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Odpowiadając na Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 marca 2016 r. z przeprowadzonej
w dniach 26-27 listopada 2015 r. kontroli zwykłej przez pracowników Departamentu Orzecznictwa
Administracyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, uprzejmie wyjaśniamy, co następuje.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, zwany dalej „Regionalnym
Dyrektorem” oraz osoby upoważnione do wydawania rozstrzygnięć w kontrolowanych sprawach
omówili wyniki kontroli z pracownikami merytorycznymi wydziałów prowadzących sprawy,
jednocześnie przekazując zalecenia pokontrolne do stosowania.
Odnosząc się do wyników kontroli dotyczących prowadzonych postępowań w zakresie
uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji
inwestycji celu publicznego w trybie art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2015 r. po z. 1651, ze zm., zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”) uprzejmie
informujemy, że zalecenia pokontrolne zostaną wdrożone. Do wszystkich spraw uzgadnianych
w trybie tzw. „milczącej zgody” sporządzane są notatki akceptowane przez osobę upoważnioną do
podejmowania rozstrzygnięć. Notatki sporzątlza się również do wszystkich innych spraw, w których
uzgodnienie następuje poprzez niewyrażenie stanowiska (np. uzgodnienia projektów decyzji
zezwalających na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej dokonane w trybie art. 83a
ust. 6 ustawy o ochronie przyrody),
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Nawiązując do zaleceń pokontrolnych dotyczących postępowali prowadzonych w trybie art.
15 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody informujemy, że zalecenia zostaną wdrożone, a pracownicy
prowadzący postępowanie dołożą należytej staranności podczas redagowania sentencji decyzji, czy
weryfikacji wniosku o wydanie zezwolenia. Natomiast wypełniając postanowienia art. 114 ustawy
o ochronie przyrody w części dotyczącej gromadzenia informacji o zasobach, tworach i składnikach
przyrody w wydawanych decyzjach Regionalny Dyrektor określa warunek dostarczania sprawozdań
z wykorzystania zezwolenia. Jednocześnie należy nadmienić, że brak jest narzędzia prawnego
pozwalającego, w sytuacji kiedy wnioskodawca nie przedłoży sprawozdania, zastosować w stosunku

do ni ego p rzym u s dostarczenia tego sprawozdania., poza trybem eg zekucyinym . W ypełniając zalecenia

pokontrolne Regionalny Dyrektor wzmoże kontrolę wydawanych decyzji w tym zakresie i będzie
wzywaj o doręczenie sprawozdania.
Odpowiadając na zalecenia pokontrolne dotyczące postępowań prowadzonych w trybie art.
56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody uprzejmie informujemy, że zalecenia zostaną wdrożonej
a pracownicy prowadzący postępowanie dołożą należytej staranności podczas redagowania sentencji
decyzji i uzasadnienia. Podczas rozpatrywania kolejnych spraw szczegółowej analizie będą podawane
przesłanki do wydania zezwoleń w zakresie rozwiązań alternatywnych oraz szkód wyrządzanych
przez bobry. W celu udokumentowania faktu, iż rozbiórka tam wynika z konieczności ograniczenia
szkód, Regionalny Dyrektor będzie wzywał wnioskodawców o dokumenty potwierdzające,
np. dokumentację fotograficzną, w szczególnych przypadkach będą przeprowadzone wizje w terenie.
Dodatkowo wypełniając postanowienia art. J.1.4 ustawy o ochronie przyrody w zakresie
gromadzenia informacji o zasobach, tworach, i składnikach przyrody w wydawanych decyzjach
formułowany jest warunek dostarczania sprawozdań z wykorzystania zezwolenia. Jednocześnie należy
wskazać, że brak jest narzędzia prawnego pozwą łające go, w sytuacji kiedy wnioskodawca nie
przedłoży sprawozdania, zastosować w stosunku do niego przymus dostarczenia tego sprawozdania.
Regionalny Dyrektor wzmoże kontrolę wydawanych decyzji w tym zakresie i będzie wzywał
o doręczenie sprawozdania. Przedmiotowe wezwania zostały już wystosowane w kontrolowanych
sprawach (WSTI-S.6401.48.2014.MO, WSTI-C.640U6.2014.EN, WSTI-C.6401.21.2015.GD).
Natomiast w kontrolowanych sprawach (WSTIł-R.6401.67.2014.RM, WSTII-R.6401.13.20i4.ML,
WSTII~P.6401.24.2015.GZ, WSTII~R.6401.39.2015.MI) sprawozdania zostały złożone do
Regionalnej Dyrekcji, lecz omyłkowo nie zostały przekazane do kontroli wraz z aktami spraw.
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