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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

 

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

Kontroli1, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę  

w Urzędzie Miasta Rybnika2 w zakresie usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości, 

naleŜących do Miasta Rybnika3 lub będących w jego posiadaniu, w ramach zadań 

inwestycyjnych realizowanych przez Miasto w latach 2007-2010. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, 

podpisanym w dniu 28 stycznia 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

W okresie objętym kontrolą Miasto realizowało 13 zadań inwestycyjnych, w toku których 

konieczne było usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości zajętych pod te inwestycje. 

W związku z realizacją ww. zadań zaplanowano do usunięcia 2229 drzew z terenu 

nieruchomości naleŜących do Miasta lub będących w jego posiadaniu, w tym 804 drzewa 

wymagające uzyskania zezwolenia na ich usunięcie. Do dnia zakończenia kontroli usunięto 

2114 drzew. 

I. NIK ocenia negatywnie sposób zagospodarowania drewna uzyskanego z usuniętych drzew 

oraz sporządzania wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,  

co uzasadniają następujące ustalenia kontroli: 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., zwanej dalej „ustawą o NIK”. 
2 Zwanym dalej „Urzędem”.  
3 Zwanego dalej „Miastem”. 
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1.1. W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, dotyczących sześciu 

inwestycji4 realizowanych przez Wydział Dróg Urzędu, uwzględniono roboty 

polegające na usuwaniu drzew. Pozyskane drewno przekazano do zagospodarowania 

wykonawcom we własnym zakresie, przy czym w kosztorysach inwestorskich 

(będących podstawą oszacowania wartości zamówień) nie ustalono i nie 

uwzględniono jego wartości, a takŜe nie zobowiązano wykonawców do jej 

wykazania w złoŜonych ofertach. W specyfikacjach istotnych warunków 

zamówienia5, sporządzonych w tych postępowaniach, określono bowiem, Ŝe wartość 

pozyskanego drewna naleŜy uwzględnić w cenie oferty, jednak w dokumentacji tej, 

a w szczególności w obmiarach robót, nie wskazano sposobu wyliczenia 

i dokumentowania tej wartości. Tym samym, na podstawie złoŜonych ofert, nie było 

moŜliwości oceny spełnienia tego warunku siwz - czy uwzględniono w cenie oferty 

wartość pozyskanego drewna, w sytuacji gdy drewno z usuwania drzew 

przechodziło na własność wykonawcy. W przypadku dwóch z tych postępowań 

w odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści siwz wskazano, Ŝe naleŜy ustalić 

wartość pozyskanego drewna. Jednak tylko w jednym z sześciu postępowań6, gdy 

oferentów zobowiązano do ujęcia wartości pozyskanego drewna w odrębnej pozycji 

kosztorysu ofertowego, wszyscy w ofertach uwzględnili wartość pozyskanego 

drewna i odjęli j ą od wartości robót, stosując jednak trzy róŜne jednostki jego 

obmiaru (kpl., szt., mp), a w związku z tym róŜne sposoby obliczenia tej wartości. 

Było to konsekwencją nieprecyzyjnego określenia (w odpowiedzi na pytanie do 

siwz) jednostki miar dla pozyskanego drewna, jaką naleŜy przyjąć dla ustalenia jego 

wartości, a takŜe nieustalenia wartości moŜliwego do pozyskania drewna. W drugim 

postępowaniu7 tylko w treści dwóch, spośród jedenastu złoŜonych ofert, 

uwzględniono wartość pozyskanego drewna (choć wszystkim oferentom przekazano 

odpowiedź na pytanie w tym zakresie, nie podając jednak sposobu obliczenia tej 

                                                 
4 „Budowa obwodnicy północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyŜowaniu ul. 

Rudzkiej i Podmiejskiej”, „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez 
przebudowę i budowę układu drogowego (przebudowa ul. Bolesława Chrobrego na odcinku od ul. Kościuszki 
do terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn oraz budowę nowej drogi poprzez Ryfamę do skrzyŜowania ulic 
Powstańców, śorskiej, Sybiraków”, „Przebudowa ulicy śorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od Ronda 
Boguszowickiego do granic Miasta wraz z przebudową skrzyŜowań na ulicach śorska-Ligocka, śorska-
Sygnały, śorska-Gotartowicka na ronda, z wyłączeniem budowy sygnalizacji świetlnej”, „Przebudowa 
ul. Zebrzydowickiej w Rybniku – odcinek od ul. Kotucza do ul. Budowlanych wraz z Rondem 
Zebrzydowickim”, „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu na ul. Raciborskiej w Rybniku wraz 
z dojazdami”, „Przebudowa ul. Świerklańskiej na odcinku od ul. Kowalczyka do ul. śeromskiego w Rybniku”. 

5 Zwanych dalej „siwz”. 
6 Dot. inwestycji „Przebudowa ulicy śorskiej w ciągu DW 935…”. 
7 Dot. inwestycji „Budowa obwodnicy północnej Miasta Rybnika…”. 
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wartości) i pomniejszono o nią wartość robót, natomiast w pozostałych czterech 

postępowaniach, w treści Ŝadnej ze składanych ofert nie przedstawiono wyceny 

wartości drewna pochodzącego z usuwania drzew. Nie wykazano teŜ, Ŝe obliczając 

wartości poszczególnych pozycji robót, uwzględniono w nich koszt pozyskanego 

drewna i Ŝe odjęto go od wartości robót. Komisje przetargowe prowadzące  

ww. postępowania nie zakwestionowały jednak z tego względu Ŝadnej z ofert.  

Odpowiedzialny za przygotowanie tych postępowań Naczelnik Wydziału Dróg 

(będący równieŜ przewodniczącym komisji przetargowych w pięciu spośród sześciu 

tych postępowań) wyjaśnił, Ŝe na etapie sporządzania kosztorysów inwestorskich 

zamawiający nie podjął decyzji w sprawie czyją własnością będzie pozyskane 

drewno, a ponadto, Ŝe wynagrodzenie za te roboty było określone ryczałtowo. 

Zdaniem NIK ww. okoliczności nie usprawiedliwiają braku wyceny szacunkowej 

wartości drewna i ujęcia jej w kosztorysach inwestorskich. UniemoŜliwiło to 

bowiem zamawiającemu weryfikację, czy wykonawcy w ogóle uwzględnili wartość 

drewna w swoich ofertach. NIK nie podziela teŜ stanowiska Pana Prezydenta, 

wyraŜonego w złoŜonych wyjaśnieniach, Ŝe dowodem na zbilansowanie przez 

oferentów kosztów usunięcia drzew i wartości pozyskanego drewna są niŜsze ceny 

tych robót niŜ w ofertach składanych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku8 na 

realizację prac wyłącznie związanych z usuwaniem drzew. W toku prowadzonych 

postępowań nie badano bowiem tego zagadnienia, a w trakcie kontroli nie 

przedłoŜono Ŝadnych dowodów, które by to potwierdzały.  

1.2. W siwz  do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

inwestycji uporządkowania i przebudowy kanalizacji sanitarnej9, obejmującej 

równieŜ usuwanie drzew (w tym 25 z terenu nieruchomości naleŜących do Miasta), 

nie określono sposobu zagospodarowania tego drewna. W specyfikacji do umowy 

wskazano natomiast, Ŝe wykonawca wytnie, posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie 

materiał z wycinki na składowisko uzgodnione z zamawiającym lub właścicielem 

drzewostanów. Urząd nie przedstawił jednak dokumentów dot. realizacji tych 

uzgodnień (gdzie i komu naleŜy przekazać pozyskane drewno) oraz faktycznego 

zagospodarowania całego drewna pochodzącego z usuniętych drzew stanowiących 

własność Miasta. Przedstawił natomiast dwa protokoły odbioru przez ZZM od 

                                                 
8 Zwanym dalej „ZZM”. 
9 „Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika – 
zlewnia kolektora A i C”.  
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wykonawcy drewna z rejonu realizacji tej inwestycji, w treści których nie wskazano 

ilości i rodzaju pozyskanego drewna. Odpowiedzialni za realizację ww. inwestycji 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej10 (obecnie Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej) oraz Zastępca Prezydenta Miasta przyznali, Ŝe część 

drewna przekazano do zagospodarowania okolicznym mieszkańcom, na co jednak 

nie moŜna przedstawić stosownych dokumentów. Pomimo zakończenia inwestycji 

w 2008 r., pracownicy odpowiedzialni za jej realizację dopiero w wyniku oględzin 

dokonanych w toku niniejszej kontroli poznali faktyczną ilość drzew, jaką usunięto 

z nieruchomości naleŜących do Miasta (dziewięć z 25 przeznaczonych pierwotnie 

do usunięcia). 

1.3. W siwz do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

inwestycji dokończenia budowy krytej pływalni w Rybniku11 (obejmującej takŜe 

usuwanie drzew), ani w umowie z wybranym w tym postępowaniu wykonawcą,  

nie określono sposobu zagospodarowania drewna pochodzącego z usuwania 17 pni 

drzew z nieruchomości naleŜących do Miasta. W konsekwencji nie było Ŝadnych 

dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania ww. drewna. Osoby 

odpowiedzialne - Zastępca Prezydenta Miasta (który zatwierdził siwz i wynik 

postępowania) oraz Zastępca Naczelnika Wydziału IMI (realizującego inwestycję) - 

wyjaśniły, Ŝe materiał z wycinki zutylizowano na koszt wykonawcy, zgodnie 

z zapisami rozdziału XI siwz. Jednak w rozdziale tym nie określono sposobu 

postępowania z drewnem pochodzącym z usuwania drzew, lecz jedynie 

z „materiałami z rozbiórki” i „odpadami”. NIK nie akceptuje stanowiska 

wyraŜonego w złoŜonych wyjaśnieniach przez pierwszą z ww. osób, Ŝe drzewa te 

nie stanowiły Ŝadnej większej wartości przyrodniczej, poniewaŜ organ wydający 

zezwolenie na usunięcie tych drzew12 naliczył opłatę za ich usunięcie łącznie za 

kwotę 101,8 tys. zł.  

1.4. W przypadku inwestycji „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku” 

(realizowanej na podstawie pięciu odrębnych umów), w ramach której usunięto 

łącznie 110 drzew z nieruchomości naleŜących do Miasta, tylko w trzech 

specyfikacjach do tych umów zastrzeŜono, Ŝe wszelkie materiały pozyskane 

                                                 
10 Referat ten wówczas funkcjonował w ramach Wydziału IMI, a od 1 lipca 2009 r. jest odrębnym Wydziałem 

Gospodarki Komunalnej.  
11 „Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku dz. Boguszowice przy ul. Jastrzębskiej”. 
12 Wielozrosty lipy drobnolistnej, wielozrost dębu czerwonego, dwuzrost robinii akacji i 3 szt. brzozy. 
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w ramach wycinki drzew są własnością zamawiającego lub właściciela posesji, 

a  w notatce ze spotkań przeprowadzonych w związku realizacją czwartej umowy 

ustalono, by wykonawca drewno protokolarnie przekazywał właścicielowi terenu, 

a w przypadku, gdy ten nie zgadza się na jego przyjęcie, przekazać je ZZM. Dla 

wykonawcy pozostałej umowy warunków takich nie określono. W specyfikacjach 

do umów, zobowiązując wykonawców do wycięcia, posegregowania wyciętej 

zieleni i odwiezienia materiału z wycinki na składowisko, tylko w dwóch 

określono, Ŝe będzie to składowisko uzgodnione z zamawiającym lub właścicielem 

drzewostanu. Urząd nie posiadał jednak dokumentów dot. takich uzgodnień oraz 

faktycznego zagospodarowania drewna pochodzącego z usuniętych drzew 

stanowiących własność Miasta, poza notatkami ze spotkań dotyczących trzech 

umów, w których zawarto ww. warunek o protokolarnym przekazywaniu drewna 

właścicielowi terenu.  

W ocenie NIK, powołanie inŜynierów kontraktu, którzy nadzorowali inwestycję 

i rozliczali wykonawców z usuwania drzew (na które wskazał Prezydent Miasta 

w złoŜonych w tej sprawie wyjaśnieniach), nie zwalniało pracowników 

realizującego inwestycję Biura Realizacji Projektu13 z odpowiedzialności za 

prawidłową ewidencję, rozliczenie i sposób zagospodarowania składników majątku 

Miasta, którym było drewno pochodzące z usuniętych drzew, tym bardziej Ŝe 

inŜynierowie kontraktu nie przedłoŜyli Urzędowi takiego rozliczenia ani w trakcie 

realizacji inwestycji, ani w toku kontroli na wystosowane do nich Ŝądanie przez 

Kierownika BRP. Z treści otrzymanych od wykonawców – dopiero w toku kontroli 

– protokołów wynikało, Ŝe drewno przekazywane było ZZM, Radom Dzielnic 

Niewiadom i Chwałowice, „ogródkom działkowym” lub mieszkańcom. PowyŜsze, 

jak wyjaśnił Prezydent Miasta, było uzgodnione z wykonawcami, nie 

przedstawiono jednak na to Ŝadnych dowodów. Ponadto, ww. protokoły nie 

obejmowały całego drewna pochodzącego z usuniętych drzew z nieruchomości 

Miasta. Nie we wszystkich dokumentach podawano bowiem numery działek, ilości 

i rodzaje drzew, co uniemoŜliwiało jednoznaczne ustalenie, z których (i ilu) drzew 

pochodziło wykazane w nich drewno.  

1.5. Urząd nie ustalił zasad ewidencjonowania i rozliczania drewna pochodzącego 

z usuniętych drzew, a przekazywanego do ZZM (w ramach opisanych wyŜej14 oraz 

                                                 
13 Zwanego dalej „BRP”. 
14 W punkcie1.3. i 1.5. wystąpienia. 
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jeszcze dwóch objętych kontrolą innych inwestycji15). Pomimo Ŝe jest to jednostka 

budŜetowa Miasta, w której statucie zapisane jest wykonywanie innych zadań 

przekazywanych do realizacji przez Prezydenta Miasta (na co powołał się 

Prezydent Miasta w złoŜonych w tej sprawie wyjaśnieniach), brak ustalenia 

szczegółowych zasad w tym zakresie skutkował przejęciem przez ZZM w Rybniku 

drewna naleŜącego do Miasta w sposób niekontrolowany. Jak wyjaśnił Dyrektor 

ZZM w Rybniku, drewno przyjmowano i składowano na placu w kolejności 

dowozu, nieoznakowane z jakiej ulicy pochodziło i wraz z drewnem pochodzącym 

z drzew wycinanych w parkach (zieleńcach).  

2. Spośród 20 wniosków miasta Rybnika o udzielenie zezwoleń na usunięcie drzew 

w związku z realizowanymi inwestycjami, złoŜonych w okresie objętym kontrolą, do 

(wyznaczonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach) organów 

wydających decyzje w tym zakresie, 16 wniosków nie spełniało co najmniej jednego 

z wymagań określonych w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody16. I tak: 

2.1. do pięciu wniosków nie dołączono wymaganej art. 83 ust. 1 ww. ustawy zgody 

właściciela nieruchomości na usunięcie drzew, przy czym tylko dwa z nich 

uzupełniono przed wydaniem decyzji, ale dopiero w trakcie postępowania i na 

Ŝądanie organu. W trzech pozostałych przypadkach stwierdzono, Ŝe właściciele 

figurujący w ewidencji nieruchomości nie Ŝyją, jednak pracownicy Wydziału Dróg 

opracowujący wnioski nie podjęli działań w celu ustalenia ich spadkobierców. 

W dwóch przypadkach do wniosków dołączono pisemne oświadczenia: Ŝony 

zmarłego właściciela o wyraŜeniu zgody na usunięcie drzew oraz Przewodniczącego 

Rady Dzielnicy Boguszowice Stare, Ŝe rodzina zmarłego, która płaci podatki od 

przedmiotowej nieruchomości „nie wnosi uwag do wycięcia drzew”, natomiast 

w jednym przypadku do wniosku dołączono notatkę słuŜbową, w treści której 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu potwierdził jedynie, Ŝe właściciel 

nieruchomości nie Ŝyje. NIK, uwzględniając wyjaśnienie Pełnomocnika ds. Dróg 

i Gospodarki Komunalnej złoŜone w tej sprawie, Ŝe „wobec braku wyroku sądu 

ustalającego spadkobierców przy ustalaniu potencjalnych przyszłych właścicieli, 

oparto się na wszelkich dostępnych informacjach w tym zakresie” , zwraca jednak 

uwagę, Ŝe takim działaniem naruszono uprawnienia strony postępowania 

                                                 
15 „Budowa chodnika ul. Robotnicza”i „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Boguszowickiej…”.  
16 Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm., zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”. 
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administracyjnego, wynikające z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego17, zgodnie z którym ma ona prawo do czynnego 

udziału w postępowaniu, 

2.2. w 10 wnioskach nie określono nazwy gatunku drzewa do usunięcia, co wymagane 

było art. 83 ust. 4 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, 

2.3. 15 wniosków nie zawierało terminu zamierzonego usunięcia drzewa, wymaganego 

art. 83 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy. 

Podpisujący ww. wnioski, w których nie określono nazwy gatunku drzewa lub 

zamierzonego terminu jego usunięcia, Prezydent Miasta i Pełnomocnik ds. Dróg 

i Gospodarki Komunalnej wyjaśniali, Ŝe brakujące informacje w tym zakresie 

uzupełniono w trakcie postępowania administracyjnego, prowadzonego przez 

przedstawicieli organu wyznaczonego do wydania decyzji o usunięciu drzew (np. 

poprzez dowody z oględzin wykonywanych z udziałem tych przedstawicieli). 

We wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w związku z realizacją 

inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Boguszowickiej…” 

(w ramach której przeznaczono do usunięcia 113 drzew), w przypadku 58 drzew 

rosnących na 18 działkach równieŜ nie dołączono zgody właścicieli, wymaganej art. 83 

ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Jako tytuł prawny władania nieruchomością wskazano 

natomiast art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną18, zgodnie z którym nieruchomości 

pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu jednostek samorządu terytorialnego, 

niestanowiące ich własności a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. 

stają się z mocy prawa ich własnością za odszkodowaniem. Jednak, zgodnie z art. 73 

ust. 3 ww. ustawy, podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność 

jednostek samorządu terytorialnego tych nieruchomości, jest ostateczna decyzja 

wojewody, natomiast w dniu złoŜenia ww. wniosku (4 września 2006 r.) Urząd takiej 

decyzji – odnośnie ww. nieruchomości – nie posiadał, a nawet przed tą datą nie wystąpił 

do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o jej wydanie19. Ponadto, na wezwanie przez organ 

wyznaczony do wydania decyzji w tej sprawie (Prezydenta Miasta Katowice) do 

uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie wypisów z rejestru gruntów oraz zgody 

wszystkich właścicieli działek na usunięcie przedmiotowych drzew, Urząd nie 

                                                 
17 Dz. U. z 2000 Nr 98, poz.1071 ze zm., zwanej dalej „k.p.a.” 
18 Dz. U. Nr 133, poz. 872. 
19 Urząd wystąpił do Wojewody Śląskiego z wnioskami o wydanie decyzji stwierdzających nabycie z mocy 

prawa ww. nieruchomości w dniach: 27 września oraz 16, 23, i 25 październiku 2006 r. 
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uzupełniając ww. braków przesłał oświadczenie Prezydenta Miasta z dnia 26 września 

2006 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami, w tym „władaniu” 

działkami objętymi na podstawie ww. art. 73 ust. 3, które wynikało z „prawa własności 

Gminy Miasta Rybnika”. Prezydent Miasta Katowice w dniu 2 października 2006 r. 

wydał decyzję zezwalającą Miastu na usunięcie ww. 113 drzew.  

NIK nie podziela stanowiska Prezydenta Miasta, wyraŜonego w złoŜonych przez 

niego wyjaśnieniach, Ŝe „kwestia uregulowania wpisu do ksiąg wieczystych stanowi 

odrębne zagadnienie niebędące przedmiotem postępowania o wydanie zgody na wycinkę 

drzew”.  

Konsekwencją ww. braków było skierowanie przez mieszkańców ul. Boguszowickiej 

w sierpniu 2007 r. zawiadomienia do prokuratury dot. nielegalnej wycinki drzew, 

bowiem decyzję (zezwolenie na usunięcie drzew) wydano z pominięciem ich udziału 

(jako właścicieli nieruchomości gruntowych pod drogą), w związku z czym 18 września 

2007 r. Prokurator Rejonowy w Rybniku wniósł sprzeciw od ww. decyzji. Po 

uwzględnieniu tego sprzeciwu, postępowanie administracyjne wznowiono. Z uwagi na 

niezakończenie procesu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod ww. 

drogę, postanowieniem z 4 lipca 2008 r. Prezydent Miasta Katowice, na wniosek 

Prezydenta Miasta Rybnika, zawiesił postępowanie w sprawie przedmiotowego 

zezwolenia na usunięcie drzew. Do dnia zakończenia kontroli uzyskano stosowne 

decyzje Wojewody Śląskiego stwierdzające nabycie przez Miasto własności 9 z 18 

przedmiotowych nieruchomości. 

3. Ponadto NIK uwaŜa za nierzetelne zlecenie usługi usunięcia drzew bez uprzedniej 

wyceny drewna moŜliwego do pozyskania, ze względu na brak moŜliwości określenia czy 

wartość tego drewna przekracza wartość wymienionej usługi, a tym samym dokonania 

przez wykonawcę zapłaty za drewno pomniejszonej o koszt wykonania wycinki. 

Stwierdzono, Ŝe w postępowaniu na usługę usunięcia 236 drzew w ramach inwestycji 

obejmującej budowę boiska piłkarskiego20, zobowiązując w siwz wykonawcę robót do 

uwzględnienia w ofercie wartości pozyskanego drewna (poprzez pomniejszenie ceny 

ofertowej o tę wartość), nie zapewniono udokumentowania wyceny wartości tego drewna, 

zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji tego postępowania. Wg wniosku 

o uruchomienie postępowania (sporządzonego przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury 

                                                 
20 „Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni oraz Budowa budynku szatniowego przy boiskach 

sportowych z oświetleniem boiska o nawierzchni naturalnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 
– Kamieniu”. 
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Miejskiej i Inwestycji21), wartość tego zamówienia (netto 26,0 tys. zł) oszacowano na 

podstawie „rozeznania rynku”. Zastępca Naczelnika Wydziału IMI podał wprawdzie,  

Ŝe w wartości tej uwzględniono wartość pozyskanego drewna (w wyniku konsultacji 

przeprowadzonych z lokalnymi firmami specjalizującymi się w pracach związanych 

z wycinką i pielęgnacją drzew), lecz stwierdzenia tego nie zawarto ani we wniosku, ani 

w Ŝadnym innym dokumencie. 

W treści Ŝadnej z 13 złoŜonych ofert nie przedstawiono wyceny wartości drewna 

pochodzącego z usuwania drzew. Nie wykazano równieŜ, Ŝe w wartości ryczałtowego 

wynagrodzenia za prace (wynoszącego od 11,8 tys. zł do 99,0 tys. zł) uwzględniono 

i odjęto od niego wartość pozyskanego drewna. NIK nie akceptuje wyjaśnienia Zastępcy 

Naczelnika Wydziału IMI, Ŝe dowodem spełnienia przez oferentów warunku 

uwzględnienia w cenie oferty wartości pozyskanego drewna z wyciętych drzew jest sam 

fakt, Ŝe mieli oni taki obowiązek. 

II.   NIK pozytywnie ocenia następujące ustalenia kontroli: 

1. Przed przystąpieniem do realizacji kaŜdej inwestycji występowano do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego22 w Katowicach z wnioskami o wyznaczenie organu 

zastępczego dla wydania decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew. Występowano równieŜ 

do wyznaczonego przez SKO organu i uzyskiwano decyzję zezwalającą na usunięcie 

drzew kolidujących z jej realizacją. 

2. Urząd wywiązywał się z obowiązków ustalonych w decyzjach - zezwoleniach na 

usunięcie drzew i krzewów. W szczególności terminowo dokonywano nasadzeń 

zastępczych (uwzględniając wyznaczone w decyzjach rodzaje i ilości drzew oraz miejsca 

nasadzeń). Spośród 17 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów, w których 

organ je wydający nałoŜył na Miasto obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych, tylko 

w jednej, wykonano ten obowiązek w 5 miesięcy po wyznaczonym terminie. Organ ten 

zlecił dokonanie nasadzeń w rejonie wycinki po zakończeniu modernizacji drogi, 

realizowanej w ramach inwestycji „Przebudowa ul. Świerklańskiej (…)”. 

W wyznaczonym terminie (30 kwietnia 2010 r.) przebudowa drogi jeszcze była w toku, 

w związku z czym prace związane z nasadzeniami rozpoczęto dopiero po zakończeniu 

robót budowlanych i porządkowych, aby nie zniszczyć nowych sadzonek, jak wyjaśnił 

Naczelnik Wydziału Dróg. 

                                                 
21 Zwanego dalej „Wydziałem IMI”. 
22 Zwane dalej „SKO” 
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Ustalone w 55 decyzjach opłaty za usunięcie drzew, terminowo wpłacono na rachunek 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rybniku. Jedynie 

w przypadku trzech decyzji Urząd dokonał uiszczenia tych opłat po upływie terminu 

określonego w art. 87 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, tj. po upływie 14 dni od dnia, 

w którym decyzje te stały się ostateczne. Dotyczyło to opłat uiszczonych we wrześniu 

i październiku 2007 r. za usunięcie drzew w ramach inwestycji budowy systemu 

kanalizacji sanitarnej w Rybniku. Opłatę w wysokości 105,6 tys. zł zapłacono bowiem 

23 dni po upływie terminu płatności, a opłaty w kwotach 8,4 tys. zł i 3,4 tys. zł – trzy dni 

po upływie tego terminu. Ponadto, w ww. przypadkach nie naliczono i nie wpłacono 

odsetek za zwłokę, mimo takiego obowiązku określonego w art. 87 ust. 4 ustawy 

o ochronie przyrody. Odpowiedzialność za powyŜsze ponosi ówczesny Kierownik BRP, 

realizującego tę inwestycję. 

4. Wykonawców prac, związanych z usuwaniem drzew w ramach objętych kontrolą 

inwestycji, wyłoniono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych23, w przypadkach wymagających jej stosowania. Wyboru 

wykonawców dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, w którym jedynym 

kryterium wyboru ofert była najniŜsza cena. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o:  

1. Prowadzenie dokumentacji kaŜdej inwestycji, związanej z usuwaniem drzew,  

w sposób umoŜliwiaj ący określenie faktycznej ilości usuniętych drzew oraz ilości  

i sposobu zagospodarowania drewna pochodzącego z ich wycinki. 

2. Określanie, w kaŜdym przypadku, szacunkowej wartości drewna pozyskanego 

z usuwanych drzew przed realizacją inwestycji, gdy zgodnie z siwz wykonawca  

ma zagospodarować drewno we własnym zakresie, bądź egzekwowanie od ww. 

wykonawców wykazywania w składanych ofertach na roboty polegające na 

usuwaniu drzew, wartości pozyskanego drewna wraz ze sposobem jej wyliczenia.  

3. Określanie, w zawieranych umowach z wykonawcami prac polegających na 

usuwaniu drzew, szczegółowych zasad postępowania z drewnem pozyskanym  

z wycinki, w szczególności odnośnie miejsc przekazania drewna oraz rozliczenia 

ilości i rodzaju usuniętych drzew. 

4. Rzetelne sporządzanie wniosków o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew. 

                                                 
23 Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
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NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta, w terminie 21 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

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

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 Katowicach 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 którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 


