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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Myszkowa, ul. Tadeusza Kościuszki 26, 42-300 Myszków1 

 

Włodzimierz Żak, Burmistrz Myszkowa od 5 grudnia 2010 r. 

 

1. Ocena podjętych działań celem realizacji wniosków pokontrolnych. 
2. Ocena rzetelności informacji przesłanych do NIK. 

Lata 2017 (od zakończenia poprzedniej kontroli) – 6 marca 2019 r. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

Wiesław Pietrzyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/58/2019 z 28 lutego 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-8) 

 

                                                      
1 Dalej: „Urząd” lub „Gmina”. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 489,dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Burmistrza w zakresie 
dotyczącym podjętych działań celem wykonania wniosku pokontrolnego 
z przeprowadzonej w 2017 r. kontroli P/17/015 Gospodarka złożami strategicznych 
surowców kopalnych. 

Burmistrz podjął działania celem wykonania wniosku pokontrolnego NIK, 
a przekazane przez niego do NIK, informacje o sposobie jego wykonania  
były rzetelne. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Ocena stanu realizacji wniosków pokontrolnych NIK 
z kontroli P/17/015 - Gospodarka złożami strategicznych 
surowców kopalnych 

1.1. Stan realizacji wniosku pokontrolnego 

W wystąpieniu pokontrolnym nr LKA.410.017.02.2017/P/17/2017 z dnia 29 września 
2017 r. NIK wnosiła o podjęcie działań mających na celu uwzględnienie obszaru 
występowania złoża rud cynku i ołowiu „Marciszów" w dokumentacji planistycznej 
Gminy. 

Ww. wniosek został sformułowany wskutek nieokreślenia w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy5 obszaru występowania złoża 
rud cynku i ołowiu pn. „Marciszów”, a co było wymagane dyspozycją art. 72 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska6. 

(dowód: akta kontroli str. 9-21)  

W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Miasta w Myszkowie podjęła uchwałę nr L/386/18 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Studium. W uzasadnieniu do 
uchwały zapisano, że sporządzenie nowej edycji Studium wynikało z konieczności 
m.in. jego dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych, w tym ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze7, gdzie zgodnie z art. 95  
ust. 1 udokumentowane złoża kopalin w celu ich ochrony ujawnia się w Studium 
i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dotyczyło to wskazania 
w nowym Studium udokumentowanego złoża rudy cynku i ołowiu „Marciszów”. 

(dowód: akta kontroli str. 22-23, 26, 62-63) 

Realizując uchwałę Rady Miasta, Urząd po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego8 wyłonił wykonawcę usługi „Sporządzenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Myszkowa – III edycja”9. 

 (dowód: akta kontroli str. 64-96)  

 
 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Dalej: „Studium". 
6 Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm., dalej: „ustawa Prawo ochrony środowiska". 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze  zm., dalej: „ustawa Prawo geologiczne i górnicze”. 
8 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia opublikowano w dniu 15 listopada 2018 r. 
9 Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy zamieszczono w dniu 4 lutego 2019 r. 
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Stosownie do art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym10 oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 
ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko11, Burmistrz w dniu 8 lutego 2019 r. obwieścił w prasie 
lokalnej oraz m.in. na stronie BIP Urzędu o podjęciu uchwały o przystąpieniu  
do sporządzania Studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków 
dotyczących Studium, tj. do 11 marca 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 97-102)  

Stosownie do art. 11 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Burmistrz w dniu 8 lutego 2019 r. zawiadomił na piśmie o podjęciu uchwały 
o przystąpieniu do sporządzania Studium instytucje i organy właściwe do 
uzgadniania i opiniowania projektu Studium. Do dnia zakończenia niniejszej kontroli 
NIK wypowiedziało się 13 spośród 29 poinformowanych instytucji i organów. 

(dowód: akta kontroli str. 103-128)  

Tym samym należy uznać, że Burmistrz podjął działania mające na celu realizację 
wniosku pokontrolnego NIK, tj. ujawnienie w dokumentacji planistycznej Gminy 
złoża rudy cynku i ołowiu „Marciszów”. 

1.2. Informacje przekazywane do NIK na temat stanu realizacji 
wniosku pokontrolnego 

Burmistrz wypełniając dyspozycję art. 62 ustawy o NIK, pismem z dnia  
19 października 2017 r. poinformował Delegaturę NIK w Katowicach o sposobie 
wykonania wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym, tj. zapowiedział  
jego realizację „(…) w możliwie jak najszybszym czasie”. 
W informacji z 4 maja 2018 r. Burmistrz poinformował NIK12 o planowanym 
przedłożeniu Radzie Miasta w Myszkowie projektu uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia nowej edycji Studium, w którym zostanie uwzględniony obszar 
występowania złoża rud cynku i ołowiu „Marciszów”. 
Następnie pismem z dnia 16 października 2018 r.13 poinformował NIK o podjęciu 
ww. uchwały oraz o wszczęciu procedury wyłonienia projektanta i rozpoczęcia prac 
nad Studium.  

 (akta kontroli str. 129-138) 

W świetle ustaleń niniejszej kontroli należy uznać, że przekazana przez Burmistrza 
informacja na temat stanu realizacji wniosku pokontrolnego była zgodna ze stanem 
faktycznym. 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

IV. 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 

                                                      
10 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm., dalej: „ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. 
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. 
12 Informacja była następstwem pisma NIK z 27 kwietnia 2018 r. (daty wpływu pisma do Urzędu), o przedstawienie aktualnego 

stanu realizacji wniosku i wyników podjętych w związku z tym działań. 
13 Odpowiedź na pismo NIK z 15 października 2018 r. (daty wpływu pisma do Urzędu), o przedstawienie aktualnego stanu 

realizacji wniosku i wyników podjętych w związku z tym działań. 
 

Opis stanu 
faktycznego 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

5 

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. 

 

Katowice, dnia 26 marca 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Wiesław Pietrzyk 

Specjalista kontroli państwowej 

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

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 
 

 


