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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

  Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 85, poz. 937, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi przeprowadziła kontrolę w Nadleśnictwie 

Kutno, zwanym dalej „Nadleśnictwem”, dotyczącą działań Nadleśnictwa w zakresie 

wdraŜania ochrony na obszarach Natura 2000. 

  W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle 

kontroli podpisanym w dniu 28 czerwca 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 

60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Nadleśniczemu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

1. Nadleśnictwo nie miało wpływu na wytypowanie zlokalizowanych na jego terenie 

obszarów sieci Natura 2000, tj. wyznaczonych rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

(Dz. U. Nr 229, poz. 2313) dwu OSO (obszarów specjalnej ochrony) oraz 

zaprojektowanych dwu SOO (specjalnych obszarów ochrony) tej sieci, których łączna 

powierzchnia wynosiła 33.757,03 ha, w tym powierzchnia lasów zarządzanych przez 
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Nadleśnictwo - 891,78 ha, co stanowiło 2,6% powierzchni ogólnej tych obszarów i 9,2% 

powierzchni terenów Nadleśnictwa. 

Nadleśnictwo nie uczestniczyło równieŜ w weryfikacji projektów wymienionych 

obszarów N2000. Odnośnie trzech z nich, znajdujących się na terenach Nadleśnictwa 

połoŜonych w województwie łódzkim, weryfikację taką prowadził Wojewódzki Zespół 

Realizacyjny w Łodzi, w pracach którego w imieniu m.in. Nadleśnictwa uczestniczył 

Dyrektor RDLP w Łodzi. Niewielka powierzchnia ( 2 ha) czwartego obszaru N2000, 

połoŜonego w Województwie Kujawsko-Pomorskim i w Województwie Wielkopolskim, 

znalazła się na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo w wyniku regulacji granic. 

2. Do czasu kontroli NIK Nadleśnictwo nie ustaliło zasad prowadzenia zadań z zakresu 

ochrony przyrody na swoich terenach objętych siecią N2000, które - stosownie do art. 32 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, ze 

zm.) - winno wykonywać samodzielnie. Nie zostały równieŜ wypracowane przez 

Nadleśnictwo formy i zakres współpracy z wojewódzkimi konserwatorami przyrody 

i dyrektorami parków krajobrazowych, dotyczącej realizacji takich zadań. 

Główną przyczyną tego był brak planów ochrony poszczególnych obszarów N2000, 

które zgodnie z art. 29 ust. 3 wymienionej ustawy o ochronie przyrody winny m.in. 

zawierać wykaz zadań ochronnych z określeniem sposobu ich wykonywania, rodzaju, 

zakresu i lokalizacji, na okres stosowny do potrzeb, jak równieŜ określać zakres 

monitoringu przyrodniczego. Ponadto Nadleśnictwo dotychczas nie otrzymało, np. od 

organów ochrony przyrody, Ŝadnych zaleceń i wytycznych dotyczących wykonywania na 

terenach sieci N2000 zadań z zakresu ochrony przedmiotów, dla której wytypowane 

zostały poszczególne obszary. 

W związku z tym ochrona przyrody na terenach Nadleśnictwa objętych obszarami 

N2000 realizowana była zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, ze zm.), zabraniającym podejmowania na 

takich obszarach działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a takŜe w znaczący sposób 

wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary takie zostały wyznaczone. 

Działania te prowadzone były w ramach gospodarki leśnej określonej w planie urządzania 

lasu Nadleśnictwa, w tym zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w załączonym do 

wymienionego planu - programie ochrony przyrody Nadleśnictwa. Program ten, pomimo 

Ŝe opracowany został wg stanu lasów Nadleśnictwa na dzień 1 stycznia 2005 r., nie 
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zawierał zadań niezbędnych dla prowadzenia ochrony OSO N2000, wyznaczonych juŜ 

w tym czasie, co równieŜ wynikało z braku planów ochrony dla tych obszarów. 

3. Uwagi kontroli dotyczyły nieprzeprowadzania przez Nadleśnictwo po 2001 r. zabiegów 

z zakresu ochrony przyrody w projektowanym SOO Dąbrowa Świetlista w Pernie, na 

terenie którego funkcjonował jednocześnie rezerwat Dąbrowa Świetlista - nieposiadający 

od 2001 r. aktualnego planu ochrony. Przyczyną braku realizacji tych zadań było 

nieustalenie ich dotychczas przez Wojewodę Łódzkiego, pomimo stosownych wniosków 

Nadleśnictwa złoŜonych kolejno w latach 2003; 2004 i 2006 r. 

W ocenie NIK, sytuacja taka mogła być czynnikiem sprzyjającym degradacji 

przedmiotu ochrony, dla którego ustanowiony został wymieniony rezerwat oraz 

projektowany jest obszar N2000. 

4. Na terenie lasów państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo funkcjonowały 

4 rezerwaty nieposiadające od sierpnia 2001 r. aktualnych planów ochrony, uchylonych 

art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 3, poz. 21). 

W ocenie NIK, brak tych planów mógł sprzyjać zakłóceniom w prowadzeniu 

prawidłowej ochrony rezerwatów i świadczył o nie w pełni skutecznych działaniach 

Nadleśnictwa podejmowanych dla zapewnienia ich sporządzenia. 

5. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Nadleśnictwa związane 

z prowadzeniem powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory 

i fauny. Były one bowiem zgodne z zasadami i harmonogramem wynikającymi z decyzji 

Nr 63/2006 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 sierpnia 2006 r. 

wprowadzającej jednolity tekst decyzji Nr 61 Dyrektora GLP z dnia 25 lipca 2006 r. 

w sprawie przeprowadzenia w 2006 i 2007 r. przedmiotowej inwentaryzacji, co 

w szczególności polegało na: 

- terminowym powołaniu przez Pana Nadleśniczego komisji do przeprowadzenia 

inwentaryzacji, w składzie określonym wymienioną decyzją Nr 61 DGLP , 

− zapewnieniu terminowej i prawidłowej realizacji zadań I i II etapu inwentaryzacji 

przyrodniczej Nadleśnictwa. 

  Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

− ponowne wnioskowanie do Wojewody Łódzkiego o ustalenie rocznych zadań ochronnych 

niezbędnych do przeprowadzenia w rezerwacie Dąbrowa Świetlista, 
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− zintensyfikowanie działań dla zapewnienia opracowania aktualnych planów ochrony dla 

rezerwatów istniejących na terenie Nadleśnictwa. 

  NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi, na podstawie art. 62 ust. 1 

ustawy o NIK, oczekuje od Pana Nadleśniczego w terminie 15 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

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 prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi 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 której wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 

 

 

 

 


