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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, zwanej 
dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli – Departament Środowiska, przeprowadziła kontrolę 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, zwanego dalej „PKWŁ” lub „Parkiem”, w zakresie realizacji 
ustawowych zadań w parkach krajobrazowych w okresie od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 16 grudnia 
2011 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie 
pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Dyrekcji PKWŁ w zakresie realizacji 
ustawowych zadań w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. 

Utworzony w 1996 r. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich zajmuje powierzchnię 47.965 ha. 
W kontrolowanym okresie granice Parku nie uległy zmianie2.  

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie3, z dniem 1 sierpnia 
2009 r. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich został przekształcony w jednostkę organizacyjną 
Samorządu Województwa Łódzkiego. W oparciu o Statut nadany uchwałą Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 24 listopada 2009 r., Dyrektor PKWŁ określił strukturę organizacyjną Parku. 
Pracownicy zatrudnieni w PKWŁ spełniali wymogi w zakresie Służby Parków, określone 
w rozporządzeniu MŚ z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie 
powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w SPK4.  
                                                           
1  Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 z późn. zm. 
2  Zmiana powierzchni parku wprowadzona Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie 

dostosowania formy prawnej PKWŁ, wyniknęła z zastosowania innych (cyfrowych) metod pomiaru jego obszaru.  
3  Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm. 
4  Dz. U. Nr 41, poz. 395. 
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Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich posiada Plan ochrony, nadany rozporządzeniem 
Wojewody Łódzkiego Nr 5/2003 z dnia 21 lipca 2003 r., który stanowił  podstawę bieżącego planowania 
zadań ochronnych, ujmowanych w rocznych planach pracy zatwierdzanych przez Radę PKWŁ. 
Zaplanowane zadania w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury oraz edukacji ekologicznej 
były, jak wykazała kontrola, realizowane.  

Na terenie Parku położone są 3 rezerwaty przyrody, 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
2 użytki ekologiczne i 2 obszary Natura 2000, stanowiące ok. 5% jego powierzchni, które zostały 
zatwierdzone w styczniu 2011 r. jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, zwanej 
dalej „Wspólnotą”5.  

W ramach realizacji obowiązków określonych w art. 107 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody6 oraz celów ujętych w planie ochrony: 

• Identyfikowano i oceniano istniejące oraz potencjalne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne poprzez 
m.in.: opiniowanie na wniosek lokalnych samorządów studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz inwestycji planowanych do realizacji na terenie Parku 
i jego otuliny;  

• Prowadzono inwentaryzację przyrodniczą oraz gromadzono dokumentację dotyczącą przyrody, 
wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych.  

 W 2009 r. przeprowadzono inwentaryzację florystyczną cennej łąki wilgotnej w Budkach 
Brzezińskich oraz sporządzono listę gatunków roślin naczyniowych rezerwatu „Parowy 
Janinowskie”; w 2010 r. we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim opracowano katalog owadów 
występujących na terenie Parku (2.292 gatunki) i przy współpracy Dyrekcji PKWŁ oraz 
Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego wydano publikację pt. „Owady 
Insecta Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”. W 2011 r. przeprowadzono inwentaryzację 
najcenniejszych drzew z określeniem ich lokalizacji, stanu zdrowotnego oraz parametrów. Wyniki 
inwentaryzacji zamieszczono w rejestrze: „Wykaz cennych drzew na terenie Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich”, w którym szczegółowo opisano 306 drzew i wskazano 83 „najcenniejsze 
drzewa”. W 2011 r. przeprowadzono szczegółową inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą 
obszaru, na którym planowane jest ustanowienie użytku ekologicznego pn. „Źródliska 
w Skoszewach Nowych”.  

 Gromadzono dokumentację fotograficzną dotyczącą walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 
która służyła zarówno do rejestrowania stanu obiektów jak i przygotowania materiałów 
dydaktycznych oraz informacyjnych o PKWŁ.  

• Prowadzono działalność edukacyjną oraz promującą wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe 
i turystyczne Parku. Na terenie Parku wytyczone są 4 ścieżki edukacyjne o łącznej długości 
13,5 km, posiadające ogółem 41 punktów edukacyjnych, 6 szlaków turystycznych, w tym: 4 piesze, 
1 rowerowy oraz 1 konny, istnieją 4 miejsca biwakowo-turystyczno-edukacyjne umożliwiające 
prowadzenie zajęć terenowych. W okresie objętym kontrolą zrealizowano ogółem 186 imprez 
edukacyjnych: zajęcia terenowe, wykłady, warsztaty, konkursy, w których uczestniczyło łącznie 
8.492 osoby.  

 Edukacja oraz promocja walorów parku realizowana była również za pośrednictwem 
przygotowanych i opublikowanych licznych folderów informacyjnych, monografii, audycji radiowych 
i telewizyjnych, strony internetowej parku. 

                                                           
5 W rozumieniu art. 5 pkt 2c ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 
6 Patrz przypis nr 5. 
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• Pracownicy Parku monitorowali przestrzeganie ustalonych w Parku zakazów. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli terenowych, podjętych m.in. w związku z otrzymanymi zgłoszeniami, 
stwierdzono ogółem 20 przypadków naruszenia obowiązujących w Parku zakazów, z czego 
większość (13) dotyczyła nielegalnych wysypisk śmieci. O stwierdzonych naruszeniach Służba 
Parku Krajobrazowego każdorazowo informowała właściwe organy administracji publicznej.  

• W toku prowadzonej działalności współpracowano z organami samorządu terytorialnego, 
jednostkami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ponadto w kontrolowanym okresie 
m.in. zaopiniowano: 137 projektów decyzji i aktów prawnych dotyczących przede wszystkim 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 212 wniosków o wycinkę drzew; uczestniczono 
w 31 postępowaniach administracyjnych; typowano cenne przyrodniczo obszary, na których należy 
wykonać zadania ochronne.  

W okresie od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 30 października 2011 r., na działalność PKWŁ 
wydatkowano środki w łącznej wysokości 892,9 tys. zł, z czego dotacja WFOŚiGW dla PKWŁ 
(przekazana za pośrednictwem Marszałka Województwa) wyniosła 69,2 tys. zł. Wydatki osobowe wraz 
z pochodnymi stanowiły 64,1% wydatków ogółem. Wydatki realizowano zgodnie z planem rzeczowo 
finansowym. Analiza dokonania wydatków na prace zlecone  pięcioma umowami o najwyższej wartości 
nie wykazała nieprawidłowości.  

Do dnia zakończenia kontroli nie wykonano zalecanego w Planie ochrony PKWŁ opracowania pn. 
„Studium architektoniczne dla obszaru PKWŁ”, które zawierałoby katalog postulowanych rozwiązań 
architektonicznych w odniesieniu do podstawowych rodzajów budownictwa (zagrodowe, mieszkaniowe, 
letniskowe, usługowe, mała architektura) na terenie parku. Zgodnie z uzyskanymi w trakcie kontroli 
wyjaśnieniami, prace dotyczące przygotowania opracowania rozpoczęto w 2004 roku przy współpracy 
z Instytutem Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej wykonując serię opracowań studialnych. 
Projekt został jednak zamknięty w związku z wycofaniem się uczelni z dalszych prac.  

Kontrola wykazała, iż granice Parku zostały oznakowane tablicami informującymi o nazwie Parku. 
Nie było natomiast tablic informujących o zakazach obowiązujących na jego obszarze. NIK zauważa, że 
umieszczenie tego typu tablic jest wymagane przepisem art. 115 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, 
przy czym obowiązek ten należy do organu sprawującego nadzór nad parkiem krajobrazowym.  

Do dnia zakończenia kontroli, na stronie internetowej Parku nie było informacji o zlokalizowanych 
na jego terenie 2 obszarach N2000, które w styczniu 2011 r. zostały zatwierdzone jako obszary mające 
znaczenie dla Wspólnoty. Według udzielonych wyjaśnień w ramach prowadzonych prac nad 
przebudową strony internetowej parku przygotowywano materiały do jej aktualizacji, które uwzględniają 
m.in. występowanie wszystkich form ochrony przyrody na terenie PKWŁ, w tym obszarów Natura 2000.  

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Zamieszczenie na stronie internetowej PKWŁ danych dotyczących obszarów N2000 
zlokalizowanych na terenie Parku. 

2. Rozważenie możliwości wznowienia prac związanych z opracowaniem studium architektonicznego 
dla obszaru Parku. 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Środowiska, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 
zwraca się do Pana Dyrektora o przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź 
o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 
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Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora 
Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag 
i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 
informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji 
NIK. 


