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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 Koninie (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 23 grudnia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 
ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze 

 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie zarządzanie środowiskiem przez 

Miasto Konin, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. 
1. Ustalenia kontroli NIK wykazały, Ŝe zadania związane z zarządzaniem 

środowiskiem zostały określone w następujących uchwałach Rady Miasta Konina: 
w Strategii rozwoju Konina przyjętej w dniu 27 września 2007 r., w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina przyjętym 
w dniu 19 grudnia 2001 r. i w znowelizowanym Studium (...) z dnia 27 października 
2010 r. oraz w Programie ochrony środowiska dla miasta Konina uchwalonym w dniu 
30 czerwca 2005 r. i dwukrotnie aktualizowanym (25 czerwca 2008 r. oraz 30 czerwca 
2010 r.). Plan gospodarki odpadami stanowił część składową Programu ochrony 
środowiska. 

2. NIK pozytywnie ocenia: ● prawidłowe wydawanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć; ● przyjęcie w dniu 27 października 2010 r. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Konina, 
w którym zapewniono konieczność ochrony obszarów Natura 2000 na terenie Konina; 
● terminowe przekazywanie informacji i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska; 
● prowadzenie rzetelnej ewidencji działalności przedsiębiorców zajmujących się 
odbieraniem odpadów komunalnych; ● zapewnienie systemu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; ● osiągnięcie wysokich poziomów odzysku posegregowanych 
odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie ● właściwe ustalenie górnych stawek za 
odbiór odpadów komunalnych; ● wykonywanie obowiązku zakładania i utrzymania zieleni 
poprzez coroczne nasadzenia drzew na terenach miejskich i odmowy wycinki drzew, 
o które wnioskowano, gdy Urząd ocenił, Ŝe wycięcie ich byłoby niewskazane; 

                                                 
1Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm. 
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● rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej; ● prawidłowe naliczanie opłat za 
usunięcie drzew i krzewów. 

3. Ustalenia kontroli NIK wykazały jednak nw. nieprawidłowości i uchybienia: 
3.1. Urząd nie zmienił uchwalonych przed 1 maja 2004 r. ośmiu miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących równieŜ tereny Natura 2000. 
W związku z powyŜszym nie wprowadził form ochrony przyrody ustanowionych 
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2. Według art. 73 ust. 1 
pkt 1 tej ustawy, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnione 
powinny być w szczególności ograniczenia wynikające z ustanowienia w trybie ustawy 
o ochronie przyrody m.in. obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000. 
Według art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym3 - prezydent miasta powinien w celu oceny aktualności tych planów 
dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i przekazać radzie miasta 
wyniki tych analiz, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Podkreślić naleŜy, Ŝe ponad 
90% obszaru Konina objęte jest 99 miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

3.2. W Programie ochrony środowiska dla miasta Konina  nie zawarto informacji 
o obszarach cennych przyrodniczo na terenie miasta Konin, tj. o: 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 (art. 49 pkt 1 lit. e ww. ustawy) oraz o stanowiskach grzybów 
objętych ochroną gatunkową (art. 50 pkt 1 lit. d tej ustawy). Dokument ten nie zawierał 
takŜe informacji o występowaniu na terenie miasta gatunków chronionych. 

3.3. Część zadań wymienionych w Programie ochrony środowiska naleŜała do 
kompetencji innych instytucji i organów. I tak np.: działania na rzecz prowadzenia 
prawidłowej gospodarki leśnej mieli realizować właściciele i zarządcy lasów, zalesianie 
terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb i gruntów porolnych realizować miały 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz właściciele gruntów, rekultywację 
terenów zdegradowanych, realizować mieli władający powierzchnią ziemi i uŜytkownicy 
terenów, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych realizować miały zakłady 
przemysłowe, rozbudowę zbiornika wyrównawczego w przepompowni „Nizina Konińska” 
i konserwację wałów przeciwpowodziowych, realizować miał Wojewódzki Związek 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, konserwację budowli regulacyjnych na rzece Warta miał 
realizować Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, wyprowadzenie ruchu tranzytowego 
poza granice miasta mieli realizować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz Wojewódzki Zarząd Dróg. NIK zwraca uwagę, Ŝe dla zadań ujętych w Programie 
(…) nie określono mierników pozwalających na monitorowanie postępu ich wykonania. 
Zdaniem NIK, Urząd powinien móc monitorować i wpływać na realizację zadań ujętych 
w Programie (…). 

3.4. Ewidencja umów na wywóz odpadów komunalnych przez właścicieli 
nieruchomości prowadzona przez Urząd obejmowała tylko 347 właścicieli nieruchomości, 
tj. około 2% mieszkańców Konina, co zdaniem NIK, jest niewystarczającym 
wypełnieniem wymogu z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach4, poniewaŜ przy takim wskaźniku Urząd nie jest w stanie 

                                                 
2 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm. 
3 Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm. 
4 Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm. 



 

 3 

sprawować skutecznej kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości 
i przedsiębiorców obowiązków wynikających z cytowanej ustawy. 

3.5. Do ewidencji bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne były 
wprowadzone dane dotyczące 416 zbiorników z terenu Konina, co stanowiło około 16% 
zbiorników znajdujących się na terenie miasta. W prowadzonej ewidencji brakowało 
danych dotyczących 84% domostw. 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. W informacjach przedkładanych marszałkowi województwa 
z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za lata 2008 i 2009 
nie podano liczby mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny oraz ilości 
ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni w aglomeracji konińskiej, 
co stanowi naruszenie art. 43 ust. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne5. 
NIK pozytywnie ocenia wykonanie w latach 2007-2009 nowych przyłączy budynków 
i domostw do sieci kanalizacji miejskiej i likwidację 307 zbiorników bezodpływowych. 

3.6. W Urzędzie nie ustalono liczby istniejących pomników przyrody na terenie 
Konina. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 
miasta Konina podano, Ŝe na terenie Konina jest pięć pomników przyrody, a tymczasem 
w Programie ochrony środowiska podano, Ŝe tych pomników jest sześć. RóŜnica 
dotyczyła głazu narzutowego połoŜonego przy granicy miasta Konina i gminy Kramsk na 
terenie wyeksploatowanej Ŝwirowni, co świadczy o braku spójności ww. dokumentów 
wytworzonych w Urzędzie. 

3.7. Dwa pomniki przyrody spośród sześciu nie posiadały tablicy informującej 
o nazwie formy ochrony przyrody, tj. głaz narzutowy połoŜony w Koninie na osiedlu 
Legionów oraz głaz w Ŝwirowni na granicy z gminą Kramsk. Wymóg taki wynika z art. 
115 ustawy o ochronie przyrody. Ponadto dojście do tego pomnikowego głazu nie było 
oznaczone, a wokół zalegały liczne śmieci komunalne i stare opony. 

3.8. Rada Miasta Konina nie rozpatrywała informacji Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) o stanie środowiska na obszarze województwa, 
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. 

3.9. NIK zwraca uwagę, Ŝe Prezydent Konina nie skorzystał z moŜliwości dostępu 
do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska prowadzonej przez WIOŚ. 
Na mocy art. 286a ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska7 baza ta udostępniana jest 
nieodpłatnie m.in. prezydentom miast i zdaniem NIK, powinna być wykorzystywana 
w celu zarządzania środowiskiem. 

Ponadto w 2010 r. w Koninie zaprzestano współfinansowania ze środków 
budŜetowych inwestycji osób fizycznych zmierzających do usuwania elementów 
budowlanych zawierających azbest i wyroby azbestowe z uwagi na likwidację w 2010 r. 
gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. NIK zwraca uwagę na to, 
Ŝe art. 1 ust. 4  ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska8, która od dnia 21 grudnia 2010 r., wprowadza moŜliwość udzielania przez 
gminy i powiaty dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 
ekologicznych m.in. osobom fizycznym, wspólnotom, osobom prawnym i przedsiębior-

                                                 
5 Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019, ze zm.. 
6 Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, ze zm. 
7 Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm. 
8 Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1498. 



 

 4 

com. Do dnia zakończenia kontroli Urząd nie ustalił szczegółowych zasad finansowania 
usuwania azbestu i wyrobów azbestowych. Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu zapewniła, Ŝe Urząd przygotuje w tej sprawie projekt uchwały Rady Miasta, który 
wznowi moŜliwość dofinansowania osób prywatnych w 2011 r. 

Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 
1) przeprowadzenie sukcesywnej aktualizacji ośmiu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary Natura 2000 o ograniczenia ich 
uŜytkowania wynikające z obowiązujących przepisów,  

2) ujęcie w kolejnej aktualizacji Programu ochrony środowiska tych zadań, 
w których wskazane będą mierniki postępu ich wykonania, 

3) uzupełnienie ewidencji umów na wywóz odpadów komunalnych, 
4) uzupełnienie ewidencji bezodpływowych zbiorników na ścieki komunalne, 
5) przedkładanie marszałkowi województwa pełnej informacji z realizacji 

krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych z podaniem liczby mieszkańców 
obsługiwanych przez tabor asenizacyjny oraz ilości ścieków dostarczanych taborem 
asenizacyjnym do oczyszczalni, 

6) przywrócenie wymaganych oznaczeń dla pomników przyrody i usunięcie 
zalegających odpadów komunalnych w otoczeniu głazu na terenie Ŝwirowni, 

7) ustalenie właściwości terytorialnej działki połoŜonej na granicy miasta Konina 
i gminy Kramsk, na której znajduje się głaz narzutowy – pomnik przyrody, 

8) opracowanie szczegółowych zasad finansowania usuwania azbestu, 
9) przedstawianie Radzie Miasta informacji WIOŚ o stanie środowiska w Koninie, 
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 Pana Prezydenta, 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 Panu Prezydentowi 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


