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Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie 
Kontroli1 zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu 
przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Kole (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 26 października 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 
ustawy o NIK, przekazuje Pani Wójt niniejsze 

 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie zarządzanie środowiskiem przez 

Gminę Koło, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 
 
1. Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe zadania związane z zarządzaniem środowi-

skiem zostały określone w następujących uchwałach Rady Gminy w Kole: w Strategii 
Rozwoju Gminy Koło w dniu 28 września 2000 r., w Planie rozwoju lokalnego Gminy 
Koło na lata 2004-2013 w dniu 31 grudnia 2004 r., w zmianie Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Koło w dniu 30 września 2005 r. 
oraz w Programie ochrony środowiska dla gminy Koło w dniu 23 lutego 2005 r. i jego 
aktualizacji w dniu 30 grudnia 2009 r. Plan gospodarki odpadami będący częścią składową 
Programu ochrony środowiska opracowano dla gmin będących członkami Związku 
Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” na lata 2004-2007 z perspektywą do 
2012 r. Został on przyjęty uchwałą Rady Gminy Koło w dniu 29 czerwca 2005 r. W dniu 
28 czerwca 2010 r. aktualizowano go na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016. 

2. NIK pozytywnie ocenia: ● prawidłowe wydawanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć; ● terminowe przekazywanie informacji 
i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska; ● prowadzenie rzetelnej ewidencji 
działalności przedsiębiorców odbierających odpady komunalne; ● zapewnienie selekty-
wnego systemu zbierania i odbierania odpadów komunalnych; ● właściwe ustalenie 
górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych; ● wykonywanie obowiązku zakładania 
i utrzymania zieleni poprzez corocznie dokonywanie nasadzeń nowych drzew na terenach 
gminnych i odmowy wycinki części drzew, o które składali wnioskujący, jeŜeli Urząd 
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uznał, Ŝe wycięcie tych drzew byłoby niewskazane; ● pozyskanie funduszy ze środków 
unii europejskiej na budowę infrastruktury edukacyjnej na obszarze Natura 2000 oraz na 
rozbudowę stacji poboru i uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej. 

3. Ustalenia kontroli NIK wykazały jednak nw. nieprawidłowości i uchybienia: 
3.1. W czasie trwania obecnej kadencji Rady Gminy w Kole do czasu zakończenia 

kontroli NIK nie przedstawiono Radzie Gminy wyników analiz i realizacji Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Koło. Przepis art. 
32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2 
wymaga, aby Wójt w celu oceny aktualności Studium przekazał radzie gminy wyniki 
takich analiz tak, aby co najmniej raz w czasie kadencji Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie jego aktualności. Pani Wójt w trakcie kontroli zapewniła, Ŝe ocena aktualności 
Studium w obecnej kadencji Rady Gminy zostanie przedstawiona na najbliŜszym posie-
dzeniu Rady Gminy w Kole. 

3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów o pow. 100 ha 
w Gminie Koło przyjęty uchwałą Rady Gminy w Kole w dniu 29 kwietnia 2002 r. nie 
uwzględniał ograniczeń wynikających z ustanowienia terenów (o łącznej powierzchni 
około 4,41 ha) objętych obszarem Natura 2000, które weszły w skład sieci ekologicznej 
Natura 2000. Według art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska3, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się 
w szczególności ograniczenia wynikające z ustanowienia w trybie przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody4, m.in. obszaru Natura 2000. Pani Wójt 
zapewniła, Ŝe na najbliŜszym posiedzeniu Rady Gminy w Kole zostanie przedstawiona 
potrzeba zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
nieruchomości objętych obszarem Natura 2000. Pozostałe miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego dla ośmiu obszarów (ok. 19 ha) na terenie gminy Koło 
nie obejmowały obszarów Natura 2000. 

3.3. Dla Programu ochrony środowiska uchwalonego przez Radę Gminy w Kole 
w dniu 23 lutego 2005 r. nie sporządzono w 2007 r. raportu oraz prognozy oddziaływania 
na środowisko, wymaganych dyspozycją art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska 
i obowiązującego wówczas art. 41 ust. 1 tejŜe ustawy. NIK pozytywnie ocenia to, Ŝe 
w czerwcu 2009 r. do przygotowywanej aktualizacji Programu ochrony środowiska dla 
gminy Koło na lata 2009-2012 sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko. 

3.4. W gminnym Programie ochrony środowiska nie zawarto informacji o obsza-
rach cennych przyrodniczo na terenie gminy Koło, tj. o: obszarach chronionego 
krajobrazu, strefach ochronnych ostoi oraz stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, 
o których mowa w art. 48 pkt 1 lit. d ustawy o ochronie przyrody, miejscach rozrodu 
i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, o których mowa w art. 
49 pkt 1 lit. e przywołanej ustawy oraz o stanowiskach grzybów objętych ochroną 
gatunkową, o których mowa art. 50 pkt 1 lit. d tej ustawy. Dokument ten nie zawierał takŜe 
informacji o występowaniu na terenie gminy gatunków chronionych. Zdaniem Urzędu 
powodem niepełnego rozpoznania form ochrony przyrody występujących na terenie gminy 
był m.in. brak rozporządzeń wykonawczych dotyczących obszarów Natura 2000. Urząd 
podejmie jednak działania w kierunku pozyskania przedmiotowych danych, jako 
niezbędnych w planowaniu przestrzennym. 

                                                 
2 Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm. 
3 Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. 
4 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. 
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3.5. Część zadań wymienionych w Programie ochrony środowiska naleŜała 
do kompetencji innych instytucji i organów. I tak np. nasadzenia drzew w pasie dróg 
powiatowych miały realizować Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg, 
prowadzenie działań, wspomagających rozwój populacji, szczególnie rodzimych gatunków 
drobnej zwierzyny łownej o zauwaŜalnym spadku ich liczebności na terenach 
dzierŜawionych obwodów łowieckich realizować miały właściwe koła Polskiego Związku 
Łowieckiego i Zarząd Powiatu, działania na rzecz prowadzenia prawidłowej gospodarki 
leśnej realizować mieli właściciele i zarządcy lasów, Zarząd Powiatu oraz nadleśnictwa. 
Z kolei budowę i renowację zbiorników małej retencji realizować miał Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, modernizację systemów ogrzewania w obiektach 
będących we władaniu Zarządu Powiatu miały realizować Starostwo Powiatowe 
i powiatowe jednostki organizacyjne. NIK zwraca uwagę, Ŝe dla tych zadań w Programie 
(…) nie określono mierników pozwalających na monitorowanie postępu ich wykonania. 
Zdaniem NIK realizację ujętych w programie zadań Gmina powinna być w stanie 
monitorować. 

3.6. W Urzędzie prowadzono ewidencję właścicieli nieruchomości posiadających 
zawarte umowy na wywóz odpadów komunalnych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach5. Jak wynika z tej 
ewidencji, nie wszyscy właściciele nieruchomości zawarli umowy na wywóz odpadów 
komunalnych. Mimo stwierdzonej nieprawidłowości, pozytywnie moŜna ocenić fakt, Ŝe 
w wyniku działań Urzędu odsetek gospodarstw domowych posiadających umowy na 
odbiór odpadów komunalnych wzrósł z 65,6% do 69,0% w okresie od 1 stycznia 2008 r. 
do 1 października 2010 r. 

3.7. W ewidencji zbiorników bezodpływowych brakowało informacji o odbiorze 
ścieków z 1.069 zamieszkałych budynków. Ewidencji tej brakowało dla 58% domostw 
(według wykazów posiadanych przez Urząd, na terenie Gminy Koło w dniu 30 września 
2010 r. znajdowało się 1.831 zamieszkałych budynków, z czego do sieci kanalizacyjnej 
podłączonych było tylko 313 budynków). Przepis art. 3 ust. 1 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku wymaga, aby gminy prowadziły ewidencję zbiorników 
bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróŜniania oraz w celu opracowania 
planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. NIK pozytywnie ocenia zobowiązanie Urzędu do 
uzupełnienia tej ewidencji w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. 

3.8. Urząd nie podejmował działań dyscyplinujących właścicieli posesji w celu 
wywiązywania się z obowiązku utrzymania porządku i czystości. Wysyłano co prawda 
upomnienia do wszystkich właścicieli posesji, którzy nie zawarli umów na odbieranie 
odpadów komunalnych a takŜe pisma ponaglające do zawarcia tych umów z przed-
siębiorcami posiadającymi na tę działalność stosowne zezwolenie, w którym poinformo-
wano, Ŝe w przypadku nie wykonania tego obowiązku zostanie nałoŜona kara grzywny 
zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości, ale wobec właścicieli 
niewywiązujących się z obowiązków nie stosowano grzywny, o której mowa 
w przywołanym przepisie. 

3.9. Urząd nie sprawdzał terminu nasadzeń nowych drzew i nie Ŝądał informacji od 
podmiotów dokonujących wycinki drzew, gdzie te drzewa zostały posadzone, mimo Ŝe 
nakładał na nie taki obowiązek. Spośród 16 wytypowanych do kontroli decyzji w sprawie 
usunięcia drzew, w 15 przypadkach zobowiązano wnioskujących do nowych nasadzeń. 

                                                 
5 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
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Brak sprawdzenia dokonania przez 14 podmiotów nasadzeń naleŜy uznać za działanie 
nierzetelne. 

3.10. Do dnia zakończenia kontroli nie ustalono szczegółowych zasad finansowania 
usuwania azbestu i wyrobów azbestowych, mimo Ŝe w przyjętym przez Radę Gminy 
w Kole w dniu 22 maja 2009 r. Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest dla gmin będących członkami Związku Międzygminnego Kolski Region 
Komunalny ustalono, Ŝe szczegółowe zasady finansowania usuwania azbestu i wyrobów 
azbestowych powinna określić Rada Gminy w formie odpowiedniej uchwały. 

3.11. Urząd nie publikował informacji o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie 
drzew lub krzewów, decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pienięŜnych, 
o prognozach oddziaływania na środowisko; gminnych Programach ochrony środowiska, 
opracowaniach ekofizjograficznych, wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. Stanowi to naruszenie art. 21 ust. 2 pkt 7, 23 i 24, ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku6. Dopiero w trakcie 
kontroli NIK, informacja dotycząca gminnego programu ochrony środowiska oraz planu 
gospodarki odpadami została zamieszczona na stronie BIP (w dniu 28 września 2010 r.). 

3.12. Rada Gminy Koło nie rozpatrywała informacji Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) o stanie środowiska, mimo Ŝe art. 8a ust. 2 
ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska7 wymaga przynajmniej raz 
w roku dokonania takiej czynności. 

3.13. NIK zwraca uwagę, Ŝe Pani Wójt nie skorzystała z moŜliwości dostępu do 
wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska prowadzonej przez WIOŚ. 
Na mocy art. 286a ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska baza ta udostępniana jest 
m.in. wójtom i zdaniem NIK, powinna być wykorzystywana w celu zarządzania 
środowiskiem. 

Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 
1) przekazanie do Rady Gminy w obecnej kadencji oceny Studium oraz zmian 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących 
obszary Natura 2000,  

2) ujmowanie w Programie ochrony środowiska zadań, włącznie z miernikami postępu 
ich wykonania, 

3) podejmowanie skutecznych działań w celu doprowadzenia do zawarcia umów na 
wywóz odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości, 

4) uzupełnienie ewidencji zbiorników bezodpływowych, 
5) podjęcie działań dyscyplinujących właścicieli posesji w celu wywiązywania się 

z obowiązku utrzymania porządku i czystości, 
6) sprawdzenie oraz dokumentowanie miejsca i terminu nasadzeń nowych drzew dla 

podmiotów, którym wydano taki obowiązek, 
7) podjęcie działań w celu przygotowania szczegółowych zasad finansowania 

usuwania azbestu, 
8) przedstawianie w publicznie dostępnych wykazach danych wymaganych 

przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku, 
9) doprowadzenie do przedstawienia Radzie Gminy informacji wojewódzkiego 

inspektoratu ochrony środowiska o stanie środowiska, 

                                                 
6 Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. 
7 Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 ze zm. 
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10) wykorzystywanie wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska 
prowadzonej przez WIOŚ do zarządzania środowiskiem. 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust. 1 
ustawy o NIK, oczekuje od Pani Wójt, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 
wniosków lub o działaniach podjętych w celu ich realizacji albo o przyczynach niepodjęcia 
takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Wójt prawo zgłoszenia na piśmie 
do dyrektora Delegatury NIK 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


