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Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

we Wrocławiu

0  8  - 11-  2016
KANCELARIA 

Sposób doręczenia:..............

Pan
Krzysztof Osmelak
Starosta Milicki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 4 - 5  października 2016r. na podstawie:
1. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 525 j . t . ), art.28 ust.l pkt 2.
2. Ustawy z dnia 15 lipca 201 lr. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 201 lr. Nr 185, 
poz. 1092), art.6 ust. 4 pkt. 3 oraz art. 16 ust. 1-4,
została przeprowadzona kontrola problemowa w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym 
w Miliczu w Wydziale Gospodarki Mieniem, w zakresie realizacji zadań administracji rządowej, 
dotyczącej ochrony gruntów rolnych.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
Iwona Kozieł - starszy inspektor wojewódzki - przewodnicząca zespołu kontrolnego oraz 
Anna Kaczmarz -  inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolnego z Wydziału 
Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 września 2016 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 17 czerwca 2016 roku przez 
Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półrocze 2016 roku.
Podstawą przeprowadzenia kontroli było upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
26 września 2016 roku znakNRŚ-RŚ.0030.13.2016.IK i NRŚ-RŚ.0030.14.2016.AK,

/dowód: akta kontroli str. 5 - 8 /
Kontrolę przeprowadzono z zakresu:
1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst 

Dz.U. z 2016 r. poz.23).
2. Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015, poz. 909 ze zm.).



3. Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 
z 2015 r. Nr 520, ze zm.) -  art.22 ust.2 i art. 48 ust. 1 pkt. 5.
W okresie objętym kontrolą Starostą Powiatu Milickiego był:
- od dnia 9 grudnia 2014 do 15 września 2016 roku Pan Jan Krzysztofik,
- od dnia 15 września 2016 roku do dnia kontroli Pan Krzysztof Osmelak.
Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia postępowań w sprawie 
ochrony gruntów rolnych i rekultywacji i zagospodarowania gruntów była Pani Aleksandra 
Bielicka.
W okresie objętym kontrolą tj.: od 1 stycznia 2015 roku do 31 lipca 2016 roku kierownikiem 
Wydziału Gospodarki Mieniem był Pan Stanisław Szyszka, a od 1 sierpnia 2016 roku 
kierownikiem Wydział był Pan Mariusz Urbańczyk.
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją 8/2016
Kontrolujący pozytywnie z uchybieniami oceniają działania Starosty dotyczące postępowania
z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
Powyższą ocenę uzasadniam następująco:

I.

Sprawdzenie realizacji prowadzonych postępowań dotyczących wyłączenia gruntów rolnych 
z produkcji rolniczej oraz rekultywacji i zagospodarowania gruntów pod względem

organizacyjnym

1. W kontrolowanej jednostce opracowano samodzielnie (zgodnie z art. 77 § 4 Kpa.) wzór karty 
informacyjnej - wniosek dla klientów w sprawie:
- wydania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych ki. 1,11, III oraz gruntów 
rolnych kl. IV, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego,
- ustalenia kierunku rekultywacji dla gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej po zakończeniu 
działalności związanej z ich wyłączeniem wraz z wykazem niezbędnych dokumentów.
Wzór wniosku został udostępniony do publicznej wiadomości.

/dowód: akta kontroli str. 3 1 - 3 4  /

2. Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Starostwo prowadziło 
sprawozdawczość z realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
tj. RRW -  11 i RRW -  12. Sprawozdania te zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego z zachowaniem terminu określonego w objaśnieniach do 
ww. formularzy.

/dowód: akta kontroli str. 35 - 48/

W wyniku kontroli stwierdzono, że Wydział Gospodarki Mieniem prowadzi elektronicznie, na 
bieżąco rejestr decyzji dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej za rok 2015 i 2016.

Ostatnia sprawa z rejestru gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej za 2015 rok jest zapisana 
pod numerem 6 i dotyczy wydania decyzji sygn. GM.SP.6124.7.2015 z dnia 8.10.2015 dla działki 
numer 818/3, obręb Bukowice, gmina Krośnice.

Ostatnia sprawa z rejestru gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej za 2016 rok jest zapisana 
pod numerem 4 i dotyczy wydania decyzji sygn. GM.SP.6124.6.2016 
z dnia 30.06.2016 dla działki numer 169/8, obręb Cieszków, gmina Cieszków.

/dowód: akta kontroli str. 49 -52 /
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Prawidłowość wydanych decyzji w sprawach wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

II.

Starosta Milicki wydał:
- w 2015 roku 6 decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej tj.:

Lp. Gmina Ilość wydanych decyzji Powierzchnia gruntów wyłączonych w ha
1. Milicz 1 0,0195

2. Krośnice 1 1,0479

3. Cieszków 4 0,1948

Razem 6 0,2622

- w 2016 roku 4 decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej tj.:

Lp. Gmina Ilość wydanych decyzji Powierzchnia w ha

1. Milicz 2 0,1162

2. Krośnice 1 0,0499

3. Cieszków 1 0,0209

Razem 4 0,1870

W obecności Pani Aleksandry Bielickiej inspektor z Wydziału Gospodarki Mieniem, do kontroli 
wybrano (w wyniku losowania systematycznego ze spisu wydanych decyzji za 2015 rok, co drugą 
decyzję, zaczynając od numeru 1) decyzje z następującymi numerami porządkowymi tj.: 1,3,5.

Wykaz decyzji wybranych do kontroli - wydanych w 2015 roku

Lp. Numer z 
rejestru Numer sprawy / numer decyzji Data wydania decyzji Gmina

1. 1 GM. SP.6124.1.2015 25.02.2015 Cieszków

2. 3 GM.SP.6124.4.2015 15.09.2015 Milicz

3. 5 GM. SP.6124.6.2015 22.09.2015 Cieszków

- za 2016 rok
wybrano (w wyniku losowania systematycznego ze spisu wydanych decyzji za 2016 rok, co drugą 
decyzję, zaczynając od numeru 1) decyzje z następującymi numerami porządkowymi tj.: 1,3.

Wykaz decyzji wybranych do kontroli - wydanych w 2016 roku

Lp. Numer z 
rejestru Numer decyzji Data wydania 

decyzji Gmina

1. 1 GM.SP.6124.1.2016 14.03.2016 Milicz

2. 3 GM.SP.6124.5.2016 15.06.2016 Krośnice
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Kontrolowane decyzje dotyczące wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej wydane przez Starostę Miłickiego w 2015 i 2016 roku

l.p.
numer sprawy/ 
numer decyzji

obręb/gmina
klasa 

bonitacyj 
na gleb

numer
dział

ki

pow. 
gruntów 
wyłącz, 

w ha

przeznaczenie gruntów
rodzaj

wyłączenia

mpzp / 
decyzja o war. 

zab.

1.
GM.SP.6124.1.2015

Cieszków/

Cieszków RHIb 175/12 0,0499
Budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne trwały mpzp

2. GM. SP.6124.4.2015 Kaszowo/ Milicz RHIb 207/23 0,0195
Budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne trwały mpzp

3. GM. SP.6124.6.2015
Cieszków / 

Cieszków
Ł III 146/5 0,0490

Budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne trwały mpzp

4. GM.SP.6124.1.2016
Kaszowo / 

Milicz
RHIb 207/25 0,0499

Budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne trwały mpzp

5. GM. SP.6124.5.2016
Pierstnica / 

Krośnice R Illb 208 0,0499
Budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne trwały mpzp
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W toku czynności kontrolnych dotyczących prawidłowości zagadnień związanych 
z przeprowadzaniem postępowań administracyjnych, zespół kontrolny stwierdził, iż wszystkie 
skontrolowane decyzje:
- były rozpatrywane zgodnie z żądaniem inwestora i miały charakter wyłączenia trwałego,
- posiadały informację o przeznaczeniu gruntów,
- podawały klasę bonitacyjną gleb i ich powierzchnię,
- prawidłowo podawały organ odwoławczy,
- w aktach danej sprawy dołączony był wniosek inwestora, na którym było umieszczona data 
wpływu do starostwa,
-do akt sprawy dotyczącej decyzji numer GM.SP.6124.4.2015 dołączona była opłata 
skarbowa za pełnomocnictwo, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
Skontrolowane decyzje, zostały wydane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, potwierdzającym nierolnicze przeznaczenie gruntu, jednakże we wszystkich 
skontrolowanych decyzjach nie ujęto tej informacji.

/dowód: akta kontroli str. 55 - 72/

Oświadczenie w tej sprawie złożyła Pani Aleksandra Bielicka -  inspektor cyt.: „Decyzje 
w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zostały wydane w oparciu o miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Milicz, Krośnice i Cieszków. Wprawdzie nie 
zostały one ujęte w decyzjach, jednak wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego 
znajdują się w aktach przedmiotowych spraw. Informacje pozyskuję ze stron internetowych 
poszczególnych gmin oraz z  papierowych planów dostępnych w sąsiednim wydziale 
Architektury i Budownictwa”.

/dowód: akta kontroli str. 53 - 54/

We wszystkich skontrolowanych decyzjach zezwalających na wyłączenie gruntu z produkcji 
rolniczej nie zawarto pouczenia o treści art. 22 ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, tj. zgłaszanie właściwemu staroście wszelkich zmian danych objętych 
ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian, oraz 
o karze grzywny za niedopełnienie tego obowiązku, określonej w art. 48 ust. 1 pkt 5 wyżej 
wymienionej ustawy z dnia 17 maja 1989r. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
( j. t. Dz. U. z 2015 r. Nr 520, ze zm.).
Pouczanie o ww. okolicznościach jest zasadne z uwagi na art. 9 Kpa wyrażający zasadę 
informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na 
ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.

Terminowość

Mając na uwadze datę złożenia wniosku w starostwie przez inwestora w sprawie wyłączenia 
gruntu z produkcji rolniczej oraz datę wydania decyzji stwierdzono, iż na 5 skontrolowanych 
decyzji tj.:
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Lp. Numer decyzji data złożenia wniosku data wydania decyzji
1. GM. SP.6124.1.2015 23.02.2015 25.02.2015

2. GM.SP.6124.4.2015 3.09.2015 15.09.2015

3. GM. SP.6124.6.2015 15.09.2015 22.09.2015

4. GM. SP.6124.1.2016 4.03.2016 14.03.2016

5. GM. SP.6124.5.2016 7.06.2016 15.06.2016

wszystkie miały zachowany termin określony w art. 35 § 1 Kpa.

Naliczanie należności i opłat rocznych

Do kontroli pod kątem prawidłowości w naliczaniu należności i opłat rocznych poddano 
5 decyzji wybranych do kontroli. Analiza wykazała, iż we wszystkich 5 decyzjach inwestorzy 
zostali zwolnieni z uiszczenia należności i opłat na podstawie art. 12a. ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych.

Kompletność dokumentów

Do każdej decyzji dotyczącej wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej dołączony był 
komplet niezbędnych dokumentów ułożonych chronologicznie. Dokumenty przechowywane 
były w segregatorach, które były opisane.
Skontrolowane decyzje dotyczące wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej zostały 
wydane z zachowaniem właściwości rzeczowej i miejscowej organu określonej w art. 5 ust. 1 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz art. 21 § 1 Kpa.
Decyzje były podpisywane przez Pana Stanisława Szyszkę p.o. Kierownika Wydziału 
Gospodarki Mieniem, który otrzymał pisemne upoważnienie od Starosty Milickiego w dniu 
15 stycznia 2010 roku.

/dowód: akta kontroli str. 77- 78/

Kontrola w terenie

Pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem przeprowadzali kontrole z zakresu stosowania 
przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Oświadczenie w tej kwestii złożyła Pani Aleksandra Bielicka -  inspektor cyt.: „W latach 
2015-2016 pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem tut. Starostwa przeprowadzają 
kontrolę z  zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych a w szczególności czy chronione grunty zostały wyłączone z produkcji rolnej 
przed wydaniem pozwolenia na budowę.
Kontrole przeprowadzane są również w sprawach spornych wszczętych z urzędu w celu 
sprawdzenia czy inwestor rozpoczął inne niż rolnicze użytkowanie gruntów rolnych. 
Przeprowadza się również wizje w terenie w celu sprawdzenia czy próchniczna warstwa głeby
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została przeznaczona na poprawę wartości użytkowej pozostałych gruntów przedmiotowej 
działki. Z  przeprowadzonych kontroli oraz wizji w terenie sporządza się dokumentację 
fotograficzną

/dowód: akta kontroli str. 72 - 73 /

III.

Badanie poziomu skażenia gleb i roślin

Ze względu na brak na terenie powiatu milickiego obszarów ograniczonego użytkowania, 
istniejących wokół zakładów przemysłowych, w kontrolowanym okresie nie prowadzono 
badań poziomu skażenia gleb i roślin dla gruntów położonych na ww. obszarach. Obowiązek 
ten wynika z art. 18 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Oświadczenie w tej 
sprawie złożyła Pani Aleksandra Bielecka -  inspektor cyt.: "Na terenie powiatu milickiego 
brak jest obszarów ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów 
przemysłowych, w kontrolowanym okresie nie prowadzono badań poziomu skażenia gleb 
i roślin dla gruntów położonych na ww. obszarach. ”

/dowód: akta kontroli str. 74 -  75/

IV.

Sprawdzenie realizacji postępowań w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów
pod względem organizacyjnym

Wydział Gospodarki Mieniem prowadzi na bieżąco spis spraw dotyczących rekultywacji 
i zagospodarowania gruntów za rok 2015 i 2016.

/dowód: akta kontroli str. 76 - 77/

W sprawach dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów Starosta Milicki wydał 
w okresie od 1.01.2015r. do 30.09.2016r. 3 decyzje, w tym:
- w 2015 roku 2 decyzje,
- w 2016 roku 1 decyzję.

Ostatnia sprawa ze spisu spraw wydanych decyzji dotyczących rekultywacji 
i zagospodarowania gruntów jest zarejestrowana:

• za rok 2015 pod numerem 2 i dotyczy wydania decyzji o numerze SP.6122.3.3015 
z dnia 19.11.2015 r., dotyczącej ustalenia kierunku rekultywacji działki numer 87/46, 
położonej w obrębie Wierzchowice, gmina Krośnice,

• za rok 2016 pod numerem 1 i dotyczy wydania decyzji o numerze SP.6122.3.2015 
z dnia 17.02.2016r.dotyczącej zakończenia rekultywacji działki numer 87/46, 
położonej w obrębie Wierzchowice, gmina Krośnice,

Kontroli poddano wszystkie decyzje wydane w okresie od 1.01.2015r. do 30.09.2016r.
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Wykaz skontrolowanych decyzji w sprawie uznania rekultywacji za zakończona:

numer
porządkowy

numer sprawy/ 
decyzji

data
wydania
decyzji

pow. 
w ha

nr
działki obręb/gmina obecne użytkowanie 

gruntów

kierunek
rekultywa
cji

1 ze spisu za 
2015 rok SP.6122.3.2014 26.01.2015 0,0270 60 Swiebodów/

Krośnice

Stacja redukcyjna wraz 
z przyłączem do 
istniejącego gazociągu

rolny

1 ze spisu za 
2016 rok SP.6122.3.2015 17.02.2016 2,3237 87/46 Wierzchowice/

Krośnice cegielnia rolny

Wykaz skontrolowanych decyzji w sprawie ustalenia kierunku i terminu rekultywacji:

numer
porządko
wy

numer decyzji data
wydania
decyzji

pow. 
w ha

numer
działki

obręb/
gmina

obecne użytkowanie 
gruntów

kierunek
rekultywacji

termin
zakończ.
rekultywacji

2. ze spisu 
za 2015 
rok

SP.6122.3.2015 19.11.2015 2,3237 87/46 Wierzchowice/
Krośnice

Eksploatacja złoża 
surowców ilastych 
ceramiki budowlanej

rolny 30.06.2016



Wydane przez Starostę decyzje dotyczące rekultywacji i zagospodarowania gruntów zawierają 
wszystkie elementy decyzji zgodnie z art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Do każdej decyzji dotyczącej rekultywacji i zagospodarowania gruntów dołączone były 
dokumenty ułożone w sposób chronologiczny.
Ponadto, co istotne :

• w decyzjach podano kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów,
• w decyzjach określono osobę zobowiązaną do wykonania rekultywacji gruntów,
• wysłano zawiadomienie o terminie przeprowadzenia oględzin w terenie,
• sporządzono protokół z przeprowadzonych oględzin w terenie zgodnie z art. 67 i 68 Kpa,
• do akt sprawy dołączony był projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych 

prac rekultywacyjnych dla uzyskania decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów,
• do akt sprawy SP.6122.3.2014 dołączone było pełnomocnictwo wraz z dowodem 

uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.
Starosta przed wydaniem decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów winien 
zasięgnąć opinii właściwych organów, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Kontrolujący stwierdzili, iż do powyższych decyzji dołączone były jedynie opinie 
Wójta Gminy Krośnice. Do decyzji numer SP.6122.3.2015z dnia 19.11.2015r. i numer 
SP.6122.3.2015z dnia 17.02.2016r. nie było dołączonej opinii Dyrektora Okręgowego Urzędu 
Górniczego we Wrocławiu, pomimo, że decyzja dotyczyła działalności górniczej.

Terminowość

Kontrolujący poddali kontroli wszystkie decyzje dotyczące rekultywacji i zagospodarowania 
gruntów, jakie zostały wydane w 2015 i 2016 roku.

Wykaz skontrolowanych decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów 
w aspekcie zachowania ustawowego terminu

lp. num er decyzji data złożenia wniosku data wydania decyzji
1. SP.6122.3.2014 13.10.2015 19.11.2015

2. SP.6122.3.2015 7.01.2015 26.01.2015

3. SP.6122.3.2015 14.12.2015 17.02.2016

Mając na uwadze datę złożenia wniosku w starostwie przez inwestora w sprawie rekultywacji 
i zagospodarowania gruntów stwierdzono, iż:

1 decyzja miała zachowany termin określony w art. 35 § 1 Kpa.,
1 decyzja w terminie powyżej 1 miesiąca,
1 decyzja w terminie powyżej 2 miesięcy.

W aktach sprawy SP.6122.3.2015 brak zawiadomienia dla inwestora o przekroczonym terminie 
załatwienia sprawy oraz jej zakwalifikowaniu jako szczególnie skomplikowanej, z jednoczesnym 
podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 
Kpa.

9



Statystyka kontroli

Reasumując, w wyniku kontroli sprawdzono 8 decyzji wydanych przez Starostę Milickięgo,

• 3 decyzje dotyczące wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej wydane w 2015
roku, co stanowi 50 % w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w 2015 roku,

• 2 decyzje dotyczące wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej wydane w 2016 roku, co
stanowi 50 % w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w 2016 roku,

• 2 decyzje dotyczące rekultywacji i zagospodarowania gruntów, wydane w 2015 roku,
co stanowi 100% w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w 2015 roku,

• 1 decyzję dotyczącą rekultywacji i zagospodarowania gruntów, wydaną w 2016 roku,
co stanowi 100% w stosunku do wszystkich decyzji wydanych w 2016 roku.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zaleca się:

1. Pouczenie inwestorów, którzy otrzymali decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów 
z produkcji rolniczej o przestrzeganiu obowiązku wynikającego z art. 22 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. Nr 520, j.t.) 
tj. zgłaszania właściwemu staroście wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów 
i budynków w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian oraz o karze grzywny za 
niedopełnienie tego obowiązku, określonej w art. 48 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy.

2. Stosowanie przepisu art. 36 Kpa zobowiązującego organ administracji publicznej do 
zawiadamiania strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie z podaniem 
przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

3. Zasięganie opinii Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego przy wydawaniu decyzji, 
dotyczących określenia kierunku i terminu wykonania rekultywacji gruntów, do czego 
obliguje art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

O sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden został przekazany dla Starosty Milickięgo.
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 201 lr. o kontroli w administracji rządowej 
(Dz. U. z 2011, Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki 
odwoławcze.

w tym:

Pouczenie:

Z up WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


