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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 Czarnków (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 16 grudnia 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. Działania Urzędu w zakresie 
wprowadzania i stosowania kompleksowego standaryzowanego systemu zarządzania 
środowiskiem oraz postępowania przy wydawaniu zezwoleń na wycinkę drzew NIK ocenia 
negatywnie.  

1. NIK pozytywnie ocenia podejmowane w okresie objętym kontrolą działania mające 
na celu ochronę środowiska. Nakłady na realizację ww. zadań wzrosły z 1.089,6 tys. zł 
w 2008 r. do wysokości 1.241,3 tys. zł w 2009 r. oraz 1.757,9 tys. zł w okresie trzech 
kwartałów 2010 r. Dotyczyły one nie tylko zadań inwestycyjnych ale równieŜ zakupów 
i montaŜu koszy na odpady komunalne, wywozu szkła i plastiku po segregacji, a w 2009 r. 
takŜe odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest. W okresie objętym kontrolą 
najwyŜsze nakłady poniesiono na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych oraz na modernizację 
oczyszczalni ścieków. W kontrolowanym okresie Gmina jednokrotnie wnioskowała 
o dofinansowanie z  funduszy europejskich (w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) budowy sieci wodociągowej o długości 20.010 m wraz z przyłączami o długości 
4.009 m. Na realizację ww. zadania o planowanym koszcie całkowitym 1.390,4 tys. zł (po 
zmianach) i terminem zakończenia realizacji zadania do dnia 30.11.2010 r., Gminie 
przyznano dofinansowanie w wysokości 466,5 tys. zł. W okresie trzech kwartałów 2010 r. 
wykonano I etap zadania. Do czasu zakończenia kontroli NIK, kwota wnioskowanego 
dofinansowania nie wpłynęła na rachunek bieŜący Gminy.  

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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2. NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości realizację zadań 
dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest. Gminny Program usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest uchwalony został przez Radę Gminy Czarnków dopiero 
w dniu 25 czerwca 2009 r. W ramach ww. Programu, Gmina przystąpiła w 2009 r. do 
przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych 
i inwentarskich na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”, finansowanego ze środków 
funduszowych. W 2009 r. Gmina wydatkowała 5,4 tys. zł na zdemontowanie 10,511 Mg 
i unieszkodliwienie 42,368 Mg wyrobów zawierających azbest. W 2010 r. Urząd nie 
podejmował jednak działań mających na celu realizację ww. Programu. Zrealizowany dotąd 
zakres rzeczowy stanowił zaledwie 6,7% wielkości planowanej na lata 2009-2012. 

3. NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację zadań 
dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i nieczystościami stałymi. W objętym 
kontrolą NIK okresie, Urząd zapewnił odbiór i wywóz nieczystości stałych i odpadów 
komunalnych, w tym biodegradowalnych oraz funkcjonowanie selektywnej zbiórki szkła 
i plastiku. W okresie tym zezwolenia na wywóz nieczystości stałych lub ciekłych posiadło 
10 podmiotów gospodarczych, spośród których tylko trzy świadczyły przedmiotowe usługi. 
Spośród siedmiu podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości płynnych, trzem podmiotom, 
w latach 2000-2001, udzielono zezwoleń na czas nieokreślony, natomiast czterem udzielono, 
w latach 2006-2010, zezwoleń na czas określony do 2015 r. lub 2016 r.  

W kontrolowanym okresie Ŝaden z trzech podmiotów świadczących usługi wywozu 
nieczystości stałych lub ciekłych, nie wywiązywał się z terminowego przedkładania wykazu 
właścicieli nieruchomości, z którymi zawarł umowy na odbiór nieczystości. Wymóg taki 
nałoŜony został dyspozycją art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach2. Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe Miejski Zakład Komunalny 
w Czarnkowie (dalej MZK), dokonujący odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych nie przedłoŜył wykazów właścicieli nieruchomości za czerwiec 2008 r. i zaprzestał 
składania takich wykazów począwszy od września 2008 r. Z kolei z ww. wykazów oraz 
sprawozdań rocznych składanych stosownie do art. 9a ust. 2 ww. ustawy wynikało, iŜ MZK 
w Czarnkowie oraz firma Aga w Czarnkowie dokonywały wywozu nieczystości stałych lub 
ciekłych przez okres ponad pięciu miesięcy, w którym nie posiadały zezwoleń na 
prowadzenie takiej działalności (odpowiednio od 15 września 2009 r. do 25 lutego 2010 r. 
oraz od 12 lipca do 31 grudnia 2010 r.). 

Urząd nie prowadził ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, a ewidencja 
umów na odbiór odpadów była zdezaktualizowana. Ewidencja zbiorników bezodpływowych 
załoŜona została w 2005 r. i równieŜ nie była aktualizowana. Stanowiło to naruszenie 
dyspozycji art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ocenie NIK, 
brak aktualnej ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości spowodowany był niewprowadzaniem na bieŜąco danych z miesięcznych 
wykazów umów oraz nieegzekwowaniem przedkładania takich wykazów za kaŜdy okres 
sprawozdawczy od podmiotów świadczących te usługi.  

Urząd nie posiadał danych umoŜliwiających aktualizowanie na bieŜąco ewidencji 
zbiorników bezodpływowych. Było to niezgodne z ww. art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości 
następował bez zawarcia umów z podmiotem legitymującym się stosownym zezwoleniem. 

                                                 
2 Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. 
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Do zawarcia takich umów właściciele nieruchomości zobowiązani byli dyspozycją art. 6 ust. 
1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

W okresie objętym kontrolą, Urząd nie kontrolował przestrzegania i stosowania 
przepisów o ochronie środowiska, mimo takiej moŜliwości określonej dyspozycją art. 379 ust. 
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska3. Brak aktualnych ewidencji 
oraz dopuszczenie do funkcjonowania w obrocie prawnym, wydanych w ubiegłych latach, 
zezwoleń podmiotom aktualnie nieprowadzącym działalności w zakresie odbioru nieczystości 
stałych i ciekłych, NIK ocenia negatywnie z punktu widzenia kryterium legalności 
i rzetelności. Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i nieczystościami 
ciekłymi przypisane były inspektorowi ds. ochrony środowiska w Referacie Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska. 

NIK negatywnie ocenia takŜe brak inicjatywy mającej na celu uchwalenie przez Radę 
Gminy Czarnków górnych stawek opłat za odbiór odpadów, stosownie do art. 6 ust. 4 ustawy 
o czystości i porządku w gminach. Brak takiej regulacji uniemoŜliwia organowi 
wykonawczemu gminy, organizowanie odbioru odpadów stałych i ciekłych naleŜących do 
właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów na ich odbiór. 

4. NIK negatywnie ocenia wywiązywanie się przez Urząd w kontrolowanym okresie 
z obowiązków w zakresie planowania działań dotyczących ochrony środowiska. Program 
ochrony środowiska oraz Plan gospodarki odpadami pochodziły z przełomu 2001 i 2002 r. 
i wbrew wymogom art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach4, nie były 
one aktualizowane w latach objętych kontrolą. Dokumenty te, jedynie ramowo określały 
zadania sformułowane dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, obejmującego m.in. gminę 
Czarnków). Gminny Program ochrony środowiska uchwalony został dopiero w dniu 27 maja 
2010 r., a Plan gospodarki odpadami gminy Czarnków w dniu 15 lutego 2010 r. W ocenie 
NIK część zadań z zakresu ochrony środowiska ujętych w wymienionych dokumentach 
z 2010 r. określona została w sposób ogólnikowy. Harmonogramy ich realizacji 
sformułowane zostały bez określenia, które z nich i przy jakich nadkładach realizowane będą 
w poszczególnych latach ujętych w tych dokumentach. Zadaniom tym nieprzyporządkowano 
mierników oceny, a mierniki sformułowane zostały w sposób uniemoŜliwiający dokonywanie 
oceny stopnia realizacji przewidywanych zadań. W okresie trzech kwartałów 2010 r. Urząd 
podjął realizację ośmiu zadań spośród 44 ujętych w ww. Programie i Planie.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
z 2001 r., wbrew wymogom art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym5, nie było aktualizowane. W dniu 23 października 2010 r. 
uchwałą Rady Gminy w Czarnkowie wprowadzono w Ŝycie nowoopracowane studium.  

Urząd dysponował strategią rozwoju gminy uchwaloną w dniu 31 sierpnia 2000 r., 
która określała kierunki działań mających na celu ustalenie priorytetowych zadań m.in. 
z zakresu ochrony środowiska. Uszczegółowieniem kierunków działań określonych 
w strategii były ramowe działania zawarte w ww. dokumentach z lat 2001-2002, natomiast 
brak było wzajemnych relacji i spójności strategii z dokumentami wprowadzonymi w Ŝycie 
w 2010 r.  

NIK negatywnie ocenia to, Ŝe na skutek niezaktualizowania w latach objętych kontrolą 
Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami, Urząd nie monitorował 
realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i nie sporządzał raportów z ich realizacji 

                                                 
3 Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. 
4 Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm. 
5 Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm. 
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wymaganych dyspozycją art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska. 

5. NIK negatywnie ocenia postępowanie w Urzędzie przy wydawaniu zezwoleń na 
wycinkę drzew. W skontrolowanych 152 postępowaniach, zakończonych wydaniem decyzji 
zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów (23,8% wydanych ogółem) stwierdzono, Ŝe 
Pan Wójt, jako organ ochrony środowiska, bezkrytycznie przyjmował argumenty podniesione 
przez stronę. W aktach spraw nie było bowiem dokumentów lub notatek potwierdzających ich 
sprawdzenie. W 13 postępowaniach wydano zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 
pomimo, Ŝe wnioskodawcy w ogóle nie uzasadnili wniosków. Urząd nie zgromadził Ŝadnych 
dokumentów uzasadniających podjęte rozstrzygnięcie. Z powyŜszego wynika, Ŝe decyzje 
wydane zostały bez przeprowadzenia postępowania w sposób określony dyspozycją art. 7 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego6 i nie spełniały 
wymogów wynikających z art. 107 ust. 3 ww. ustawy.  

6. NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, stosowany 
system oceny oddziaływania na środowisko, jako element mechanizmu zarządzania 
środowiskiem. Urząd wydał 16 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia. Dziewięć z nich dotyczyło przedsięwzięć w obszarze „Natura 2000”. 
W pięciu 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 środowisko7. 
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. 
W odniesieniu do przedsięwzięć na obszarze „Natura 2000”, innych niŜ mogące potencjalnie 
oddziaływać na środowisko, w Urzędzie wydano dwa postanowienia w sprawie nałoŜenia 
obowiązku przedłoŜenia dokumentacji regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, z którego 
zobowiązani nie wywiązali się. Mimo, iŜ postanowienia wydane zostały w dniach 
26 października 2009 r. i 6 stycznia 2010 r., Urząd do dnia zakończenia kontroli NIK, nie 
podjął działań mających na celu zakończenie wszczętych postępowań, czym naruszył 
dyspozycję art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.  

7. Według stanu na dzień 30 września 2010 r. na terenie gminy Czarnków 
obowiązywało 14 koncesji na wydobywanie kopalin ze złóŜ kruszywa naturalnego. Wszystkie 
obszary objęte koncesjami były eksploatowane przez dziewięć podmiotów gospodarczych. 
Natomiast Urząd posiadał tylko jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru udokumentowanego złoŜa kruszywa, opracowany na wniosek jednego z tych 
podmiotów. Zgodnie z treścią art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne 
i górnicze8 dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.  

8. Pan Wójt nie zapewnił rozpatrywania przez Radę Gminy w Czarnkowie informacji 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o stanie środowiska mimo, Ŝe 
art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska9 wymaga 
przynajmniej raz w roku dokonania takiej czynności.  

                                                 
6 Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
7 Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. 
8 Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947. 
9 Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 ze zm. 
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W ocenie NIK, nadzór Pana Wójta nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 
(jak równieŜ udział Rady Gminy Czarnków w tym zakresie) był niewystarczający. Zdaniem 
NIK przyczyniło się to do przedstawionych wyŜej nieprawidłowości i uchybień. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 
1) dokonanie aktualizacji: strategii rozwoju gminy Czarnków, ewidencji umów na 

odbiór odpadów komunalnych, ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz zaprowadzenie 
ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, 

2) zapewnienie realizacji zadań ujętych w Programie ochrony środowiska oraz 
w Planie gospodarki odpadami, z jednoczesnym ich monitorowaniem oraz przedkładaniem 
Radzie Gminy okresowych raportów z ich wykonania, 

3) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 
oraz kontroli działalności prowadzonej przez podmioty, którym wydano zezwolenia na 
wywóz nieczystości stałych i ciekłych, oraz podjęcie stosownych działań wobec podmiotów 
posiadających zezwolenia, a nie prowadzących takiej działalności, 

4) podjęcie skutecznych działań celem doprowadzenia do zawarcia umów na wywóz 
nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości,  

5) kontynuowanie realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest, 
6) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew kaŜdorazowo po przeprowadzeniu 

stosownych postępowań i rzetelne ich dokumentowanie oraz zakończenie dwóch postępowań 
wszczętych w 2009 r., w toku których zobowiązano wnioskodawców do przedłoŜenia 
dokumentacji regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, 

7) egzekwowanie od podmiotów posiadających zezwolenia na odbiór i transport 
nieczystości stałych i ciekłych terminowego przedkładania wymaganych informacji, 

8) wystąpienie do Rady Gminy o uchwalenie górnych stawek za odbiór odpadów, 
9) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, 

na których prowadzona jest eksploatacja złóŜ kruszywa naturalnego, 
10) doprowadzenie do przedstawiania Radzie Gminy informacji wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska. 
NajwyŜsza Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu, na postawie 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 
o przyczynach 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 Wójtowi 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. 

 
 


