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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/189 – Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Krystian Polus, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 87773 z dnia 3 grudnia 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Wojciech Domagalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do 
kontroli nr 87775 z dnia 9 grudnia 2013 r. i nr 87790 z dnia 8 stycznia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie (Urząd), Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Wesołowski, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew 

(dowód: akta kontroli str. 7-11) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Urzędu w zbadanym zakresie. 

 

NIK pozytywnie ocenia przestrzeganie zasad sporządzania i dokonywania zmian  
w dokumentach programowych dotyczących planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ochrony środowiska Gminy 
Kleczew z uwzględnieniem lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

NIK negatywnie ocenia natomiast nieprawidłowości stwierdzone w zakresie 
nieprzestrzegania zasad wyłączenia organu z postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę elektrowni 
wiatrowych, egzekwowania od inwestora postanowień tej decyzji, a także w zakresie 
przestrzegania terminu do zapoznania się z dokumentacją oraz składania wniosków 
i uwag w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowych. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działania organów Gminy i Miasta Kleczew w zakresie 
tworzenia i dokonywania zmian w dokumentach 
planistycznych w obszarze zagospodarowania 
przestrzennego gminy w związku z budową farm 
wiatrowych.  

1.1. Lokalizacja farm wiatrowych na terenie Gminy Kleczew 

Na terenie Gminy Kleczew zlokalizowane były dwie farmy wiatrowe. 
W miejscowości Józefowo, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 158, 
obręb Alinowo gmina Kleczew, zostały posadowione trzy elektrownie wiatrowe  
o łącznej mocy generatorów energii elektrycznej wynoszącej 1,5 MW (po 500 kW 
każda). Powyższe przedsięwzięcie zrealizowane zostało w oparciu o decyzję nr 
1137 Starosty Konińskiego z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Starosta Koniński  
w uzasadnieniu do ww. decyzji stwierdził, że projekt budowlany sporządzony został 
zgodnie z wymogami określonymi w art. 34 i 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane2 oraz, że jest on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kleczew, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/303/01 Rady 
Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2001 r. Ponadto, Starosta Koniński powołał 
się na stwierdzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew, zawarte w decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia3, iż  
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew 
wynika, że na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 158, obręb Alinowo 
Gmina Kleczew, dopuszcza się budowę urządzeń infrastruktury technicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 14-93) 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie, decyzją 
PINB/7353/148/2008 z dnia 12 stycznia 2009 r., udzielił właścicielom pozwolenia na 
użytkowanie elektrowni wiatrowej składającej się z trzech turbin o łącznej mocy 
1,5 MW.  

(dowód: akta kontroli str. 94-99) 

W miejscowości Jabłonka, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
146/2 i 159/5, obręb Jabłonka, gmina Kleczew, posadowione są dwie elektrownie 
wiatrowe o łącznej mocy generatorów energii elektrycznej wynoszącej 1,2 MW (po 
600 kW każda). Powyższe przedsięwzięcie zrealizowane zostało w oparciu  
o decyzję nr 443 Starosty Konińskiego z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Starosta 
Koniński w uzasadnieniu do ww. decyzji stwierdził, że projekt budowlany 
sporządzony został zgodnie z wymogami określonymi w art. 34 i 35 ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz, że jest on zgodny z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew, zatwierdzonym 
uchwałą nr XIX/125/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 lutego 2012 r. oraz  
zgodny z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Kleczew nr GK.6220.00002.2011 z dnia 19 września 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 100-102)  

                                                      
2 Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm., zwana dalej „Prawem budowlanym”. 

3 Decyzja nr GK.7624/04/07 z dnia 21 września 2007 r. 
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie, decyzją 
PINB/7353/116/2012 z dnia 14 listopada 2012 r., udzielił właścicielowi pozwolenia 
na użytkowanie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin o łącznej mocy 
1,2 MW. 

(dowód: akta kontroli str. 103-108) 

1.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew 

W 2003 r., Rada Miejska w Kleczewie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy i Miasta Kleczew4. 

(dowód: akta kontroli str. 109-111) 

W 2005 r., Rada Miejska w Kleczewie uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew”  (Studium)5. Dokument 
ten nie zawierał zapisów dotyczących warunków lokalizacji elektrowni wiatrowych na 
obszarze gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 112-113) 

W 2008 r., Rada Miejska w Kleczewie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium6. Uchwała ta, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym7, została przedłożona Wojewodzie 
Wielkopolskiemu.  

Projekt zmiany studium został sporządzony z zachowaniem warunków określonych 
w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym8, dotyczących m.in.: 

 opublikowania w prasie miejscowej (tygodnik „Życie Konina” z 30 maja 2008 r.) 
oraz zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, informacji o podjęciu przez 
Radę Miejską w Kleczewie uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium oraz 
warunków i terminu zgłaszania uwag i wniosków, 

 zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania 
projektu zmiany Studium (pismo nr PRI 7320/1/08 z dnia 26 maja 2008 r. 
skierowane do 31 podmiotów) o podjęciu uchwały o przystąpieniu do jego zmiany, 

 sporządzenia projektu zmiany Studium uwzględniającego ustalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa  wielkopolskiego, zatwierdzonego 
uchwałą nr XLII/628/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego9, 

 uzyskania opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kleczewie, 

 uzgodnienia projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego i Wojewodą 
Wielkopolskim oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – 
na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody10, 

 wystąpienia do właściwych organów i instytucji o opinie dotyczące rozwiązań 
przyjętych w projekcie zmiany Studium, 

                                                      
4 Uchwała Rady Miejskiej w Kleczewie nr VI/67/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. 

5 Uchwała Rady Miejskiej  w Kleczewie nr XXV/225/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. 

6 Uchwała Rady Miejskiej  w Kleczewie nr  XV/165/08 z dnia 11 marca 2008 r. 

7 Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm. 

8 Dz. U. z 2012 r. poz. 647, ze zm. 

9 Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2002 r. Nr 35, poz. 1052. 

10 Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm. 
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 opublikowania w prasie lokalnej (tygodnik „Życie Konina” z dnia 2 czerwca 
2009 r.) i  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie, informacji o wyłożeniu (w okresie od 22 lipca 2009 r. do 19 sierpnia 
2009 r.) projektu zmiany Studium do publicznego wglądu, z określeniem zasad 
i terminu składania uwag i wniosków, 

 przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie 
zmiany Studium, 

 przedstawienia Radzie Miejskiej w Kleczewie projektu zmiany Studium wraz  
z listą uwag, które nie zostały uwzględnione. 

(dowód: akta kontroli str. 114-292) 

Uchwałą Nr XXX/308/09 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 listopada 2009 r. 
zmienione zostało „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew”. Wprowadzono m.in. postanowienia 
dotyczące energetyki wiatrowej. Dopuszczono lokalizację elektrowni wiatrowych na 
całym obszarze gminy, z wyjątkiem terenów objętych ochroną przyrody,  
a mianowicie: terenów Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Krajobrazu 
Chronionego, Powidzkiego Parku Krajobrazowego, projektowanego obszaru SOO 
NATURA 2000 PLH 300026 Pojezierze Gnieźnieńskie oraz terenów położonych na 
trasach przelotów ptaków (ciągów ekologicznych w wilgotnych obniżeniach 
terenowych i naturalnych dolinach cieków wodnych). Pismem nr PRI 7320/12/09  
z dnia 27 listopada 2009 r., Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przekazał 
Wojewodzie Wielkopolskiemu ww. uchwałę wraz z dokumentacją formalno-prawną 
w celu sprawdzenia jej zgodności z prawem. Wojewoda Wielkopolski nie zaskarżył 
ww. uchwały. 

(dowód: akta kontroli str. 293-307) 

Gmina i Miasto Kleczew miała „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy i Miasta Kleczew” (MPZP), zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej  
w Kleczewie nr V/33/94 z 13 grudnia 1994 r. MPZP zmieniany był kilkakrotnie. 
Uchwałą nr XXX/303/01 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2001 r.11 
ustalono w miejscowościach Złotków i Alinowo lokalizację terenów rolnych 
z dopuszczeniem m.in. zabudowy urządzeń infrastruktury technicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 17-23) 

Uchwałą nr XIX/125/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 lutego 2012 r.12 
ustalono (m.in. dla miejscowości Jabłonka), przeznaczenie podstawowe terenów dla 
energetyki wiatrowej – elektrowni wiatrowych wraz z drogami serwisowymi. Ustalono 
szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, a mianowicie: 

 maksymalną wysokość elektrowni wiatrowej wraz ze śmigłem w pozycji 
pionowej – 160 m npt., 

 maksymalną powierzchnię zabudowy – 80%, 

 minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 10%. 

(dowód: akta kontroli str. 308-339) 

Uchwałą nr XXX/304/01 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2001 r. 
przyjęta została Strategii Rozwoju Gminy Kleczew13 (Strategia). Strategia 
obejmowała m.in. raport o stanie gminy, zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gminy, 

                                                      
11 Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 144, poz. 2948 z dnia 
26 listopada 2001 r. 

12 Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 1313 z dnia 12 marca 2012 r. 

13 Tekst Strategii dostępny na stronie internetowej BIP Kleczew. 
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oraz założenia i horyzont czasowy strategii. W Strategii nie zostały ujęte 
zagadnienia dotyczące energetyki wiatrowej. 

(dowód: akta kontroli str. 340) 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska14, Rada Miejska w Kleczewie podjęła uchwałę  
nr XXX/318/09 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 
2012-2015” (Program)15. W Programie stwierdzono, że na terenie gminy brak jest 
obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym wiatr. Potencjał gminy 
pod względem odnawialnej energii wiatru jest jednak bardzo duży. Obliczono, że 
średnia prędkość wiatru na terenie gminy wynosi 5 m/s, co w zupełności wystarcza 
na wybudowanie na jej obszarze farm wiatrowych. 

(dowód: akta kontroli str.341) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. 

1.3. Strategiczna ocena oddziaływania Studium na 
środowisko 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 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 środowisko16 (ustawa o udostępnianiu 
informacji o środowisku), została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania 
zmiany Studium na środowisko. Sporządzona została „Prognoza Oddziaływania na 
Środowisko dla Projektu Zmiany Studium” (Prognoza), z uwzględnieniem zakresu  
i stopnia szczegółowości uzgodnionego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym w Poznaniu (PWIS). Według RDOŚ17, prognoza powinna przede 
wszystkim zawierać analizę i ocenę przewidywanych znaczących oddziaływań na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. PWIS18 zwrócił natomiast uwagę na 
oddziaływanie zmiany Studium na zdrowie i życie ludzkie, ze szczególnym 
uwzględnieniem ujęć wód. 

Prognoza zawierała wszystkie elementy wymagane art. 51 ust. 2 ustawy  
o udostępnianiu informacji o środowisku. 

(dowód: akta kontroli str. 219, 228-280) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. 

 

                                                      
14 Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm. 

15 Tekst Programu dostępny na stronie internetowej BIP Kleczew. 

16 Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm. 

17 Pismo RDOŚ-30-OO.III-7041-166/08/mm z dnia 16 grudnia 2008 r. 

18 Pismo PWIS w Poznaniu NS72/20-3(2)/09 z dnia 20 maja 2009 r. 
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1.4. Koszty sporządzenia Studium 

Koszty związane ze zmianą Studium i MPZP w całości pokryte zostały z budżetu 
Gminy i Miasta Kleczew. Nie stwierdzono bezpośredniego, czy też pośredniego, 
sfinansowania tych kosztów przez zainteresowanego inwestora. 

(dowód: akta kontroli str. 342) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. 

 

2. Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska oraz  
o ochronie zdrowia ludzi i zwierząt 

2.1. Oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na 
środowisko 

W MPZP, pod lokalizację elektrowni wiatrowych przeznaczonych jest 356,2440 ha. 
Wybudowanych jest 5 elektrowni wiatrowych na działkach o łącznej powierzchni 
26,63 ha.   W okresie objętym kontrolą do Urzędu złożono 7 wniosków o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
budowy elektrowni wiatrowych. W jednym przypadku Burmistrz odmówił wydania 
decyzji środowiskowej z uwagi na niezgodność lokalizacji z przeznaczeniem 
gruntów w MPZP. Również w jednym przypadku, postępowanie zostało wstrzymane 
na wniosek inwestora. W dwóch przypadkach procedura wydania decyzji 
środowiskowych jest w toku, a w trzech decyzje zostały wydane. Spośród wydanych 
decyzji w jednym przypadku inwestycja jest zakończona, a w dwóch przypadkach 
jeszcze nie przystąpiono do realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 343-345) 

Szczegółową kontrolą objęto dwa raporty o oddziaływaniu na środowisko elektrowni 
wiatrowych. Jeden, dotyczący dwóch elektrowni wiatrowych zrealizowanych  
w miejscowości Jabłonka (działki 159/5 i 146/2 obręb Jabłonka), o mocy 1,2 MW 
oraz  drugi dotyczący inwestycji nierozpoczętej, obejmującej budowę ośmiu 
elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW w Miejscowości Genowefa (działki 188, 
190/3, 190/5, 191/7, 191/9, 197 i 199), sporządzonych na podstawie postanowień 
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, po zasięgnięciu opinii: 

 RDOŚ, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku, 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie (PPIS), na 
podstawie  art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku. 

Według opinii RDOŚ, budowy elektrowni wiatrowych w miejscowościach Jabłonka 
i Genowefa zakwalifikowane zostały do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 
pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko19 i w związku z tym 
wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. PPIS również 
wskazał na potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko w stosunku do inwestycji w miejscowości Genowefa, natomiast  
w stosunku do budowy elektrowni wiatrowych w miejscowości Jabłonka nie 
                                                      
19 Dz. U. Nr 213, poz. 1397. 
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stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia pod względem higienicznym i zdrowotnym. 

Elektrownia wiatrowa w miejscowości Jabłonka usytuowana została w sąsiedztwie 
pięciu siedlisk (zabudów zagrodowych), w odległości od nich odpowiednio: 205 m, 
265 m, 436 m, 373 m i 444m. W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych  
w miejscowości Genowefa projektowana inwestycja zlokalizowana miała być poza 
obszarem występowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Najbliższe 
zabudowania oraz obiekty przeznaczone na stały pobyt ludzi zlokalizowane są  
w odległości ponad 500 m od projektowanej lokalizacji każdej turbiny wiatrowej. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla elektrowni wiatrowych  
w miejscowości Jabłonka został opracowany w firmie H. w Poznaniu, a dla 
elektrowni wiatrowych w miejscowości Genowefa przez E. Sp. z o. o. w Piotrkowie 
Trybunalskim. Z korespondencji prowadzonej w toku postępowań wynika, że raporty 
zostały przekazane RDOŚ i PPIS na etapie uzgadniania warunków realizacji 
planowanych inwestycji. W raportach uwzględniono wymagany zakres informacji 
oraz danych, określony w art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 66 ustawy 
o udzielaniu informacji o środowisku. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko sporządzone zostały na zlecenie i koszt inwestorów. 

(dowód: akta kontroli str. 346-980) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
zakresie. 

2.2. Poprawność wydawania wybranych decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę 
elektrowni wiatrowych. 

W okresie objętym kontrolą, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wydał trzy decyzje  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięć 
polegających na budowie elektrowni wiatrowych, a mianowicie: 

 nr GK.6220.00002.2011 z dnia 19 września 2011 r. dla elektrowni 
wiatrowych w miejscowości Jabłonka, (inwestycja zrealizowana), 

 nr GK.6220.00009.2012 z dnia 7 stycznia 2013 r. dla elektrowni wiatrowych 
w miejscowości Genowefa, (inwestycja nierozpoczęta),  

 nr GK.7624.7624/05/09 z dnia 7 września 2009 r. dla elektrowni wiatrowych 
w miejscowości Roztoka, (inwestycja nierozpoczęta).  

Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę 
elektrowni wiatrowych w miejscowościach Jabłonka, Genowefa i Roztoka zostały 
złożone w Urzędzie odpowiednio: 4 lutego 2011 r., 17 kwietnia 2012 r. i 25 lutego 
2009 r. Do każdego wniosku dołączone zostały: karta informacyjna przedsięwzięcia, 
kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ oraz wypis z rejestru 
gruntów obejmujący teren realizacji i oddziaływania planowanej inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 346-415; 516-655; 981-1079) 

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
znak: GK.6220.00002.2011 z dnia 19 września 2011 r., dotyczącej budowy 
elektrowni wiatrowych w miejscowości Jabłonka,  Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew 
nałożył na inwestora przedsięwzięcia obowiązek wykonania, w terminie nie 
dłuższym niż dwa miesiące od „uruchomienia inwestycji”, kontrolnych pomiarów 
hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną. Wyniki 
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przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt należało 
przedstawić Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu 
(WIOŚ), w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po wykonaniu pomiarów. 

(dowód: akta kontroli str. 504-513) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nie wyegzekwowano od inwestora przedsięwzięcia budowy elektrowni 
wiatrowych w miejscowości Jabłonka, postanowień decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  znak: 
GK.6220.00002.2011 z dnia 19 września 2011 r., w zakresie wykonania 
kontrolnych pomiarów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną 
akustyczną. Do dnia zakończenia kontroli, inwestor takich badań nie wykonał.  

(dowód: akta kontroli str. 504-513; 1080-1094) 

Wyjaśniając powyższe, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska pani Elżbieta Brzezińska podała, że nie podjęto działań mających na 
celu wyegzekwowanie od inwestora postanowień decyzji GK.6220.00002.2011 
w zakresie wykonania kontrolnych pomiarów hałasu, bowiem wszczęta została 
procedurą odwoławcza od tej decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 1095-1099) 

Pismem z dnia 29 listopada 2012 r., mieszkanka miejscowości Jabłonka złożyła 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie odwołanie od decyzji 
GK.6220.00002.2011 z dnia 19 września 2011 r. Odwołanie zostało złożone po 
terminie, a termin nie został przewrócony (postanowienie Samorządowego 
Kolegium Odwoławcze w Koninie nr SKO-ZP-4160/181/12 z dnia 18 stycznia 
2013 r.). 

Termin przeprowadzenia kontrolnych pomiarów hałasu upływał w dniu 16 stycznia 
2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie, w dniu 14 listopada 
2012 r., udzielił właścicielowi pozwolenia na użytkowanie elektrowni wiatrowej.  

 (dowód: akta kontroli str. 1100-1113) 

2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew, pan Stanisław Maciejewski wydał, 
z upoważnienia Burmistrza, decyzję GK.6220.00002.2011 z dnia 19 września 
2011 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z naruszeniem 
art. 24 i art. 25 Kodeksu postępowania administracyjnego20, bowiem dotyczyła 
ona pobudowania elektrowni wiatrowych na dwóch działkach będących jego 
własnością oraz własnością osoby blisko spokrewnionej z Burmistrzem Gminy 
i Miasta Kleczew. 

(dowód: akta kontroli str. 12-13, 504-513; 1114-1126) 

                                                      
20 Dz. U. z 2013 r., poz.267.  
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Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie, w związku z wnioskiem 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Poznaniu, postanowieniem nr 
SKO-ZP-4160/16/13 z dnia 28 lutego 2013 r. wznowiło z urzędu postępowanie 
administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją  
nr GK.6220.00002.2011 z dnia 19 września 2011 r., wydaną  z upoważnienia 
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew przez Zastępcę Burmistrza i wyznaczyło do 
prowadzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania, Wójta Gminy 
Kazimierz Biskupi. 

(dowód: akta kontroli str. 1127-1129) 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew pan Stanisław Maciejewski 
oświadczył, że wydał przedmiotowe decyzje „przez nieuwagę”. 

(dowód: akta kontroli str. 1130-1131) 

Wyjaśniając powyższe Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, pan Marek 
Wesołowski podał m.in., że nie zwrócił się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Koninie  o wyznaczenie innego organu do wydania decyzji 
środowiskowej „przez przeoczenie spowodowane natłokiem obowiązków 
służbowych”. 

(dowód: akta kontroli str. 1132-1133) 

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi,  decyzją OŚR.6220.2.2013 z dnia 
23 października 2013 r. uchylił decyzję GK.6220.00002.2011 Burmistrza Gminy 
i Miasta Kleczew i umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia. W uzasadnieniu podał m.in., że przedmiotowa inwestycja 
została już zrealizowana, czyli jest przedsięwzięciem istniejącym, które uzyskało 
pozwolenie na użytkowanie z dnia 14 listopada 2012 r., znak: 
PNIB/7553/116/2012, a to skutkuje tym, iż rozstrzygnięcie co do istoty oraz 
uzgodnienie bądź nie, warunków środowiskowych dla istniejącej, a nie 
potencjalnej inwestycji, należy uznać za bezprzedmiotowe. 

(dowód: akta kontroli str.1134-1138) 

NIK zwraca uwagę na to, że brak wymaganej decyzji środowiskowej może stanowić 
podstawę do wznowienia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, 
na podstawie art. 145 § 1 pkt 6 kpa. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu w badanym 
obszarze. 

2.3. Kontrola utrzymania i funkcjonowania elektrowni 
wiatrowych 

Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli21, 
NIK zleciła Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Koninie 
przeprowadzenie kontroli doraźnej elektrowni wiatrowych wybudowanych 
w badanym okresie. 
PINB, w dniach 22 i 26 listopada 2013 r. przeprowadziła kontrole tych elektrowni. 
W wyniku tych kontroli stwierdzono, że właściciele obiektów prawidłowo wykonują 
obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane, w zakresie ich utrzymania. Stan 
techniczny i estetyczny obiektów oceniono jako dobry, a sposób użytkowania, jako 
zgodny z przeznaczeniem. 

                                                      
21 Dz. U. z 2012 r. poz. 82, ze zm. 
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Także na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy NIK zleciła Wielkopolskiemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska przeprowadzenie kontroli doraźnej elektrowni wiatrowych 
w miejscowości Jabłonka. 
Przeprowadzona przez WIOŚ kontrola polegała na zbadaniu poziomu hałasu 
emitowanego do środowiska przez dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 1,2 
MW.  Badania zostały wykonane zarówno w dzień jak i w nocy w pięciu punktach 
pomiarowych usytuowanych na terenie podlegającym ochronie akustycznej. 
Warunki meteorologiczne podczas pomiarów przedstawiały się następująco: 
w porze dziennej siła wiatru 3 m/s z kierunku SW, temperatura 6,5 stopnia °C, 
ciśnienie 1004 hPa i wilgotność 85% i odpowiednio w porze nocnej siła wiatru 
2,2 m/s z kierunku SW, temperatura 5,3 stopnia °C, ciśnienie 1005 hPa i wilgotność 
90%. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w porze 
dziennej i nocnej, a uzyskane wyniki były niższe od wartości dopuszczalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1139-1171 i 1208) 

3. Skargi na działalność organów Gminy i Miasta Kleczew 
w zakresie energetyki wiatrowej oraz zapewnienie 
udziału społeczeństwa w procesie lokalizacji elektrowni        

3.1. Skargi na działalność  organów Gminy i Miasta Kleczew 
w zakresie energetyki wiatrowej 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły dwie skargi dotyczące lokalizacji 
elektrowni wiatrowych. 

W dniu 7 grudnia 2012 r. do Urzędu wpłynęło od mieszkanki miejscowości Jabłonka, 
działającej w imieniu własnym i sąsiadów, pismo w sprawie usytuowania elektrowni 
wiatrowych w pobliżu ich domostw. Z pisma wynika, że mieszkańcy sprzeciwiają się 
lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie ich domów. Domagają się 
jednocześnie przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie. 

(dowód: akta kontroli str. 1172-1176) 

W piśmie AO.1510.17.2012 z dnia 14 grudnia 2014 r. Burmistrz Gminy i Miasta 
Kleczew odpowiedział skarżącej wskazując, że procedura uchwalania planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy jest procedurą jawną, a protesty 
dotyczące jakichkolwiek uciążliwości można składać na etapie opracowania 
projektów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Informacje  
o zmianach dostępne są w Urzędzie, na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej oraz 
w lokalnej prasie. Wskazał również, iż nie stosuje się praktyki indywidualnego 
powiadamiania każdego mieszkańca. 

(dowód: akta kontroli str. 1177-1178)  

W dniu 24 października 2013 r. do Urzędu wpłynęła skarga od mieszkańców 
miejscowości Zberzynek. Ze skargi wynika, że mieszkańcy miejscowości Zberzynek 
nie wyrażają zgody na budowę elektrowni wiatrowej na działce nr 359/3 położonej  
w miejscowości Nieborzyn, graniczącej z miejscowością Zberzynek. 

(dowód: akta kontroli str. 1179-1180)  

Odpowiadając na skargę (pismo GK.6220.00019.2013 z dnia 25 listopada 2013 r.), 
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wskazał, iż przedmiotowa działka i planowana 
inwestycja są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Poinformował jednocześnie, że prowadzona jest procedura zmiany Studium oraz 
zmiany MPZP. Podał również termin w jakim projekt zmiany Studium wyłożony 
będzie do wglądu w siedzibie Urzędu i zachęcał do zapoznania się z nim i składania 
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ewentualnych uwag. Poinformował skarżących również o podjęciu przez Radę 
Miejską w Kleczewie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP  
i zobowiązaniu wnioskodawców, którzy wnieśli o zmianę przeznaczenia terenu na 
lokalizację elektrowni wiatrowych, do dostarczenia zgody wszystkich właścicieli 
działek, na których planowana jest budowa elektrowni wiatrowych. 

Na wniosek inwestora postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni 
wiatrowej na działce o numerze ewidencyjnym 359/3 obręb Nieborzyn, zostało 
zawieszone. 

(dowód: akta kontroli str. 1181-1187) 

Przekazane do Najwyższej Izby Kontroli cztery skargi w sprawie naruszeń 
przepisów prawnych przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w związku  
z działaniami w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych, zawierały zarzuty 
dotyczące elektrowni wiatrowych w miejscowości Jabłonka, a mianowicie: 

 sfinansowania zmiany MPZP ze środków inwestora (1), 

 planowania budowy farm wiatrowych na działkach należących do 
burmistrza, jego zastępcy lub najbliższych członków rodziny (2), 

 pominięcia konsultacji społecznych przy zmianie MPZP (3). 
Badania kontrolne nie potwierdziły zarzutu nr 1. Z ustaleń kontroli wynika, że 
inwestor nie finansował zmian MPZP. 
Nie potwierdził się zarzut nr 3, bowiem Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew podał do 
publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania MPZP, 
możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, oraz miejscu,  
w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwościach oraz sposobie i miejscu 
składania uwag i wniosków, a także o organie właściwym do rozpatrzenia uwag  
i wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 1188-1192) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Przekazane do Najwyższej Izby Kontroli cztery skargi w sprawie naruszeń 
przepisów prawnych przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w związku  
z działaniami w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych, zawierały m.in. zarzut 
dotyczący nieprawidłowości proceduralnych związanych z budową farm wiatrowych 
na działkach należących do burmistrza, jego zastępcy lub najbliższych członków 
rodziny. Zarzut ten potwierdził się. Inwestycja została zrealizowana na działkach 
należących do zastępcy burmistrza i osoby blisko spokrewnionej z burmistrzem. 
Nieprawidłowości w tym zakresie zostały opisane w pkt 2.2. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 1188-1192) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przestrzeganie trybu rozpatrywania 
skarg w zakresie objętym kontrolą. 

3.2. Zapewnienie udziału społeczeństwa w procesie 
lokalizacji elektrowni wiatrowych 

 
Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o wszczęciu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę 
elektrowni wiatrowych w miejscowościach Jabłonka i Genowefa zawierały 
informacje o możliwości zapoznania się z dokumentacją i miejscu jej wyłożenia,  
a także składania wniosków i uwag w terminie 14 dni od daty ogłoszenia. Na 
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każdym zawiadomieniu widniała adnotacja o sposobie podania do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 388 i 564) 

Na tablicy ogłoszeń były wywieszone obwieszczenia i postanowienia RDOŚ i PPIS, 
postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew o nałożeniu obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia  
oraz obwieszczenia o  możliwości zapoznania się z całym materiałem 
zgromadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięć budowy elektrowni wiatrowych. 

(dowód: akta kontroli str. 411-416; 614-624) 

Obwieszczenia o zakończeniu postępowań i wydaniu decyzji środowiskowych dla 
elektrowni wiatrowych w miejscowościach Jabłonka i Genowefa, zawierały 
informacje o  wydanych decyzjach, i o możliwości zapoznania się z ich treścią oraz 
dokumentacją sprawy. Obwieszczenia, wraz z  treścią decyzji środowiskowych, 
dostępne były na tablicy ogłoszeń Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 508-580; 622-626) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

Obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew o wszczęciu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę 
elektrowni wiatrowych w miejscowościach Jabłonka i Genowefa zawierały 
informacje o możliwości zapoznania się z dokumentacją i o miejscu jej wyłożenia, 
a także składania wniosków i uwag w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, co było 
niezgodne z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy o  udostępnianiu informacji o środowisku. 
Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem, termin do składania uwag i wniosków 
wynosi 21 dni.                                                      (dowód: akta kontroli str. 388 i 564) 

Według wyjaśnień Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew pana Marka Wesołowskiego, 
w zakresie terminów na składanie wniosków i uwag w związku z wszczęciem 
postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia, stosowany był przepis art. 49 kpa. Natomiast  
w przypadku wniosków mieszkańców dotyczących raportów oceny oddziaływania na 
środowisko, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku, stosowany był 21 dniowy termin na ich złożenie. 

(dowód: akta kontroli str.  1193-1194) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność Urzędu w badanym obszarze. 

3.3. Lokalizacja farm wiatrowych na gruntach należących do    
zaangażowanych w proces decyzyjny urzędników, 
radnych gminy lub ich rodzin 

 
Dwie elektrownie wiatrowe zlokalizowane w miejscowości Jabłonka zostały 
pobudowane na gruntach będących własnością Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy 
Kleczew pana Stanisława Maciejewskiego (działka 159/5) oraz osoby blisko 
spokrewnionej z Burmistrzem Gminy i Miasta Kleczew panem Markiem 
Wesołowskim (działka 146/2), z naruszeniem przepisów dotyczących wyłączenia 
pracownika Urzędu oraz organu z postępowania administracyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 1114-1126) 

  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W związku z powyższym, negatywnie oceniono poprawność wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć lokalizowanych na 
tych działkach, co zostało opisane w pkt 2.2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 

4. Kontrola działalności organów Gminy i Miasta 
Kleczew w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych 

W okresie objętym kontrolą, Urząd nie był kontrolowany w zakresie problematyki 
związanej z lokalizacją i budową elektrowni wiatrowych. Nie były również 
przeprowadzane badania audytu wewnętrznego w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 1195-1202) 

5. Dochody Gminy i Miasta Kleczew 

W okresie objętym kontrolą, dochody Gminy i Miasta Kleczew wynosiły: w 2009 r. 
45.506 tys. zł, w 2010 r. r. 43.538 tys. zł, w 2011 r. 48.714 tys. zł i w 2012 r. 
55.154 tys. zł. Zadeklarowany przez przedsiębiorców podatek od elektrowni 
wiatrowych wynosił od 2010 r. corocznie  5,9 tys. zł. i w całości został zapłacony. 
Udział zapłaconego podatku w dochodach Gminy i Miasta Kleczew wynosił od 
2010 r. 0,01%, a w dochodach podatkowych 0,02%. 

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew nie wszczynał postępowań podatkowych w celu 
weryfikacji zadeklarowanej przez przedsiębiorców wartości obiektów budowlanych. 
Do podstawy opodatkowania przyjęto fundamenty i maszt elektrowni wiatrowych. 
Gmina i Miasto Kleczew nie szacowała wysokości przyszłych wpływów z tytułu 
podatków, w związku z planowaną budową elektrowni wiatrowych.  

Z wyjaśnień Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kleczewie, pana Macieja 
Trzewiczyńskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew pana Marka Wesołowskiego 
wynika, że główną motywacją władz samorządowych do zlokalizowania na terenie 
gminy farm wiatrowych było poszukiwanie nowych źródeł dochodów w związku  
z przewidywanym zmniejszeniem się dochodów podatkowych od największego 
podatnika KWB PAK Konin.  

(dowód: akta kontroli str. 1203-1207) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1. Egzekwowanie wywiązania się inwestorów ze zobowiązań wynikających 
z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy 
elektrowni wiatrowych. 

2. Przestrzeganie obowiązku wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu  
w sprawie, w której pozostaje on z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że 
wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, oraz 
przestrzeganie obowiązku wyłączenia organu gdy sprawa dotyczy interesów 
majątkowych jego krewnych do drugiego stopnia. 

3. Przestrzeganie obowiązku wyznaczenia 21-dniowego terminu do zapoznania się 
z dokumentacją oraz składania wniosków i uwag w sprawie wszczęcia 
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
budowę elektrowni wiatrowych. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Wnioski pokontrolne 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o  sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Poznań, dnia 13 lutego 2014 r. 

  
  

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler Dyrektor 
 
 
 
 

z up. Krzysztof Matuszek 
p.o. wicedyrektora 

 
 
 
 

Krystian Polus  
główny specjalista kontroli państwowej 
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