
Sprawozdanie 

z realizacji kontroli przeprowadzonych w 2014 roku 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach 

 

 

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Kielcach przeprowadził dwie kontrole sprawdzające z trzech zaplanowanych               

w planie kontroli na 2014 r.  

Nie odbyła się kontrola Arboretum Wyższej Szkoły Humanistyczno - Przyrodniczej 

w Sandomierzu, ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz. Uczelnia przesłała do naszej Jednostki 

prośbę o odroczenie terminu kontroli. Zgodnie z informacjami przekazami w piśmie, szkoła była 

zainteresowana dalszym prowadzeniem działalności w zakresie podlegającym kontroli, jednak           

z uwagi na brak osoby kierującej pracą arboretum i trwającego pozyskiwania nowego pracownika 

nie wszystkie obowiązki były wypełniane. Kontrola w tak trudnym dla jednostki momencie 

mogłaby skutkować wnioskiem o cofnięcie zezwolenia. Dalsza działalność była także uzależniona 

od pozyskania środków z programów wsparcia. 

W związku z pismem Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził zgodę na przeniesienie kontroli w 

ww. placówce na 2015 r. Na podstawie powyższego kontrolę przedmiotowego arboretum 

umieszczono w planie kontroli na rok 2015.  

 W III kwartale 2014 r. zaplanowana była kontrola Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, w zakresie przestrzegania 

warunków prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych 

określonych  w decyzjach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.  

 Ze względów organizacyjnych, po otrzymaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska  w Kielcach przesunięto termin kontroli na dzień 3 października 2014 r.  

 Przeprowadzona kontrola objęła swoim zakresem odcinki rzek Czarna Taraska w km 

7+650-15+380 i Modrzewinka w km 0+000 - 3+700, dla których wydane były decyzje 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ustalające warunki prowadzenia robót 

oraz zezwolenia na odstępstwa z zakresu ochrony gatunkowej dotyczące rozburzenia tam 

bobrowych. Były to następujące decyzje: 

- znak WPN.I.670.16.2013.DG.3 z dnia 11.09.2013r. o ustaleniu warunków prowadzenia robót na 

terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych dotyczącej realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na udrożnieniu koryta rzeki Czarna Taraska w km 7+650 – 15+380 (uregulowana),  

w gm. Smyków oraz gm. Mniów; 

- znak WPN.I.6401.63.2013.DG.2 z dnia 18.07.2013r. zmieniona decyzją znak 

WPN.I.6401.63.2013.DG.5 z dnia 23.09.2013r. zezwolenie na rozebranie 4 tam bobrowych w km 

12+070, 12+180, 12+525 rzeki Czarna Taraska i 0+010 rzeki Serbinówka; 

- znak WPN.I.670.1.2013.DG.8 z dnia 19.07.2013r. zmieniona decyzją znak 

WPN.I.670.1.2013.DG.11 z dnia 11.10.2013r. ustalającą warunki prowadzenia robót na terenach  

o szczególnych wartościach przyrodniczych dla zamierzenia polegającego na konserwacji rzeki 

Modrzewinka w km 0+000 - 3+700 z wyłączeniem odcinka w km 1+400 - 2+100 (pozostawiany 

bez ingerencji) na terenie miejscowości Smyków, Adamów i Trawniki, gm. Smyków. 



- znak WPN.I.6401.30.2013.DG.1 z dnia 26.03.2013r. zmieniona decyzją znak 

WPN.I.6401.30.2013.DG.4 z dnia 23.09.2013r. zezwalającej na rozburzenie 7 tam bobrowych          

w km 0+100, 0+380, 0+771, 3+065, 3+144, 3+387, 3+433 rzeki Modrzewinka na terenie 

miejscowości Smyków, Adamów i Trawniki, gm. Smyków. 

Po przeprowadzeniu kontroli ustalono: 

1. Kontrole w terenie przeprowadzono w następujących kilometrażach: rzeka Czarna Taraska 

7+650, 8+450, 9+000-9+500 i 12+500 – 13+800; rzeka Modrzewinka w km 0+000-1+400, 

2+300 – 2+900. 

2. Ww. odcinki rzek były poddane pracom utrzymaniowym w okresie od 15 sierpnia 2014 r. i do 

dnia kontroli prace na nich zostały praktycznie zakończone, lecz nie dokonano jeszcze odbioru 

prac. 

3. ŚZMiUW w Kielcach wykonywał prace utrzymaniowe i rozburzenia tam bobrowych na 

odcinkach rzek zgodnych z kilometrażem określonym w ww. decyzjach. 

4. Prace prowadzone były zawsze z jednego brzegu, wykoszona roślinność była wywożona poza 

teren robót, plantówki były obsiane, wyrwy w brzegach były zasypywane materiałem naturalnym     

i u podstawy faszynowane – co było zgodne z nałożonymi warunkami. 

5. Pracownik ŚZMiUW w Kielcach każdorazowo dokonywał wprowadzenia wykonawców robót    

i zapoznawał ich z treścią decyzji RDOŚ w Kielcach. 

6. Nad wykonawcami ww. robót utrzymywany był stały nadzór przyrodniczy. 

W wyniku kontroli ustalono, że na kontrolowanych odcinkach rzek prace utrzymaniowe były 

prowadzone zgodnie z nałożonymi warunkami. 

W III kwartale 2014 r. zaplanowana była kontrola Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom 

„Ptasi Azyl”, Ostrów 10, 26-060 Chęciny. Ze względów organizacyjnych, po otrzymaniu zgody 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach przesunięto termin kontroli na dzień 

28 listopada 2014 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie warunków przetrzymywania 

i leczenia zwierząt w ośrodku. 

Podczas kontroli stwierdzono: 

1. Ośrodek prowadzony jest na podstawie ważnego zezwolenia Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska – znak: DOP-OZ.6520.22.2012.mk z dnia 28.09.2012 r. 

2. Na dzień oględzin w Ośrodku przebywały 33 zwierzęta. Są to następujące gatunki: Bocian 

biały - 4 szt., Błotniak stawowy – 1 szt., Pójdźka – 1 szt., Krogulec – 1 szt., Sowa uszata – 

1 szt., Puszczyk - 2 szt., Kania – 1 szt., Myszołów włochaty – 1 szt., Myszołów zwyczajny 

– 1 szt., Jastrząb gołębiarz – 1 szt., Płomykówka – 2 szt., Dzięcioł duży – 1 szt., Szpak – 

1 szt., Kwiczoł – 1 szt., Grubodziób – 1 szt., Gil -1 szt., Wiewiórka – 2 szt., Wrona siwa – 

1 szt., Sójka -1 szt., Sroka – 1 szt., Kawka -1 szt., Gawron – 1 szt., Kruk – 1 szt., Jeż – 2 

szt., Sarna – 1 szt., Jerzyk – 1 szt. 

3. Spośród powyższych 32 osobniki (za wyjątkiem jednego bociana białego), ze względu na 

niezdolność do samodzielnego życia, nie mogą zostać przywrócone do środowiska 

naturalnego.    

4. Zwierzęta przebywają na ogrodzonym terenie (powierzchnia ok. 0,76 ha) oraz  

w wolierach - 11 szt. o łącznej powierzchni ok. 170 m2; woliery mają drewniany dach 

pokryty papą; dno wysypane jest piaskiem wymienianym raz w roku; trzy ściany 

zbudowane są z siatki, jedna ściana z desek. 

5. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że zwierzęta karmione są w odpowiednich porach,       

a warunki leczenia i rehabilitacji odpowiadają ich potrzebom biologicznym. 



6. Kontrolujący stwierdzili dobrą kondycję przetrzymywanych zwierząt.   

Nad Ośrodkiem prowadzony jest nadzór weterynaryjny przez 2 lekarzy weterynarii. 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ:     ZATWIERDZAM: 
 


