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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 Miejskim w Mosinie (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 8 grudnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy 
o NIK, przekazuje Pani Burmistrz niniejsze 

 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Urząd zadań, ujętych 

w dokumentach strategicznych, związanych z zarządzaniem środowiskiem oraz realizację 
przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Natomiast NIK negatywnie ocenia 
działania Urzędu w zakresie wprowadzania i stosowania kompleksowego systemu 
zarządzania środowiskiem oraz realizację obowiązków związanych z ochroną środowiska. 
Na ocenę tę złoŜyły się poniŜsze oceny cząstkowe. 

1. Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe zadania dotyczące zarządzania środowiskiem 
zostały określone w następujących uchwałach Rady Miejskiej w Mosinie: w Strategii 
Rozwoju Gminy na lata 2003-2013 z dnia 31 maja 2004 r., w Planie rozwoju lokalnego 
Miasta i Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2005 r., w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mosina z dnia 25 lutego 2010 r.; w Planie 
gospodarki odpadami dla Gminy Mosina na lata 2004-2012 (dalej „Plan”) oraz w Programie 
ochrony środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012 z dnia 25 listopada 2004 r. i jego 
aktualizacji z dnia 29 września 2010 r. (dalej „Program”). 

2. NIK pozytywnie ocenia: ● realizację zadań związanych z budową kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy; ● wdraŜanie systemu zbierania i segregacji 

                                                 
1Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 



 
 

2 

odpadów komunalnych poprzez budowę Centrum Zagospodarowania Odpadów; 
● wykonywanie obowiązku zakładania i utrzymania zieleni poprzez corocznie dokonywanie 
nasadzeń nowych drzew na terenach gminnych; ● podejmowanie działań mających na celu 
pozyskanie funduszy ze środków Unii Europejskiej na budowę infrastruktury edukacyjnej na 
terenach Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz na rozbudowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji deszczowej; ● realizację obowiązków w zakresie oceny 
aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
z 1998 r. i opracowania nowego Studium w 2010 r.; ● uwzględnianie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego ograniczeń wynikających z przepisów prawa; ● spójność 
dokumentów strategicznych Gminy w zakresie zarządzania środowiskiem; ● prawidłowe 
wydatkowanie środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska; ● podjęte działania 
związane z przeciwdziałaniem oraz usuwaniem skutków powodzi; ● prawidłowe wydawanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć; ● wydawanie decyzji 
zezwalających na wycinkę drzew i krzewów oraz właściwe ustalanie opłat za wycinkę. 

3. Ustalenia kontroli NIK wykazały jednak nw. nieprawidłowości i uchybienia: 
3.1. W Programie nie zawarto, wbrew postanowieniom art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2, informacji o wszystkich obszarach cennych 
przyrodniczo na terenie gminy Mosina, tj. o: strefach ochronnych ostoi oraz o stanowiskach 
roślin objętych ochroną gatunkową, o których mowa w art. 48 pkt 1 lit. d przywołanej ustawy, 
stanowiskach dokumentacyjnych, o których mowa w art. 41 ust. 1 tej ustawy, 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 w art. 50 pkt 1 lit. d tej ustawy. Gmina nie zaktualizowała 
Programu pomimo, iŜ na jej terenie utworzone zostały obszary chronione Natura 2000. 
Powodem nieuwzględnienia w Programie wszystkich wymaganych elementów, było 
nierzetelne wypełnianie obowiązków słuŜbowych przez kierownika Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (dalej „Referat”), którego zakres czynności obejmował 
weryfikację Programu. W Ŝadnym dokumencie strategicznym Gminy nie zostały 
uwzględnione: uŜytek ekologiczny „Rosiczkowy staw” ustanowiony Uchwałą nr VIII/98/99 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 marca 1999 r. oraz dwa stanowiska dokumentacyjne: 
barwinka pospolitego i konwalii majowej ustanowione Uchwałą nr XIV/118/03 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 2 października 2003 r. 

Część zadań wymienionych w Programie naleŜała do kompetencji innych instytucji 
i organów. NIK zwraca uwagę, Ŝe Gmina nie analizowała stopnia wykonania powyŜszych 
zadań, pomimo, iŜ dla tych przedsięwzięć w Programie określono mierniki pozwalające 
na monitorowanie postępu ich realizacji. 

Pomimo odpowiednich postanowień Programu, Burmistrz nie utworzył zespołu 
wdraŜającego, w celu monitorowania stopnia jego realizacji i okresowego zdawania przed 
Radą Miejską w Mosinie sprawozdania z jego realizacji. Urząd nie analizował stopnia 
realizacji oraz aktualności Programu, w związku z czym nie wprowadził do niego 

                                                 
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm. 



 
 

3 

koniecznych zmian, pomimo iŜ Gmina odstąpiła od realizacji części ujętych w nim zadań lub 
przesunęła termin ich realizacji. 

Pomimo zawarcia w Programie wskaźników umoŜliwiających ocenę stopnia 
wykonania poszczególnych zadań, Burmistrz – na skutek nieanalizowania stopnia realizacji 
celów zakładanych w Programie – nie wypełnił dyspozycji art. 18 ust. 2 ustawy Prawo 
ochrony środowiska3 i nie sporządził wymaganego raportu dla Rady Miejskiej w Mosinie. 

3.2. Stopień realizacji Planu nie był monitorowany przez Urząd, pomimo załoŜenia 
w powyŜszym dokumencie mierzalnych wskaźników umoŜliwiających dokonanie oceny 
stopnia jego realizacji. Natomiast sam Plan nie był aktualizowany, gdyŜ zdaniem Urzędu 
utworzenie Związku Międzygminnego „SELEKT” (dalej Związek), którego zadaniem było 
wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania 
porządku i czystości, nakładało na Związek obowiązek aktualizacji Planu. W ocenie NIK brak 
działań Gminy zmierzających do zaktualizowania Planu, przy jednoczesnym podjęciu przez 
Związek prac nad opracowaniem wspólnego dla członków Związku planu gospodarki 
odpadami dopiero w 2008 r., świadczy o nierzetelnym wypełnianiu przez Gminę obowiązku 
określonego postanowieniami art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach4. 

3.3. Wbrew dyspozycji art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach5 Urząd nie posiadał aktualnej ewidencji 
właścicieli nieruchomości posiadających zawarte umowy na wywóz odpadów komunalnych. 
W związku z powyŜszym Gmina nie posiadała danych umoŜliwiających ustalenie właścicieli 
nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych, pomimo iŜ pracownicy 
Referatu dysponowali oprogramowaniem pn. „GOMIG – Odpady” słuŜącym do ewidencjono-
wania umów. 

Urząd nie wypełnił równieŜ obowiązku nałoŜonego postanowieniami art. 3 ust. 3 pkt 
1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, wymagającego, aby gminy prowadziły 
ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu 
kontroli częstotliwości ich opróŜniania lub częstotliwości i sposobu pozbywania się 
komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci 
kanalizacyjnej. 

W ocenie NIK, brak aktualnej ewidencji właścicieli nieruchomości posiadających 
zawarte umowy na wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości ciekłych oraz 
ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 
uniemoŜliwiał prowadzenie przez Gminę monitoringu w zakresie utrzymywania przez 
mieszkańców czystości i porządku. Urząd nie podejmował kompleksowych działań 
dyscyplinujących właścicieli posesji w celu wywiązywania się z obowiązku utrzymania 
porządku i czystości, a wobec właścicieli niewywiązujących się z obowiązków nie stosowano 
kar. 

3.4. Wobec faktu, iŜ przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub 
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opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, nie wywiązywali 
się z obowiązku przedkładania raportów w trybie art. 9a ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku Urząd, dopiero w trakcie kontroli NIK, podjął działania zmierzające do 
ustalenia aktualnej liczby podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy oraz 
pozyskania wiedzy o masie i rodzaju odebranych przez nich odpadów. NIK zwraca uwagę, 
iŜ zdaniem kierownika Referatu, nieegzekwowanie od przedsiębiorców powyŜszych raportów 
wynikało z uznania informacji w nich zawartych za nieistotne, co naleŜy ocenić negatywnie 
z punktu widzenia kryterium rzetelności. 

3.5. Burmistrz, wbrew dyspozycji zawartej w art. 162 ust. 6 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, nie przedłoŜył Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego informacji 
o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagroŜenie 
dla środowiska. Urząd nie posiadał aktualnych informacji o wyrobach zawierających azbest 
oraz rejestru substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska, pomimo 
iŜ pracownicy Referatu dysponowali programem komputerowych pn. „Ewidencja Substancji 
Niebezpiecznych”, umoŜliwiającym utworzenie bazy danych dotyczących występowania 
azbestu na terenie Gminy. 

3.6. Gmina w sposób nierzetelny przedstawiła w sprawozdaniach SG-01 dla 
Głównego Urzędu Statystycznego, sporządzonych za lata 2008-2009, dane o liczbie obiektów 
chronionych oraz liczbie zbiorników bezodpływowych i liczbie przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Natomiast w przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdaniach o rodzaju 
i ilościach odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyclingu za 
2008 r. i  2009 r. nie zostały uwzględnione wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w powyŜszym zakresie. W sprawozdaniu z realizacji Planu za lata 2007-2008, 
przekazanym Radzie Miejskiej w Mosinie, Burmistrz nie odniósł się do wszystkich zadań 
zakładanych w powyŜszym dokumencie oraz przedstawił nierzetelne dane w zakresie odsetka 
mieszkańców objętych systemem zbierania odpadów komunalnych. 

3.7. Kierownik Referatu działał nierzetelnie nie przekazując słuŜbom finansowo-
księgowym Urzędu decyzji nakładającej karę w wysokości 21.033,72 zł z tytułu nielegalnej 
wycinki drzew. Dopiero w trakcie kontroli NIK Urząd wystawił upomnienie i naliczył odsetki 
od nieterminowej wpłaty w wysokości 398,40 zł. 

3.8. Urząd nie opracował harmonogramów kontroli przestrzegania przepisów ochrony 
środowiska, których tworzenie zakładał Program. W ocenie NIK, nieposiadanie przez Urząd 
kompletnych danych w zakresie umów na odbiór odpadów oraz ewidencji zbiorników 
bezodpływowych utrudniało zaplanowanie kontroli przeprowadzanych przez StraŜ Miejską 
w Mosinie w zakresie utrzymania porządku i czystości przez właścicieli nieruchomości. 

3.9. NIK zwraca uwagę, iŜ Rada Miejska w Mosinie 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 Środowiska6 
wymaga przynajmniej raz w roku dokonania takiej czynności. 

3.10. NIK zwraca uwagę, Ŝe pracownicy Urzędu nie skorzystali z moŜliwości dostępu 
do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska prowadzonej przez WIOŚ oraz 
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z prowadzonej przez Marszałka Województwa bazy danych dotyczących gospodarowania 
odpadami. Na mocy art. 286a ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 37 ust. 7 
ustawy o odpadach, bazy te udostępniane są m.in. burmistrzom i zdaniem NIK, powinny być 
wykorzystywane w celu zarządzania środowiskiem. 

3.11. Nadzór Burmistrza nad realizacją dokumentów strategicznych dotyczących 
ochrony środowiska (jak równieŜ zaangaŜowanie Rady Miejskiej w Mosinie w tym zakresie), 
były niewystarczające. Zdaniem NIK, przyczyniło się to do powstania przedstawionych wyŜej 
nieprawidłowości. 

Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 
1) załoŜenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz zapewnienie realizacji programów związanych z ochroną środowiska 
i gospodarowania odpadami, 

2) zaktualizowanie ewidencji właścicieli nieruchomości posiadających zawarte 
umowy na wywóz odpadów komunalnych, 

3) uzupełnienie i aktualizację dokumentacji dotyczącej zarządzania środowiskiem, 
4) przedłoŜenie Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego informacji o rodzaju, 

ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla 
środowiska, 

5) prawidłowe sporządzanie sprawozdań i raportów, 
6) egzekwowanie od przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych składania 
raportów w trybie art. 9a ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, 

7) doprowadzenie do przedstawienia Radzie Miejskiej informacji WIOŚ o stanie 
środowiska, 

8) wykorzystywanie wojewódzkiej bazy informacji prowadzonej przez WIOŚ oraz 
bazy prowadzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego do zarządzania 
środowiskiem. 

NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 
o NIK, oczekuje od Pani Burmistrz, 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 Burmistrz 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. 


