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Źródło: Materiały z kontroli NIK. 



Według danych GUS na koniec 2016 r. było w Polsce 36 560 pomników przyrody, 
7 205 użytków ekologicznych, 343 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  
i 167 stanowisk dokumentacyjnych. 

NIK nie przeprowadzała dotychczas kontroli  dotyczącej tych form ochrony przyrody. 

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. z mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań 
administracji publicznej w województwie, radzie gminy, w miejsce wojewody, 
powierzono ustanowienie lub zniesienie Lokalnych Form Ochrony Przyrody. 

Gminy zobowiązane są do dbałości o cenne przyrodniczo obszary i obiekty 
przepisami m.in.: 

• Ustawy – Prawo ochrony środowiska; 
• Ustawy o ochronie przyrody; 
• Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wcześniejsze kontrole NIK wskazywały na niewykorzystywanie przez gminy dostępnych 
mechanizmów i narzędzi (organizacyjnych i prawnych) dla ochrony przyrody.   

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



 
 

Lokalne formy ochrony przyrody 02 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Co kontrolowaliśmy? 03 

Czy działania podejmowane przez gminy w celu utrzymania na swoim 
terenie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków 
ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych były prawidłowe  
i skuteczne? 
 

W szczególności: 
 Czy zapewniono prawne, organizacyjne i finansowe warunki  

dla ochrony lokalnych form ochrony przyrody? 

 Czy podejmowane działania były zgodne z prawem i skuteczne?  

 Czy środki finansowe przeznaczone na działania związane  
z zachowaniem lokalnych form ochrony przyrody wydatkowano 
legalnie i gospodarnie? 



 
 Generalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska 

 29 urzędów gmin, z terenu 
województw:  
– mazowieckiego (2 gminy),  
– świętokrzyskiego (2 gminy),  
– podlaskiego (5 gmin),  
– łódzkiego (5 gmin),  
– śląskiego  (5 gmin),  
– wielkopolskiego (5 gmin),  
– podkarpackiego (5 gmin).  

  

 

Jakie podmioty kontrolowaliśmy i dlaczego? 04 



Jakie podmioty kontrolowaliśmy i dlaczego? 05 



Stwierdzony stan – organizacyjne warunki dla ochrony LFOP 06 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – organizacyjne warunki dla ochrony LFOP 07 

DOBRA PRAKTYKA 

W Urzędzie Miejskim w Jaworznie opracowano standardy działań  
dla prawidłowej ochrony użytków ekologicznych, określając w horyzoncie 
rocznym wymagane zabiegi pielęgnacyjne w celu zachowania walorów,  
dla których zostały one utworzone. W przypadkach pozostałych LFOP, 

przyjęto zasadę prowadzenia systematycznych kontroli przez wyznaczonych 
pracowników Wydziału właściwego do spraw przyrody, którzy w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości podejmują czynności zapobiegawcze przy 

czynnej współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi.  



Stwierdzony stan – LFOP w dokumentach strategicznych  08 

Obowiązujące w gminach dokumenty strategiczne nie stwarzały warunków 
 do podejmowania działań dla zachowania LFOP. Zawierały nierzetelne dane. 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – akty prawne ustanawiające LFOP 09 

Brak działań  
w celu właściwego 

uregulowania 
występujących LFOP 

w aktach prawa 
miejscowego 

 We wszystkich kontrolowanych gminach występowały 
lokalne formy ochrony przyrody, ustanowione na 
podstawie aktów prawa miejscowego wydanych przez 
inne niż rada gminy organy, które nie spełniały aktualnie 
obowiązujących wymogów i zawierały nieaktualne dane.  

 Dotyczyło to ogółem 74% lokalnych form ochrony 
przyrody zlokalizowanych na terenie kontrolowanych 
gmin.  

 W 26 z 29 kontrolowanych gmin (90%), nie podejmowano 
działań w celu wydania przez rady gmin uchwał 
dostosowujących akty prawa miejscowego dotyczące 
omawianych form ochrony przyrody do obecnego stanu 
prawnego i faktycznego.  

 



Stwierdzony stan – akty prawne ustanawiające LFOP 10 

 GDOŚ dopiero w 2017 r. przystąpił do prac nad projektem rekomendacji w zakresie 
redagowania uchwał rad gmin dotyczących pomników przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.  

Rekomendacje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie redagowania uchwał 
sejmików województw dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu  
oraz uchwał rad gmin dotyczących pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków 
ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo krajobrazowych zostały podpisane w styczniu 2018 r.   
i rozpoczęto ich wysyłkę do jednostek samorządu. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – podejmowane działania 11 

 W większości (55%) gmin nie prowadzono systematycznych zabiegów 
dla zachowania LFOP. 

 W 11 spośród 29 kontrolowanych gmin (38%) wójt, burmistrz  
czy prezydent miasta, będący organem ochrony przyrody w rozumieniu  
art. 91 pkt 4 uoop, zobowiązany do dbałości o cenne przyrodniczo 
obiekty (art. 4 ust 1 uoop), nie podejmował żadnych działań w celu 
ustalenia stanu istniejących lokalnych form ochrony przyrody  
oraz prawidłowego ich zabezpieczenia i oznakowania.  



Stwierdzony stan – oznakowanie form ochrony przyrody   12 

 Obowiązek oznakowania form ochrony przyrody wynika z art. 115 uoop, i odgrywa 
istotną rolę informacyjną, edukacyjną i ochronną. Informacja o poddaniu obiektu 
pod ochronę prawną i obowiązujących w stosunku do niego zakazach,  
może zapobiegać jego niszczeniu. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – oznakowanie form ochrony przyrody  13 

DOBRA PRAKTYKAaktyka  

 
Na terenie Miasta Kielce wszystkie pomniki przyrody były właściwie 

oznakowane tabliczką informującą o formie ochrony przyrody.  
Ponadto, pomimo braku ustawowego wymogu, obok każdego pomnika 
przyrody zamieszczana była tablica informująca o nazwie obiektu, jego 
gatunku i cechach charakterystycznych, podstawie prawnej poddania  

pod ochronę i obowiązujących zakazach.  
 

Źródło: Materiały z kontroli NIK. 



Stwierdzony stan – centralny rejestr form ochrony przyrody (CRFOP) 14 
 

Niejasne przepisy dotyczące obowiązku przekazywania  
przez gminy informacji do CRFOP 

 
W art. 113 ust. 4 i art 114 ust. 3 uoop wskazany jest obowiązek przesłania do GDOŚ  

i rdoś, kopii aktu o utworzeniu lub ustanowieniu formy ochrony przyrody, oraz 
informacji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie centralnego 

rejestru form ochrony przyrody (m.in. tytułów innych istniejących aktów prawnych 
dotyczących ustanowionej formy ochrony przyrody (§ 2 ust. 1 pkt 5), nie wymienia 

się jednak aktu o zniesieniu formy ochrony przyrody.  

GDOŚ, niektóre rdoś oraz gminy prezentowały stanowisko, iż przepisy prawa nie 
nakładają obowiązku informowania o podjętych uchwałach o zniesieniu ochrony.  
Przy takiej interpretacji przepisu niemożliwa byłaby jednak realizacja przez GDOŚ 
obowiązku określonego w § 6 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 

września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody, który 
nakazuje wykreślenie formy ochrony przyrody z rejestru w ciągu 30 dni od daty 

wejścia w życie aktu prawnego, na którego podstawie dokonano jej zniesienia oraz 
niemożliwe byłoby zgodne z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, aktualizowanie w sposób 

ciągły danych w rejestrze.  



Stwierdzony stan – CRFOP 15 

Nieskuteczne 
działania GDOŚ  

dla zapewnienia 
pełnych i rzetelnych 

danych w CRFOP 

 Istotne rozbieżności pomiędzy liczbą LFOP prezentowaną  
w CRFOP,  regionalnych rejestrach prowadzonych w rdoś  
i GUS. Generalny Dyrektor nie analizował przyczyn ich 
występowania.  

 Generalny Dyrektor nie wydawał rekomendacji dla rdoś 
dotyczących prowadzenia rejestru i nie prowadził 
systematycznych kontroli weryfikacji przez rdoś danych 
wprowadzanych przez gminy do CRFOP.  

 Zlecenie zewnętrznemu wykonawcy pracy pn. „Weryfikacja  
i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej  
o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie centralnego rejestru form ochrony 
przyrody” nie doprowadziło do wypełnienia CRFOP pełnymi  
i rzetelnymi danymi o pomnikach przyrody  
i użytkach ekologicznych. Praca odebrana została pomimo wielu 
wad, a jej kompletna weryfikacja została uznana  
przez Generalnego Dyrektora za niemożliwą. 



Stwierdzony stan – sporządzanie sprawozdań  16 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – legalność i gospodarność wydatkowania 
środków finansowych  

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – legalność i gospodarność wydatkowania 
środków finansowych  

18 

 Wydatki GDOŚ na podstawie zawartych umów z zewnętrznymi 
wykonawcami, wyniosły w kontrolowanym okresie 3,2 mln. zł.  

 Nierzetelne i niegospodarne było wydatkowanie środków NFOŚiGW  
w wysokości 3,1 mln. zł.,  

 

 Praca pn. Weryfikacja i aktualizacja informacji przestrzennej i opisowej 
o pomnikach przyrody i użytkach ekologicznych na terenie Polski 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody, 
została odebrana mimo wielu wad. Całkowita weryfikacja 
poprawności nie była, zdaniem GDOŚ, możliwa.  



Ocena ogólna 19 

Podejmowane przez większość kontrolowanych gmin działania  
w celu utrzymania na swoim terenie pomników przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo- 
- krajobrazowych nie były w pełni prawidłowe i skuteczne.  
Wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast, będący organami 
ochrony przyrody (art. 91 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody), 
zobowiązani do dbałości o cenne przyrodniczo obiekty (art. 4 ust. 1 
ww. ustawy), nie zapewniali realnych warunków prawnych, 
organizacyjnych i finansowych dla ochrony lokalnych form ochrony 
przyrody.  
W większości urzędów gmin brak było rzetelnego i kompleksowego 
podejścia do zagadnień dotyczących lokalnych form ochrony przyrody, 
a często nawet zainteresowania tymi zagadnieniami.  
Nie wykorzystywano dostępnych mechanizmów i narzędzi do ochrony 
cennych przyrodniczo obiektów.  
 



Ocena ogólna cd. 20 

Niewystarczające i nieskuteczne były działania Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, jako organu koordynującego funkcjonowanie 
form ochrony przyrody i prowadzącego centralny rejestr form ochrony 
przyrody. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie przeprowadzał 
analiz dotyczących funkcjonowania lokalnych form ochrony przyrody  
i nie wydawał rekomendacji dla organów gmin w tym zakresie, 
dotyczących np. standardów i sposobów ochrony takich obiektów. 
Pomimo podejmowanych działań, centralny rejestr form ochrony 
przyrody nie zawierał rzetelnych i pełnych danych o lokalnych formach 
ochrony przyrody. Nierzetelne i niegospodarne było działanie GDOŚ  
w przypadku zlecenia firmie zewnętrznej pracy mającej zapewnić 
dostarczenie rzetelnych i pełnych danych o pomnikach przyrody  
i użytkach ekologicznych.  



21 Wnioski – do Ministra Środowiska 

O podjęcie działań w celu wprowadzenia do ustawy o ochronie przyrody: 

 obowiązku przesyłania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska kopii aktów o zniesieniu form ochrony przyrody,  
w tym form o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6-9;  

 konsekwencji (sankcji) w przypadku niezgłoszenia do centralnego 
rejestru form ochrony przyrody aktualnych danych dotyczących form 
ochrony przyrody, w tym uchwał rady gminy o ich ustanowieniu  
lub zniesieniu;  

 przepisów dotyczących zasad wykonywania zabiegów ochronnych  
w przypadku lokalnych form ochrony przyrody, położonych  
na obszarze o wyższym reżimie ochronnym, do którego kompetencje 
ma inny organ lub położonych na terenie prywatnym. 



22 Wnioski – do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
 

 sporządzenie rekomendacji określających standardy i sposoby działań 
dla zachowania lokalnych form ochrony przyrody; 

 wzmocnienie współpracy z regionalnymi dyrektorami ochrony 
środowiska i gminami w zakresie pozyskiwania informacji dotyczących 
form ochrony przyrody niezbędnych do prawidłowego prowadzenia 
centralnego rejestru form ochrony przyrody i efektywnego 
koordynowania funkcjonowania form ochrony przyrody; 

 zapewnienie prezentowania jednolitych i rzetelnych danych 
dotyczących lokalnych form ochrony przyrody w centralnym rejestrze 
form ochrony przyrody, rejestrach regionalnych i rocznikach GUS. 



23 Wnioski – do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 

 dokonanie przeglądu stanu lokalnych form ochrony przyrody oraz ustalenie 
niezbędnych potrzeb dla ich zabezpieczenia; 

 podjęcie działań dla zgodnego z przepisami prawa i stanem faktycznym uregulowania 
w aktach prawa miejscowego funkcjonowania lokalnych form ochrony przyrody;  

 prawidłowe oznakowanie chronionych obiektów; 
 właściwe i spójne prezentowanie danych o chronionych obiektach oraz sposobach 

ich ochrony w różnych dokumentach strategicznych gminy; 
 określenie zasad i sposobów postępowania w zakresie dbałości o lokalne formy 

ochrony przyrody; 
 rzetelne sporządzanie sprawozdań statystycznych; 
 przeznaczenie w budżecie, adekwatnych do potrzeb, środków na wydatki dotyczące 

lokalnych form ochrony przyrody; 
 przekazywanie bieżących danych o ustanowieniu i zniesieniu formy ochrony do rdoś  

i GDOŚ oraz zaktualizowanego ich stanu; 
 nawiązanie współpracy/zawarcie porozumień z podmiotami, zarządzającymi lub 

władającymi terenami, na których zlokalizowane są lokalne formy ochrony przyrody, 
w zakresie zapewnienia dbałości o te obiekty. 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Środowiska 
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