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Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 
Kontroli1 zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu 
przeprowadziła w Urzędzie Gminy Lądek (dalej „Urząd”), kontrolę w zakresie prawidłowości 
zarządzania środowiskiem w latach 2008-2010 (trzy kwartały). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 
podpisanym w dniu 29 października 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 
ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze 

 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Urząd inwestycji 
dotyczących ochrony środowiska na terenie gminy Lądek (dalej Gmina) i realizację zadań 
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 
i uchybień. Natomiast NIK ocenia negatywnie działania Urzędu w zakresie wprowadzania 
i stosowania kompleksowego, standaryzowanego systemu zarządzania środowiskiem oraz 
postępowanie przy wydawaniu zezwoleń na wycinkę drzew.  

PowyŜszą ocenę uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli NIK: 
1. W okresie objętym kontrolą w Gminie wykonano zadania w ramach Programu 

Ochrony Środowiska w Gminie Lądek, na łączną kwotę 7.897,5 tys. zł, w tym: 
● 6.253,8 tys. zł wydatkowano na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz na 
budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lądzie i CiąŜeniu, ● 970,8 tys. zł na 
zminimalizowanie uciąŜliwego hałasu poprzez modernizację i rozbudowę czterech dróg 
lokalnych, ● 672,6 tys. zł na termomodernizację czterech budynków uŜyteczności publicznej, 
● 0,3 tys. zł na edukację ekologiczną mieszkańców. Ocena terminowości realizacji tych zadań 
nie była jednak moŜliwa, poniewaŜ ani Program Ochrony Środowiska ani Plan Gospodarki 
Odpadami, na lata objęte kontrolą NIK, nie były aktualizowane od czasu ich uchwalenia 
w dniu 1 grudnia 2004 r. i nie zawierały szczegółowych harmonogramów wykonania zadań. 

                                                 
1Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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Gmina w okresie objętym kontrolą NIK, w związku z realizacją ww. zadań, 
jednokrotnie wnioskowała o dofinansowanie z funduszy europejskich (w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich) w związku z realizacją zadania, pn.: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Ląd i CiąŜeń w gminie Lądek”. Zadanie to 
zostało w całości zrealizowane w 2009 r., wartość wykonanych robót wyniosła 3.297.320 zł. 
Wójt Gminy Lądek („Wójt”) w dniu 30 czerwcu 2010 r. wystąpił do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przyznanie dofinansowania w kwocie 
2.794.549 zł, która do zakończenia kontroli NIK nie wpłynęła do Urzędu. Prawidłowość 
merytorycznej realizacji tego zadania nie była przedmiotem szczegółowej kontroli. 
NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie pod względem kryterium legalności ocenia to, Ŝe 
Pan Wójt niezgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane2, 
dopuścił do wykonania na 17 dni przed wydaniem przez Starostę Słupeckiego decyzji 
o zatwierdzeniu zmian projektu budowlanego, robót związanych z wytyczeniem nowego 
przebiegu jednego z odcinków sieci kanalizacji w obrębie miejscowości CiąŜeń Zachód. 

2. Urząd, pomimo braku do 2011 r. stosownych wskazań w gminnym Planie 
Gospodarki Odpadami, realizował w okresie objętym kontrolą NIK zadania z zakresu 
likwidacji wyrobów zawierających azbest. W Gminie, w latach 2008-2010, obowiązywał 
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 
Słupeckiego”, a kwoty odpowiednich dofinansowań były określane na podstawie corocznie 
sporządzanych umów z Powiatem Słupeckim. Według danych zawartych w ww. Programie, 
na terenie Gminy było pokrytych azbestem łącznie 2.481 obiektów budowlanych (31,3% 
takich obiektów w Powiecie Słupeckim) o łącznej powierzchni 241.941 m2 pokrytej 
wyrobami zawierającymi azbest (23,3% łącznej powierzchni takich obiektów w Powiecie 
Słupeckim). Łączna kwota dofinansowania w ramach ww. Programu dla Gminy wyniosła 
w okresie objętym kontrolą NIK 60,5 tys. zł, jednak Urząd wykorzystał jedynie 28,2 tys. zł na 
likwidację 2.331 m2 powierzchni pokrytej wyrobami zawierającymi azbest. Kwota 32,3 tys. zł 
(46,6%) pozostała więc niewykorzystana. NIK zwraca uwagę, Ŝe np. w 2009 r. do Urzędu 
wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest o łącznej 
powierzchni 2.477 m2, podczas gdy w tymŜe roku zrealizowano tylko cztery wnioski na 
łączną powierzchnię 839 m2. 

3. NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację zadań 
dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie objętym kontrolą NIK na 
terenie Gminy, funkcjonowały cztery podmioty zajmujące się zbieraniem i transportem 
odpadów. Z wyłączeniem odpadów po lekach i środkach ochrony roślin, w Gminie była 
prowadzona selektywna zbiórka odpadów. Urząd, za wyjątkiem ww. dwóch przypadków, 
zapewnił warunki dla funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, w związku z czym było moŜliwe: ograniczenie składowania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów 
komunalnych oraz osiąganie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. NajwyŜsza 
Izba Kontroli wskazuje, Ŝe w Gminie brak było aktualnej ewidencji zbiorników 
bezodpływowych, a jej prowadzenie nie było przypisane Ŝadnemu pracownikowi Urzędu. 

                                                 
2 Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm. 
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 Ponadto, NIK negatywnie ocenia to, Ŝe Wójt nie występował do Rady Gminy Lądek 
o uchwalenie stawek opłat za odbiór odpadów, w związku z czym nie stosowano niŜszych 
stawek opłat w przypadku, gdy odpady zostały posegregowane, o których mowa w art. 6 ust. 
4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.3 Wskazać, 
teŜ naleŜy, Ŝe rada gminy zobowiązana jest do ustalenia górnych stawek opłat za usługi 
odbierania odpadów komunalnych i opróŜniania zbiorników bezodpływowych na podstawie 
art. 6 ust. 2 ww.ustawy 

4. NIK negatywnie ocenia wypełnianie przez Urząd obowiązków w zakresie 
planowania działań dotyczących środowiska. Podstawowe dokumenty z tego zakresu, tzn. 
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami pochodziły z 2004 r. i wbrew 
wymogom odpowiednio art. 14 ust. 2 i art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach4, nie były aktualizowane, a na lata objęte kontrolą NIK, zawierały jedynie 
ramowo określone zadania. Urząd nie dysponował takŜe strategią rozwoju Gminy ani 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Lądek, wbrew art. 32 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym5, nie było 
aktualizowane, pomimo iŜ opracowano je w 1997 r. Niektóre zagadnienia i działania 
z zakresu zarządzania środowiskiem były ramowo określone w Programie Rozwoju 
Lokalnego z dnia 17 marca 2005 r., ale on takŜe nie był aktualizowany. Dokonanie oceny 
wzajemnej relacji oraz spójności obowiązujących w Gminie dokumentów strategicznych 
w okresie objętym kontrolą NIK, nie było więc moŜliwe. Urząd, stosownie do wielkości 
posiadanych środków, zrealizował wybrane zadania z zakresu ochrony środowiska. 
Wskazując na przesłanki takiego stanu, Pan Wójt wyjaśnił, Ŝe wydatki na realizację tych 
zadań bardzo znacząco obciąŜały budŜet Gminy i na pełną realizację programów i planów nie 
byłoby środków.  

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia niesporządzanie raportów z realizacji 
programu ochrony środowiska, wymaganych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska6 i nieterminowość sporządzenia sprawozdania 
z realizacji planu gospodarki odpadami. 

5. NIK negatywnie ocenia postępowanie w Urzędzie przy wydawaniu zezwoleń na 
wycinkę drzew. Na 68 skontrolowanych wniosków o wydanie takich zezwoleń (19,8% 
wszystkich wniosków zarejestrowanych w Urzędzie w okresie objętym kontrolą), 
w 32 przypadkach (47,1% skontrolowanych wniosków) wydano zezwolenia na wycinkę 
drzew lub krzewów, bez przeprowadzenia stosownego postępowania, w tym bez oględzin 
w terenie miejsca wycinki. Było to niezgodne z zasadą wnikliwości postępowania 
administracyjnego określoną w art. 7 i art. 12 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego7, a takŜe niezgodne z dyspozycją art. 83 ust. 2c ustawy 

                                                 
3 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243. 
5 Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm. 
6 Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm. 
7 Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm. 
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z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody8. PowyŜsze nieprawidłowości dotyczyły 
wycinki 261 drzew i  200 m2 powierzchni krzewów w stosunku do których kwota 
nienaliczonych opłat za wycinkę wyniosła 458.239 zł. Urzędnicy Gminy nie dokonywali 
kontroli miejsc wycinania drzew. Ponadto wnioski dotyczące wycinki drzew nie zawierały 
mapek z naniesioną lokalizacją drzew przewidzianych do wycinki i zawierały ich średnicę na 
wysokości 1,3 m, a nie obwód, będący podstawą do naliczenia opłat. W trakcie oględzin 
przeprowadzonych przez NIK stwierdzono ponadto przypadki samowolnego wycięcia 17 
drzew. Łączna kwota naliczonych kar za nielegalną wycinkę wyniosła 91.429 zł. W trakcie 
kontroli NIK Wójt wydał dwie decyzje o ustaleniu kar pienięŜnych za nielegalną wycinkę 
drzew. 

6. Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe w Gminie nie utworzono magazynu 
przeciwpowodziowego. Zadania związane z utrzymaniem magazynu przeciwpowodziowego 
były realizowane przez Ochotniczą StraŜ PoŜarną i Zakład Gospodarki Komunalnej, 
dysponujące odpowiednim sprzętem. NIK pozytywnie ocenia działania Gminy w 2010 r. 
związane z umacnianiem wałów przeciwpowodziowych na długości 3,5 km, co uchroniło od 
zatopienia 50 gospodarstw w miejscowości Ratyń.  

NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi takŜe uwag co do stosowania w Gminie systemu 
oceny oddziaływania na środowisko jako mechanizmu zarządzania środowiskiem. 
W Urzędzie, w okresie objętym kontrolą wydano 10 decyzji o środowiskowych warunkach 
realizacji przedsięwzięcia, sześć z nich dotyczyło przedsięwzięć w obszarze „Natura 2000”. 
W odniesieniu do przedsięwzięć na obszarach „Natura 2000”, innych niŜ mogących 
potencjalnie oddziaływać na środowisko, w Urzędzie wydano jedno postanowienie w sprawie 
nałoŜenia obowiązku przedłoŜenia dokumentacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
W trzech przypadkach wydano postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko i przygotowania raportu na podstawie art. 63 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.9 
Zawartość przedkładanych raportów odpowiadała wymogom określonym przepisami art. 66 
ww. ustawy. Postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko były zgodne ze stanowiskiem opiniujących organów. 
Nie zachodziła potrzeba nałoŜenia na potencjalnego inwestora obowiązku przeprowadzenia 
inwentaryzacji przyrodniczej. 

7. W ocenie NIK, nadzór Pana Wójta nad realizacją programów dotyczących ochrony 
środowiska (jak równieŜ udział Rady Gminy Lądek w tym zakresie), był niewystarczający. 
Zdaniem NIK, przyczyniło się to do przedstawionych wyŜej nieprawidłowości i uchybień.  

Ponadto, w toku kontroli ustalono, Ŝe w Urzędzie nie korzystano z danych 
dotyczących stanu środowiska na terenie Gminy, dostępnych u Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska i u Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  

NIK negatywnie ocenia to, Ŝe na internetowych stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu od 2006 r. brak było aktualnych informacji o stanie środowiska. 

                                                 
8 Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm. 
9 Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. 
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Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 
1) aktualizację i uzupełnienie dokumentacji dotyczącej zarządzania środowiskiem oraz 

zapewnienie realizacji programów związanych z ochroną środowiska i gospodarowania 
odpadami, 

2) zapewnienie sporządzania raportów z realizacji programu ochrony środowiska, 
3) zapewnienie prowadzenia w pełni selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów 

po lekach i środkach ochrony roślin, 
4) wystąpienie do Rady Gminy Lądek o uchwalenie stawek opłat za odbiór odpadów 

komunalnych, w tym niŜszych stawek opłat, jeŜeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, 

5) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew kaŜdorazowo po przeprowadzeniu 
stosownych postępowań i rzetelne ich dokumentowanie, 

6) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu wszystkich bieŜących 
informacji o stanie środowiska, 

7) zapewnienie pełnego wykorzystania środków finansowych na realizację zadań 
z zakresu ochrony środowiska, w tym usuwania wyrobów zawierających azbest. 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 
o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta w terminie 21 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn 
niepodjęcia takich działań.  

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do 
dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Poznaniu umotywowanych zastrzeŜeń 
w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

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

 
 


