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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej1, pl. Ratuszowy 1, 43 – 300 Bielsko-Biała. 

 

Jarosław Klimaszewski, Prezydent Miasta Bielsko-Biała, od 21 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 

Jacek Krywult, Prezydent Miasta Bielsko-Biała, od 9 grudnia 2014 r. do 20 listopada 
2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2 – 5) 

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 (21 grudnia).   

 

Artykuł 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 

Witold Wilk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/372/2018 z 18 grudnia 2018 r. 

(akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Zwany dalej: „Urzędem”. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., zwanej dalej: „ustawą o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wniosek pokontrolny zawarty w wystąpieniu 
pokontrolnym z 20 października 2017 r., dotyczący oznakowania obszarów  
użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych nie został w pełni 
zrealizowany. Dwa spośród sześciu skontrolowanych obiektów objętych lokalnymi 
formami ochrony przyrody (użytki ekologiczne „Zbiornik Weldoro” i „Żabiniec) nie 
zostały prawidłowo oznakowane.  

Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania oceny w zakresie realizacji 
drugiego wniosku pokontrolnego, dotyczącego terminowego przekazywania 
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska4 i Regionalnemu Dyrektorowi 
Ochrony Środowiska w Katowicach5 kopii aktów ustanawiających lokalne formy 
ochrony przyrody, z uwagi na niewystąpienie okoliczności obligujących do 
przekazania kopii uchwały (Rada Miejska w Bielsku-Białej nie podjęła uchwały  
w tej sprawie). 
 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej 
działalności 

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK 
W wyniku przeprowadzonej, w 2017 r., kontroli w zakresie lokalnych form ochrony 
przyrody, NIK w wystąpieniu pokontrolnym6 sformułowała dwa wnioski: 

1) prawidłowe oznakowanie wszystkich obszarów użytków ekologicznych 
i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych zlokalizowanych na terenie Miasta 
Bielsko-Biała, 

2) terminowe przekazywanie do GDOŚ i RDOŚ kopii aktów ustanawiających 
lokalne formy ochrony przyrody i wpisanie ich danych do centralnego rejestru 
form ochrony przyrody.   

Jak wskazano w ww. wystąpieniu pokontrolnym, na terenie Miasta Bielsko-Biała 
znajdowały się dwa użytki ekologiczne („Zbiornik Weldoro” i „Żabiniec”) oraz cztery 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe („Cygański Las”, „Dolina Wapienicy”, „Gościnna 
Dolina” i „Sarni Stok”). Żadna z ww. form ochrony przyrody nie została oznakowana 
tablicami informującymi o nazwach tych form, a w przypadku użytków ekologicznych 
również nie umieszczono tablic informujących o zakazach obowiązujących na tych 
obszarach lub w stosunku do tej formy ochrony przyrody, czym naruszono art. 115 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody7. Stwierdzono także,  
 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Zwanego dalej: „GDOŚ”. 
5 Zwanego dalej „RDOŚ”. 
6 Wystąpienie pokontrolne z 20 października 2017 r., znak: LKA.410.018.02.2017/P/17/049. 
7 Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm., zwanej dalej: „ustawą o ochronie przyrody”. 
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że kopię aktu ustanawiającego pomniki przyrody8 przekazano do GDOŚ  
i RDOŚ po terminie określonym w art. 113 ust. 4 i art. 114 ust. 3 ww. ustawy,  
tj. z opóźnieniem wynoszącym 16 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 9 – 10, 19 – 21, 23)  

Realizując pierwszy wniosek pokontrolny, Urząd 31 października 2018 r. zawarł 
umowę z podmiotem zewnętrznym, której przedmiotem było wykonanie i montaż 
siedmiu tablic informujących o nazwach form ochrony przyrody w Bielsku-Białej, 
z terminem wykonania prac do 30 listopada 2018 r. W załączniku do umowy 
wskazano wymogi dotyczące wykonania tablic. W dniu 30 listopada 2018 r. 
pracownik Wydziału Ochrony Środowiska dokonał odbioru robót, w wyniku którego 
stwierdził, że tablice informujące o nazwie form ochrony przyrody zostały wykonane 
i zamontowane zgodnie z warunkami umowy, a prace zrealizowano w wyznaczonym 
terminie.  
Z dokumentacji przedstawionej kontrolerowi NIK wynika, że tablice zamontowano  
na obrzeżach czterech zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, tj.: „Cygański Las”, 
„Dolina Wapienicy”, „Gościnna Dolina” i „Sarni Stok” oraz jednego użytku 
ekologicznego „Zbiornik Weldoro”. 

(dowód: akta kontroli str. 28 – 47) 

W wyniku przeprowadzonych, 20 grudnia 2018 r., oględzin dwóch użytków 
ekologicznych („Zbiornik Weldoro” i „Żabiniec”) oraz ww. czterech zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych, ustalono, że poddane oględzinom zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe („Cygański Las”, „Dolina Wapienicy”, „Gościnna Dolina” 
i „Sarni Stok”) zostały prawidłowo oznakowane tablicami informującymi o nazwie 
formy ochrony przyrody9. Natomiast w odniesieniu do ww. dwóch użytków 
ekologicznych stwierdzono, że nie były oznakowane tablicami informującymi 
o nazwie formy ochrony przyrody, jak również tablicami informującymi o zakazach 
obowiązujących na tych obszarach lub w stosunku do tych form ochrony przyrody. 
Jak wskazują wyniki oględzin, wniosek pokontrolny nie został w całości 
zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 56 – 60) 

Odnośnie wykonania drugiego wniosku pokontrolnego, stwierdzono, że w okresie  
od 20 października 2017 r. do 21 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej  
nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia lokalnych form ochrony przyrody.  

 (dowód: akta kontroli str. 50 – 54, 68) 

Informację o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych Prezydent Miasta 
Bielsko-Biała10 przesłał NIK pismem z 10 listopada 2017 r. W piśmie tym Prezydent 
poinformował, że zobowiązał Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska do podjęcia 
działań zmierzających do prawidłowego oznakowania wszystkich obszarów użytków 
ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych zlokalizowanych na terenie 
miasta, a także do terminowego przekazywania do GDOŚ i RDOŚ kopii aktów 
ustanawiających lokalne formy ochrony przyrody. Wskazał również, że w projekcie 
budżetu na 2018 r. uwzględniono środki finansowe niezbędne do wykonania 
i montażu tablic.  

                                                      
8 Uchwała Nr XVII/316/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody w Bielsku-Białej i wprowadzenia zakazów właściwych dla tych obiektów.  
9 Tablice te znajdowały się na obrzeżach zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.  
10 Zwany dalej: „Prezydentem”.  
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Następną informację o stanie realizacji wniosków pokontrolnych Zastępca 
Prezydenta przesłał NIK pismem z 19 listopada 2018 r.11. Według tego pisma 
przystąpiono do oznakowania obszarów objętych formami ochrony przyrody: w tym 
celu 31 października 2018 r. została zawarta umowa na wykonanie i montaż tablic 
informujących o formach ochrony przyrody w Bielsku-Białej. Z treści pisma wynikało 
również, że Rada Miejska w Bielsku-Białej nie podejmowała uchwał o utworzeniu 
bądź zniesieniu lokalnych form ochrony przyrody, dlatego też nie było potrzeby 
przekazania kopii uchwał do GDOŚ i RDOŚ12. 

 (dowód: akta kontroli str. 24 – 27) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

Urząd nie zapewnił prawidłowego oznakowania obszarów dwóch użytków 
ekologicznych („Zbiornik Weldoro” i „Żabiniec”), czym naruszono art. 115 ust. 1 
ustawy o ochronie przyrody. W wyniku przeprowadzonych, 20 grudnia 2018 r., 
oględzin obszarów ww. użytków ekologicznych stwierdzono, że nie były one 
oznakowane tablicami informującymi o nazwie formy ochrony przyrody, jak  
również tablicami informującymi o zakazach obowiązujących na tych obszarach lub 
w stosunku do tych form ochrony przyrody. 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśnił, że odstąpiono od umieszczenia 
tablicy informującej o użytku ekologicznym „Żabiniec”, gdyż obszar ten utracił walory 
przyrodnicze, będące przedmiotem ochrony. Jak podał dalej, w tej sytuacji zostanie 
zaproponowana likwidacja formalna istniejącej formy ochrony przyrody. Wskazał,  
że trzyletni okres obserwacji daje podstawę do wystąpienia o likwidację tego użytku 
ekologicznego. Odnośnie nieoznakowania obszarów użytku ekologicznego „Zbiornik 
Weldoro” wyjaśnił, że użytek ten znajduje się wyłącznie w obrębie nieruchomości 
osoby fizycznej (teren ogrodzony) i uwzględniając brak akceptacji właściciela terenu 
w zakresie jakiejkolwiek ingerencji odnoszącej się do jego własności, podjął decyzję 
o stopniowym wykonaniu oznakowania tej formy ochrony przyrody. W pierwszej 
kolejności zainstalowano tablicę informującą o nazwie użytku ekologicznego. 
Następnie, przewidziano zamieszczenie tablicy informującej o zakazach właściwych 
dla tego obszaru. Jednak niedługo od zainstalowania tablicy informującej o nazwie 
użytku ekologicznego, stwierdzono jej brak (podczas oględzin przeprowadzonych 
20 grudnia 2018 r.). Wskazał, że Urząd wystąpi do organów ścigania w celu 
ustalenia sprawcy usunięcia tablicy. 

NIK wskazuje, że w toku kontroli nie przedłożono żadnych dokumentów 
potwierdzających utratę walorów przyrodniczych użytku ekologicznego „Żabiniec”, 
w tym dokumentacji dotyczącej prowadzonych obserwacji lub innych działań 
podjętych w celu zniesienia tej formy ochrony przyrody, pomimo skierowanej przez 
kontrolera prośby o ich przedłożenie. 

(dowód: akta kontroli str. 56 – 67) 

 

                                                      
11 Pismo Zastępcy Prezydenta nr ON.1710.27.2017.JM z 19 listopada 2018 r. 
12 Informacja ta była nieścisła, gdyż 17 kwietnia 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/793/2018 
w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Bielsku-Białej. Kopię tej uchwały Urząd przesłał  do 
GDOŚ i RDOŚ w terminie określonym w art. 113 ust. 4 i art. 114 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. 
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IV. Uwagi 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, zwraca uwagę, że wniosek 
pokontrolny dotyczący prawidłowego oznakowania lokalnych form ochrony przyrody 
w odniesieniu do użytków ekologicznych „Zbiornik Weldoro” i „Żabiniec” pozostaje 
nadal aktualny. 
 
 

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. 

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,  15 stycznia 2019 r. 

 

               Najwyższa Izba Kontroli  

                  Delegatura w Katowicach 

 

   Kontroler nadzorujący 

         Bogusław Gębica 

              Doradca ekonomiczny  

 

     ………………………………….. 
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