzględnione  
w opracowanym MPZP. 

 (akta kontroli str. 86-113) 

 
Informacje o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych przesłane do NIK. 

Informację o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych Wójt Gminy Koszęcin 
przesłał NIK pismem z 3 sierpnie 2018 r., w którym rzetelnie przedstawił stan 
realizacji wszystkich wniosków pokontrolnych NIK. 

 (dowód: akta kontroli str. 20-21) 

IV. Uwagi 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę, że nadal aktualne 
pozostają wnioski sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym z 20 października 
2017 r., dotyczące: 

1) oznakowania obiektów i obszarów objętych lokalnymi formami ochrony 
przyrody na terenie Gminy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 

2) uwzględnienia obiektów objętych lokalnymi formami ochrony przyrody 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

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 Katowicach. 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

Uwagi 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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. 

 

Katowice,  30 stycznia 2019 r. 

 

 

 
                     Kontroler  

                Waldemar Góra 

 Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

 

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

 

 

 

     Najwyższa Izba Kontroli 

    Delegatura w Katowicach 

 
 

 

 

 


