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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/087 – Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach 

Jednostka  
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

Kontroler Piotr Smyrak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 88101 
z 9 maja 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1,2) 

Jednostka 
 kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, Rynek 1, zwany dalej „Urzędem” 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Najder, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina 

(dowód: akta kontroli str. 3-5 ) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, działal-
ność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

W kontrolowanym okresie, tj. w latach 2010-2014, w Urzędzie prawidłowo, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami2, stosowano procedurę wydawania zezwoleń na usunięcie drzew. 
Niektóre postępowania nie zostały jednak rzetelnie przeprowadzone i udokumentowane. 
W szczególności nierzetelnie sporządzano protokoły oględzin, gdyż w 12 przypadkach na 
20 badanych spraw (60%) nie odniesiono się do danych zawartych we wnioskach, 
a dotyczących m.in. liczby drzew, gatunków czy obwodów pni. Na podstawie lakonicznie 
sporządzonych protokołów nie można stwierdzić, czy dane z wniosku odpowiadały stanowi 
faktycznemu. W efekcie, w sześciu decyzjach stwierdzono błędy w obliczeniu opłat za usu-
nięcie drzew, tj. zaniżenie ich o łączną kwotę 261 472,96 zł. NIK zwraca uwagę, że dokład-
ne wyjaśnienie i udokumentowanie stanu faktycznego ma bardzo duże znaczenie w przy-
padku wydawania zezwoleń na usunięcie drzew, gdyż decyzje te są decyzjami uznaniowy-
mi, a Burmistrz musi rozstrzygnąć konflikt pomiędzy interesem społecznym, jakim jest 
ochrona przyrody, a interesem inwestora.  
W celu zapewnienia właściwej kompensacji przyrodniczej na strony nakładano obowiązek 
przesadzenia drzew lub posadzenia nowych, a także naliczano opłaty. Działania te były 
skuteczne, gdyż sprawdzono wykonanie nałożonych obowiązków w 14 spośród 17 decyzji 
(82%). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykorzystanie instrumentów prawnych do ochrony 
drzew  

1.1. Planowanie przestrzenne 

Uchwałą nr IX N/310/06 z 15 maja 2006 r. Rada Miejska w Skawinie uchwaliła miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyj-
nych, z wyłączeniem części terenu miasta – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 627 ze zm.), dalej ustawa o ochronie przyrody, 
oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), dalej 
K.p.a. 
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nr XLV/290/06 z 22 lutego 2006 r.3 Całkowita powierzchnia miasta objęta planem wyniosła 
1 936 ha (część wyłączona = 112 ha). 
W rozdziale II planu – „Przeznaczenie terenów” – wyznaczono m.in.: 

 tereny zieleni urządzonej (ZP), oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZP do 
13ZP, obejmujące istniejące zespoły zieleni urządzonej, w tym parki, zieleńce, pasy zie-
leni izolacyjnej, jak i tereny o szczególnych walorach przyrodniczych; na terenach ZP 
wprowadzono zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych, a jako przeznaczenie 
dopuszczalne przewidziano możliwość realizacji dojść pieszych, sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej oraz obiektów małej architektury, typu fontanna, pomnik, urządze-
nia placu zabaw, ławki itp. (§ 19); 

 tereny zieleni nieurządzonej (ZR), oznaczone na rysunku planu symbolem ZR1, obejmu-
jące tereny otwarte, niezainwestowane, tylko częściowo użytkowane rolniczo jako łąki 
i pastwiska, położone m.in. wzdłuż cieków wodnych, obejmujące zalesienia i zakrzewie-
nia śródpolne, pełniące funkcję izolacyjną od intensywnego zagospodarowania lub użyt-
kowania; na terenach ZR wprowadzono zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturo-
wych, a jako przeznaczenie dopuszczalne przewidziano możliwość realizacji zalesień, 
dojść pieszych, dojazdów, zatok postojowych, ścieżek rowerowych oraz sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej (§ 21); 

 tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI, obejmujące tereny 
położone wzdłuż tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, obszary przylegające 
do terenów produkcyjnych, składów i magazynów, pełniące funkcję izolacyjną od inten-
sywnego zagospodarowania i użytkowania; na terenach ZI wprowadzono zakaz lokali-
zacji nowych obiektów kubaturowych, a jako przeznaczenie dopuszczalne przewidziano 
możliwość realizacji zalesień oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (§ 23). 

W § 30 planu ustalono zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, m.in. poprzez 
określenie formy, gabarytów i usytuowania budynków wraz z innymi elementami zagospo-
darowania terenu na poszczególnych obszarach o różnym przeznaczeniu oraz ustalenie 
nieprzekraczalnych linii zabudowy. W ust. 9 ustalono proporcje określające konieczność 
pozostawienia powierzchni biologicznie czynnej, wynoszące – w zależności od przeznacze-
nia terenu – od minimum 20% (tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym – 
U) do minimum 40% powierzchni działki (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 
MW, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług – MWU, tereny zabudowy jed-
norodzinnej i zagrodowej – MNR, tereny zabudowy zagrodowej – RM, tereny rehabilitacji 
i rekultywacji obszarów poprzemysłowych – PP). W planie nie ustalono wskaźników inten-
sywności zabudowy dla poszczególnych terenów. 

W planie wyznaczono także strefy: ścisłej ochrony konserwatorskiej, częściowej ochrony 
konserwatorskiej, ochrony archeologicznej, a także strefę ochrony krajobrazu, obejmującą 
fragment obszaru planu zawarty w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. 
Ponadto wskazano na występujące w obszarze planu obiekty objęte ochroną statutową, 
tj. pomniki przyrody (17 dębów szypułkowych i 2 lipy drobnolistne), park miejski w Skawinie 
oraz zespół dworsko-pałacowy w Korabnikach (§ 35). 
 
W planie nie zamieszczono wskaźników intensywności zabudowy. W ustaleniach planu nie 
zamieszczono też zapisów służących do kształtowania jakości nasadzeń zastępczych, ta-
kich jak ich lokalizacja, liczebność (stopień zastąpienia), wskazanie preferowanych gatun-
ków i odmian drzew oraz ich parametrów jakościowych, takich jak wiek lub rozmiary4. 

(dowód: akta kontroli, str. 191-234) 

                                                      
3 Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN II.0911-164-06 z dnia 3 lipca 2006 r. Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność 
niektórych postanowień uchwały oraz stwierdził, że podjęto ją z naruszeniem prawa w zakresie niektórych postanowień. 
Rozstrzygnięcie to nie odnosi się do przytoczonych postanowień planu. który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z 2006 r. Nr 389, poz. 2479. 
4 W tekście planu wyraz „drzewa” (i jego formy) pojawia się tylko dwukrotnie w rozdziale „Zasady rozwoju infrastruktury tech-
nicznej. Uzbrojenie terenu” w § 41 ust. 4 – w pkt 8 wskazano, że drzewa mogą być sadzone w odległości minimum 5 m od 
zewnętrznej ścianki gazociągu, a w pkt 17 – że dla planowanych gazociągów należy ustalić strefy kontrolowane, w których 
m.in. nie można sadzić drzew. Wyraz „zadrzewienia” w tekście planu nie pojawia się w ogóle. Ponadto jeden raz pojawia się 
określenie „zieleń wysoka” – w § 32 ust. 3 wprowadzono zakaz wprowadzania zieleni wysokiej na ciągach uzbrojenia i w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie w strefie technicznej „T”. 
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Pismem znak ŚR.III.JJ.7041-4-08-05 z 11 maja 2005 r. projekt planu został pozytywnie 
zaopiniowany przez Wojewodę Małopolskiego pod warunkiem uzupełnienia materiałów 
planistycznych w zakresie: ochrony przed hałasem, geologii i ochrony wód podziemnych, 
ochrony powietrza i ochrony przyrody. Uwaga w odniesieniu do ochrony przyrody sprowa-
dzała się do konieczności doprecyzowania ustaleń planu dla terenów ZR, tj. terenów zieleni 
o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, terenów węzłów i korytarzy ekologicznych, zale-
sień i zadrzewień śródpolnych, w taki sposób, aby nowe obiekty gospodarcze były lokalizo-
wane w obrębie istniejącej zabudowy siedliskowej, bez możliwości powodowania dalszego 
rozproszenia zabudowy na tych terenach. 

(dowód: akta kontroli, str. 235-236) 

W latach 2010-2012 Rada Miejska w Skawinie uchwaliła osiem zmian punktowych mpzp 
miasta Skawina, które nie wniosły istotnych zmian w ww. zakresie (przy czym dla niektórych 
z tych terenów ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Skawina zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr IX N/310/06 z dnia maja 
2006 r. utraciły moc w całości). 

Uchwałą nr XII N/456/13 z 12 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Skawinie uchwaliła zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach 
administracyjnych5. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 2050 ha. 
W odniesieniu do ochrony przyrody oraz zasad umieszczania zieleni w przestrzeni publicz-
nej plan ustala m.in.: 
1. Pasy terenów znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą poszczególne tereny, 

a nieprzekraczalną linią zabudowy powinny zostać zagospodarowane jako tereny ziele-
ni, w tym o charakterze izolującym, z dopuszczeniem dojazdów, dojść, miejsc postojo-
wych, małej architektury itp. (§ 9 ust. 1 pkt 3). 

2. Nakazy i zakazy odnoszące się do zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego (§ 10), w tym: 

 nakaz ochrony walorów przyrodniczych poprzez zachowanie i kształtowanie różnych 
form zieleni; 

 nakaz wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zabudowy i zainwe-
stowania zgodnie ze wskaźnikami terenu biologicznie czynnego oraz wskaźnikami 
powierzchni zabudowy – wyznaczonymi dla poszczególnych terenów; 

 nakaz maksymalnej ochrony zieleni przy zagospodarowaniu terenów w sposób usta-
lony planem poprzez zachowanie i wkomponowanie drzew w teren inwestycji, o ile 
nie uniemożliwia to realizacji inwestycji zgodnie z planem; 

 zakaz wycinki drzew w obrębie strefy ekologicznej, stanowiącej obszar powiązań 
przyrodniczych, obejmującej m.in. tereny zieleni nieurządzonej (ZR), tereny rolnicze 
(R), tereny lasów i zalesień (ZL/ZL.1), z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagane są cięcia 
pielęgnacyjne lub cięcia ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa 

Ponadto wskazano na występujące w obszarze planu pomniki przyrody (17 dębów szypuł-
kowych, 2 lipy drobnolistne i 1 modrzewia europejskiego). 

W ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów ustalono m.in. maksymalne 
wskaźniki powierzchni zabudowy (nie ustalono minimalnych) oraz minimalne wskaźniki 
terenu biologicznie czynnego, przy czym np. na terenach zieleni nieurządzonej (ZR) wpro-
wadzono zakaz lokalizacji nowych budynków (§ 40 ust. 4 pkt 2). 
W ustaleniach planu nie zamieszczono zapisów służących do kształtowania jakości nasa-
dzeń zastępczych, takich jak ich lokalizacja, liczebność (stopień zastąpienia), wskazanie 
preferowanych gatunków i odmian drzew oraz ich parametrów jakościowych, takich jak wiek 
lub rozmiary. 

(dowód: akta kontroli, str. 261-316) 

Pismem znak OO.410.6.2012.MZi z 25 września 2012 r. projekt planu został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. W opinii 
stwierdzono m.in.: 

 projekt zmiany planu miasta Skawiny przewiduje zwiększenie terenów przeznaczonych 
pod zainwestowanie – w granicach obszaru zmiany planu wyznaczono nowe tereny 

                                                      
5 Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 266. 
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m.in. zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, produkcyjnej wraz 
z terenami komunikacji; 

 na podstawie opracowania ekofizjograficznego stwierdza się, że proponowany sposób 
zagospodarowania terenów utrzymuje zasadniczo zgodność z cechami i uwarunkowa-
niami przyrodniczymi; 

 projekt planu zachowuje strefę ekologiczną, stanowiącą obszar powiązań przyrodni-
czych (obejmującą m.in. tereny ZR, R, ZL i ZL.1 Z), której celem jest kształtowanie trwa-
łych powiązań poprzez zachowanie naturalnego, wolnego od zabudowy charakteru tych 
obszarów; 

 pozytywnym ustaleniem z punktu widzenia ochrony środowiska jest wskazanie w ustale-
niach planu na konieczność kształtowania w ramach zespołu zabudowy produkcyjnej 
i produkcyjno-usługowej zieleni izolującej, pełniącej funkcje ochronne. 

(dowód: akta kontroli, str. 317-318) 

„Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2007-2013” został 
uchwalony przez Radę Miejską w Skawinie 28 marca 2007 r. (uchwała nr VI/48/07). 
W opracowaniu zamieszczono podstawy i uwarunkowania jego opracowania (część I), 
ogólną charakterystykę gminy (część II), inwentaryzację zasobów środowiska (część III), 
stan aktualny i źródła zagrożeń środowiska naturalnego (część IV), cele polityki ekologicz-
nej (część V), kierunki działań dla realizacji polityki ekologicznej gminy Skawina (część VI), 
zadania i nakłady inwestycyjne na ich realizację (część VII), monitoring realizacji działań 
i priorytetów ochrony środowiska na terenie gminy Skawina (część VIII). 
W części III programu m.in. scharakteryzowano szatę roślinną na terenie gminy, w tym 
zabytki przyrody i obszary chronione. Cele i priorytety polityki ochrony środowiska (część 
V), krótko- i długoterminowe, przedstawiono w odniesieniu do: ochrony powietrza atmosfe-
rycznego, ochrony przed hałasem, ochrony wód i ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki 
odpadami komunalnymi, ochrony gleb, ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych, 
ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, edukacji ekologicznej oraz zapisów 
w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących ochrony środowiska. 
W zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych sformułowano następujące za-
dania krótkoterminowe: 

 inicjowanie i koordynowanie przyrodniczych i kulturowych prac inwentaryzacyjnych na 
terenie gminy, dla określenia dokładnej oceny stanu przyrody i walorów kulturowych 
oraz rozpoznania zagrożeń różnorodności biologicznej terenu; 

 sprzyjanie utrzymywaniu urozmaiconego krajobrazu rolniczego dla zachowania lub przy-
wrócenia równowagi przyrodniczej w produkcji rolniczej terenu, z preferowaniem rolnic-
twa ekologicznego i zintegrowanego; 

 wielokierunkowe wspieranie przebudowy drzewostanów leśnych, zmienionych lub 
uszkodzonych przez oddziaływanie przemysłowych zanieczyszczeń powietrza, a także 
przebudowy lasów rosnących obecnie na niewłaściwych siedliskach, w sposób dosto-
sowujący drzewostany do właściwych siedlisk; 

 konieczność stałej ochrony wszystkich zespołów i elementów zabytkowych; 

 zachowanie układów i założeń urbanistycznych (w tym szczególnie zespołów parko-
wych), z poszanowaniem ich historycznego i naturalnego otoczenia; 

 informowanie społeczeństwa o ochronie zasobów przyrodniczych i kulturowych. 
Zadania długoterminowe scharakteryzowano jako kontynuację działań krótkoterminowych. 
 
Postulowane w programie zapisy, które winny być wprowadzone do planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, to: 

 zapisy poświęcone ochronie powietrza atmosferycznego, zgodnie z planami wyższych 
szczebli; 

 zapisy poświęcone ochronie przed hałasem, zgodnie z planami wyższych szczebli; 

 zapisy o ochronie wód, prawidłowej gospodarce wodno-ściekowej i ochronie przeciwpowo-
dziowej, zgodnie z planami wyższych szczebli; 

 wyznaczenie w planach granicy rolno-leśnej, ze wskazaniem terenów wyłączonych 
z użytkowania rolniczego dla ich wykorzystania celem poszerzenia zakresu i intensyfi-
kacji zalesień, zgodnie z planami wyższych szczebli. 
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Kierunki działań dla realizacji polityki ekologicznej gminy Skawina (część VI), to wg Progra-
mu: 

 zwiększenie lesistości gminy, m.in. poprzez wyznaczenie terenów do zalesienia w planie 
zagospodarowania przestrzennego; 

 inwentaryzacja i ocena stanu przyrody oraz rozpoznanie zagrożeń różnorodności biolo-
gicznej terenu; 

 objęcie stałą ochroną wszystkich zespołów i elementów zabytkowych (w tym szczegól-
nie zespołów parkowych). 

W części VII Programu wyszczególniono 28 zadań (wraz z nakładami inwestycyjnymi) słu-
żących jego realizacji. Żadne z nich nie odnosiło się do problematyki zadrzewień i zalesień 
na terenie gminy Skawina, a w większości dotyczyły gospodarki wodno-ściekowej (19 za-
dań). 

(dowód: akta kontroli, str. 95-125) 

Aktualnie opracowywany jest nowy program ochrony środowiska dla gminy Skawina na lata 
2014-2017, z perspektywą na lata 2018-2021. 

(dowód: akta kontroli, str. 126) 

W związku z podjęciem uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego6 zostały zawarte umowy w celu ich opracowania. Zlecając 
wykonawcom zewnętrznym opracowanie projektów planów7, w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia ustalono m.in. wymagania w zakresie potencjału kadrowego, tj. dyspo-
nowanie osobami przynależnymi do właściwej izby zawodowej urbanistów, nie skorzystano 
z możliwości ustalenia wymogu posiadania przez wykonawców kwalifikacji lub wiedzy 
w zakresie architektury krajobrazu lub projektowania zieleni. 

(dowód: akta kontroli str. 127-150, 237-260) 

1.2. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew  

Nadzór i realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody, w tym w szczególności 
wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz prowadzenie postępowań admini-
stracyjnych w zakresie usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia został 
przypisany w Urzędzie do zakresu działania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
(dalej ROŚ). Zadania te w ramach ROŚ – stosownie do zapisów w zakresach czynności – 
należały do obowiązków kierownika Wydziału Joanny Szczygłowskiej (wykształcenie wyż-
sze magisterskie w zakresie ogrodnictwa) oraz inspektora Wojciecha Markiewicza (wy-
kształcenie wyższe zawodowe w zakresie inżynierii środowiska). W okresie objętym kontro-
lą postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew prowadził inspektor Wojciech 
Markiewicz. 

(dowód: akta kontroli, str. 6-25, 27-79) 

W aktach osobowych ww. pracowników ROŚ brak jest potwierdzenia odbycia szkoleń doty-
czących ochrony drzew, zieleni miejskiej, ochrony przyrody itp.  Kierownik ROŚ wyjaśniła, 
że pracownik odpowiedzialny za prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń 
na usunięcie drzew sporadycznie uczestniczył w szkoleniach w zakresie ochrony zieleni 
miejskiej, szczególnie w szkoleniach o zmianach przepisów ustawy o ochronie przyrody. 
Dodała, że pracownicy korzystają z zakupionego przez gminę specjalistycznego programu 
Prawo ochrony środowiska, zawierającego dział Ochrona przyrody, rozbudowany o doku-
menty: akty prawne, pisma urzędowe, komentarze praktyczne, pytania i odpowiedzi, wzory 
dokumentów i inne. 

Kierownik ROŚ wskazała również, że w toku prowadzonych postępowań w sprawie wyda-
wania zezwoleń na usunięcie drzew korzystano z dostępnych publikacji i opracowań facho-
wych, m.in. Metody oceny kondycji drzew z uwzględnieniem bezpieczeństwa i uszkodzeń 
mechanicznych (M. Kosmala, E. Rosłon-Szerynska, M. Suchocka), Najnowsze sposoby 

                                                      
6 Uchwała nr XIX/110/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 18 lutego 2004 r. i uchwała nr XLIII/436/10 Rady Miejskiej w Skawi-
nie z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
7 Umowa nr MGP-ZP/17/2004 z 5 marca 2004 roku z „Asta Plan” Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna oraz umowa nr 
GP/10/10 z 10 września 2010 r. z Biurem Rozwoju Krakowa SA. 

Opis stanu  
faktycznego 
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badania i oceny stanu zdrowotnego drzew (M. Kosmala) oraz informacji dostępnych w In-
ternecie. 

(dowód: akta kontroli, str. 6-25, 1088-1089) 

W Urzędzie nie opracowano własnych zasad przy wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzew 
lub standardów kształtowania zieleni wysokiej. Zapytana o takie zasady kierownik ROŚ 
wskazała na Procedurę wydawania zezwoleń na usunięcie/przesadzenie drzew lub krze-
wów z terenu nieruchomości oraz Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
lub krzewów, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu. 
Na wymienioną Procedurę składają się wybrane przepisy rozdziału IV ustawy o ochronie 
przyrody, dotyczące: organów właściwych do wydawania zezwoleń, wnioskodawców, sytu-
acji, w których nie stosuje się przepisów ustawy, możliwości uzależnienia wydania zezwole-
nia od przesadzenia drzew lub ich zastąpienia innymi oraz opłat, w tym sytuacji, w których 
opłat się nie pobiera. 
W Procedurze określono też informacje wymagane we wniosku o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew oraz wymagane dokumenty, jako załączniki do wniosku (w tym m.in.: 
w przypadku większej liczby drzew [krzewów] należy przedłożyć inwentaryzację zieleni 
rosnącej na nieruchomości). Ponadto wskazano w niej na: terminy załatwienia sprawy, 
opłaty (przy pełnomocnictwie), formę załatwienia, jednostkę odpowiedzialną oraz tryb odwo-
ławczy. 

(dowód: akta kontroli, str. 1088-1089, 1091-1095) 

W latach 2010-2014 (I półrocze) w ROŚ zarejestrowano 1 679 spraw (wniosków) o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew, z tego w poszczególnych latach (w I półroczu 2014 r.) od-
powiednio: 325, 311, 400, 414, (229). 

(dowód: akta kontroli, str. 774) 

W 2012 r. Burmistrz wydał zezwolenia na usunięcie łącznie 3 863 drzew na terenie gminy, 
natomiast rekompensata przyrodnicza została ustalona m.in. w postaci nasadzenia 150 
nowych drzew (3,9%). Szczegółowemu badaniu poddano 20 spraw związanych z wydaniem 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w związku z prowadzonymi inwestycjami wielko-

powierzchniowymi (przekraczającymi 500 m2) lub liniowymi, w których wydano ogółem 

35 decyzji, z tego: 

 8 decyzji zezwalających na usunięcie 110 drzew z naliczeniem opłaty8 – łącznie 
1 096 213,15 zł, 

 12 decyzji zezwalających na usunięcie 415 drzew z naliczeniem opłaty odroczonej 
w zamian za posadzenie 440 nowych drzew i – w jednej decyzji – przesadzenie 
6 drzew9 – łącznie 906 655,23 zł, 

 13 decyzji zezwalających na usunięcie 201 drzew bez naliczenia opłaty, ale z obowiąz-
kiem posadzenia 216 nowych drzew10 (ponadto w jednej z decyzji nie udzielono zezwo-
lenia na usunięcie 1 drzewa), 

 1 decyzję zezwalającą na usunięcie 2 drzew bez naliczenia opłaty i bez obowiązku do-
konania nasadzeń zastępczych11, 

 1 decyzję odmawiającą udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 drzew12. 
(dowód: akta kontroli, str. 327-773, 775-786, 793-806) 

W 17 sprawach złożone wnioski odpowiadały wymogom określonym w art. 83 ust. 4 ustawy 
o ochronie przyrody, tj. zawierały wykaz drzew przewidzianych do usunięcia z określeniem 
ich nazw gatunkowych, obwody ich pni mierzone na wysokości 130 cm, przyczynę i termin 
zamierzonego usunięcia drzew oraz rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa 
w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych 

                                                      
8 ROŚ-7635/224-2/10, ROŚ.6131.160.2.2011, ROŚ.6131.306.1.2011, ROŚ.6131.201.1.2012, ROŚ.6131.207.2012, 
ROŚ.6131.143.1.2013, ROŚ.6131.351.1.2013, ROŚ.6131.353.1.2013.2014. 
9 ROŚ-7635/224-1/10, ROŚ.6131.20.2011, ROŚ.6131.160.1.2011, ROŚ.6131.306.2.2011, ROŚ.6131.64.2012, 
ROŚ.6131.154.2012, ROŚ.6131.201.2.2012, ROŚ.6131.253.2012, ROŚ.6131.143.2.2013, ROŚ.6131.203.1.2013, 
ROŚ.6131.203.2.2013, ROŚ.6131.353.2.2013.2014. 
10 ROŚ-7635/125/10, ROŚ-7635/224-3/10, ROŚ.6131.106.2011, ROŚ.6131.160.3.2011, ROŚ.6131.306.3.2011, 
ROŚ.6131.111.2012, ROŚ.6131.175.2012, ROŚ.6131.263.2012, ROŚ.6131.292.2012, ROŚ.6131.143.3.2013, 
ROŚ.6131.151.2013, ROŚ.6131.353.2.2013.2014, ROŚ.6131.353.3.2013.2014. 
11 ROŚ.6131.201.3.2012. 
12 ROŚ-7635/224-4/10. 
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na tej nieruchomości. W kilku przypadkach termin zamierzonego usunięcia drzewa znaczą-
co odbiegał od daty złożenia wniosku, np. we wniosku PSE Operator SA z 15 czerwca 
2011 r. termin ten oznaczono „do końca 2012 roku”, podobnie jak we wniosku KONCEPT 
WS sp. z o.o. sp.k. z 23 stycznia 2012 r. Z kolei we wniosku Małopolskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego TBS-MAŁOPOLSKA sp. z o.o. z 20 września 2012 r.  termin ten 
ustalono na koniec 2013 roku. W trzech wnioskach nie został określony termin zamierzone-
go usunięcia drzew13. 

(dowód: akta kontroli, str. 327-773, 787-789) 

W skontrolowanych sprawach wnioski o zezwolenie na usunięcie drzew uzasadniano prze-
de wszystkim kolizją z projektowaną inwestycją – w 16 z 20 badanych spraw. Planowane 
przedsięwzięcia budowlane to m.in. budowa pawilonu handlowo-usługowego, sieci wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, rozdzielni energetycznych, parkingu, bu-
dynku wielorodzinnego, kompleksu produkcyjno-magazynowego. 

(dowód: akta kontroli, str. 787-789) 

W 14 decyzjach podano następujące podstawy prawne nienaliczenia opłat za usunięcie 
drzew (łącznie 203): 

 art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody – uzyskanie zezwolenia przez osobę 
fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1 decyzja – 
4 drzewa14; 

(dowód: akta kontroli, str. 522) 

 art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody – zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub 
mienia w istniejących obiektach budowlanych – 3 decyzje – 18 drzew15, przy czym 
w jednej decyzji (1 drzewo) równolegle podano inną przyczynę, a w jednej (14 drzew) 
równolegle podano dwie inne przyczyny; 

(dowód: akta kontroli, str. 331, 608-609, 664-665) 

 art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody – drzewa posadzono lub wyrosły na nie-
ruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego na cele budowlane – 5 decyzji – 150 drzew16, przy czym w jednej decyzji 
(14 drzew) równolegle podano dwie inne przyczyny; 

(dowód: akta kontroli, str. 492-494, 535-536, 589-590, 608-609, 736-738) 

 art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o ochronie przyrody – drzewa obumarły lub nie rokują szansy 
na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości – 6 decyzji – 
33 drzewa17, przy czym w jednej decyzji (14 drzew) równolegle podano dwie inne przy-
czyny; 

(dowód: akta kontroli, str. 331, 396-397, 559-561, 608-609, 656-658, 767-769) 

 art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody – topole o obwodzie pnia powyżej 
100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależące do gatunków rodzimych, jeżeli 
zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków – 
5 decyzji – 18 drzew18, przy czym w jednej decyzji (1 drzewo) równolegle podano inną 
przyczynę; 

(dowód: akta kontroli, str. 331, 396-397, 429, 447-448, 664-665) 

 art. 86 ust. 1 pkt 13 ustawy o ochronie przyrody – usunięcie drzew było związane z regu-
lacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń 
wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej 
w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń – 1 decyzja – 
9 drzew19. 

(dowód: akta kontroli, str. 656-658) 

W decyzji znak ROŚ.6131.111.2012 z 26 kwietnia 2012 r. nie naliczono opłaty na podstawie 
art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, stosownie do którego nie pobiera się opłat 

                                                      
13 ROŚ-7635/125/10, ROŚ.6131.20.2011, ROŚ.6131.207.2012. 
14 ROŚ.6131.111.2012. 
15 ROŚ-7635/125/10, ROŚ.6131.292.2012, ROŚ.6131.151.2013. 
16 ROŚ.6131.306.3.2011, ROŚ.6131.175.2012, ROŚ.6131.263.2012, ROŚ.6131.292.2012, ROŚ.6131.351.2.2013. 
17 ROŚ-7635/125/10, ROŚ-7635/224-3/10, ROŚ.6131.201.3.2012, ROŚ.6131.292.2012, ROŚ.6131.143.3.2013, 
ROŚ.6131.353.3.2013.2014. 
18 ROŚ-7635/125/10, ROŚ-7635/224-3/10, ROŚ-6131.106.2011, ROŚ.6131.160.3.2011, ROŚ.6131.151.2013. 
19 ROŚ.6131.143.3.2013. 
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za usunięcie drzew, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele nie-
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wniosek w tej sprawie złożyły osoby 
fizyczne – właściciele nieruchomości, na której rosły drzewa, jednakże faktyczną przyczyną 
usunięcia drzew była ich kolizja z planowaną inwestycją, tj. doprowadzeniem do terenów 
parku technologicznego Skawiński Obszar Gospodarczy sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci 
c.o.20 Opłata za usunięcie 4 dębów szypułkowych o obwodach 27, 49, 52 i 104 cm wynio-
słaby 52 732,48 zł21. O gotowości inwestora do uiszczenia opłaty za usunięcie tych drzew 
świadczy załączenie jej wyliczenia22 do wniosku osób fizycznych, a także oświadczenie 
SKANSKA SA (wykonawcy inwestycji), przekazane tym osobom, o przyjęciu na siebie obo-
wiązku dokonania nasadzeń w zamian za drzewa usunięte oraz  wszelkich ewentualnych 
opłat naliczonych za wycinkę drzew. 

(dowód: akta kontroli, str. 515-523) 

W odpowiedzi na pytanie, dlaczego decyzję ROŚ.6131.111.2012 z 26 kwietnia 2012 r. wy-
dano na wniosek właścicieli nieruchomości, zamiast na wniosek jej posiadacza (którym 
czasowo, w związku z realizacją inwestycji, był inwestor) oraz dlaczego nie naliczono w niej 
opłaty, skoro nie wystąpiła w tej sytuacji przesłanka z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie 
przyrody, kierownik ROŚ oraz inspektor prowadzący postępowania wyjaśnili, że: 

 wniosek o usunięcie drzew został złożony przez osoby fizyczne (współwłaścicieli nieru-
chomości) wraz z podaniem  przyczyny usunięcia drzew, tj. kolizją z projektowanym do-
prowadzeniem sieci wodno-kanalizacyjnej i c.o. do terenów Skawińskiego Obszaru Go-
spodarczego; 

 organowi nie były znane szczegóły kontraktu, w tym ustalenia i dane dotyczące czaso-
wego posiadacza nieruchomości w związku z realizacją inwestycji; 

 istotne było ustalenie, czy usunięcie przedmiotowych drzew było związane z działalno-
ścią gospodarczą; 

 organ dokonał oceny braku powiązania osoby fizycznej z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, gdyż przygotowanie przez Gminę gruntów do sprzedaży i wybudowanie 
infrastruktury nie wypełnia dostatecznie jej znamion. 

(dowód: akta kontroli, str. 1055, 1059, 1063,1067) 
Z 20 badanych spraw w jednej powołano biegłego. Spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą 
w Gliwicach złożyła w sierpniu 2010 r. wniosek o zezwolenie na usunięcie 52 drzew (66 pni) 
w związku z planowaną budową pawilonu handlowo-usługowego na działce 2615/1 w Ska-
winie23. W protokole oględzin z 27 września 2010 r. odnotowano m.in., że […] z uwagi na 
pomnikowy charakter dębów, UMiG zleci niezależną opinię dendrologiczną, na podstawie 
której będzie się kierował wskazaniami w decyzji. W opinii sporządzonej w listopadzie 
2010 r. przez biegłego Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie ochrony przyrody i den-
drologii odniesiono się do trzech dębów szypułkowych o obwodach 293, 428 i 438 cm. 
Określono ich orientacyjny wiek na ok. 300 lat (dąb o obwodzie 293 cm) oraz ok. 400-450 
lat (dęby o obwodzie 428 i 438 cm) i zalecono ich pozostawienie i pełną ochronę. Decyzją 
znak ROŚ-7635/224-4/10 z 16 grudnia 2010 r. nie zezwolono na usunięcie przedmiotowych 
dębów. W uzasadnieniu decyzji m.in. powołano się na ww. opinię biegłego i stwierdzono, że 
dęby są egzemplarzami kategorycznie zasługującymi na pozostawienie i pełną ochronę. 
Wskazano równocześnie, że przy odpowiednim przeprojektowaniu parkingu drzewa nie 
będą kolidować z zamierzoną inwestycją. 

(dowód: akta kontroli, str. 334-415) 

W urzędzie nie przesuwano terminu załatwienia sprawy z uwagi na porę roku, a tym samym 
– brak możliwości dokonania oceny stanu drzew. W analizowanych sprawach w 4 przypad-
kach oględziny przeprowadzono w miesiącach listopad – luty24. Kierownik ROŚ oraz inspek-
tor prowadzący postępowania wyjaśnili25 m.in., że […] wbrew obiegowym opiniom ocena 

                                                      
20 W ramach przygotowania do realizacji tego zadania inwestor – Elektrownia Skawina SA – uzyskał w 2012 r. dwie inne 
decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zezwalające na usunięcie drzew: znak ROŚ.6131.64.2012 z 28 marca 2012 r. 
oraz znak ROŚ.6131.253.2012 z 7 września 2012 r., w których ustalono opłaty, odpowiednio, 63 055,08 zł i 4 562,38 zł. 
21 Według wyliczenia (27 x 1,51 + 49 x 1,51 + 52 x 2,37 + 104 x 3,70) x 84,67. 
22 W wysokości 51 548,80 zł – wg stawek opłat obowiązujących w 2011 r. 
23 Sprawa znak ROŚ-7635/224/10. 
24 Sprawa znak: ROŚ.6131.20.2011, ROŚ.6131.306.2011, ROŚ.6131.351.2013, ROŚ.6131.353.2013. 
25 W sytuacjach, gdy kierownikowi ROŚ i inspektorowi prowadzącemu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na 
usunięcie drzew zadano takie same pytania, udzielali oni jednobrzmiących odpowiedzi. 
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stanu fitosanitarnego drzew w okresie zimowym, choć wymaga większej staranności przy 
oględzinach, nie nastręcza trudności i jest możliwa. Wypróchnienia wgłębne pnia, stadium 
zamierania lub infekcje pasożytnicze (grzyby) i szkodniki (np. ochojnik świerkowy) itp. ele-
menty rzutujące na ocenę stanu zdrowotnego drzew są widoczne bez względu na to, czy 
oględziny odbywają się w okresie wegetacyjnym, czy poza nim. 

(dowód: akta kontroli, str. 790-792, 1058, 1062, 1066, 1070) 

Stosownie do wymagań art. 67 § 2 pkt 3 K.p.a. we wszystkich 20 postępowaniach wydanie 
decyzji zostało poprzedzone przeprowadzeniem oględzin, udokumentowanych protokołami, 
przy czym w 18 sprawach do sporządzenia protokołu wykorzystano przygotowany w ROŚ 
formularz. 

(dowód: akta kontroli, str. 330, 377, 419, 428, 441, 468, 506, 521, 527, 534, 545, 574, 579, 
588, 607, 645, 663, 703, 730, 749, 790-792) 

W 13 z 20 skontrolowanych spraw wydano łącznie 20 decyzji, w których ustalono opłaty za 
usunięcie drzew (odroczone i bez odroczenia). W 14 decyzjach opłaty te wyliczono zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodza-
jów i gatunków drzew26, a także z obwieszczeniami Ministra Środowiska, ustalającymi obo-
wiązujące stawki w poszczególnych latach27. 

(dowód: akta kontroli, str. 793-802, 808-826) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono na-
stępujące nieprawidłowości: 

1. W badanych sprawach nierzetelnie sporządzano protokoły oględzin, gdyż: 

 w 9 protokołach nie podano gatunku, liczby oraz obwodów drzew, lecz poprzestano 
na odesłaniu do danych zawartych we wnioskach28, a w 3 protokołach podano gatu-
nek i liczbę drzew, ale nie podano ich obwodów z odesłaniem jw.29; 
W konsekwencji we wszystkich badanych postępowaniach przyjęto jako wiarygodne 
dane dotyczące gatunków i obwodów drzew podane we wnioskach, czego skrajnym 
przykładem jest sprawa prowadzona na wniosek EURO-KOM sp. z o.o., w której 
wnioskowanych do wycięcia ponad 200 drzew miało mieć obwody rosnące skokowo 
co 3 cm – od 16 do 31 cm (147 drzew), a następnie od 35 do 53 cm (61 drzew). We-
dług wyjaśnień kierownika ROŚ oraz inspektora prowadzącego postępowania firma, 
która przygotowała inwentaryzację, zrobiła to starannie i profesjonalnie, ustalając 
średnice drzew w pełnych centymetrach, a na tej podstawie obwody, co tłumaczy ich 
skokowy charakter. 

 w 18 z 20 analizowanych protokołów oględzin (przeprowadzanych przed wydaniem 
decyzji) nie odnotowano, kto uczestniczył w oględzinach. Zostały one tylko opatrzone 
nieczytelnymi podpisami, przy czym w 10 protokołach – dwoma30, a w 8 – jednym31. 
W gotowych formularzach, na których sporządzono te protokoły, nie przewidziano 
miejsca na wpisanie danych osób uczestniczących w czynności, pozostawiając jedy-
nie na końcu niewielką rubrykę na podpisy; 
Kierownik ROŚ oraz inspektor prowadzący postępowania wyjaśnili, że w dotychcza-
sowym protokole jest miejsce na podpisy stron biorących udział w oględzinach, 
z możliwością wpisania ich danych, niemniej dla prawidłowości zapisu wykonywa-
nych czynności wskazane jest poprawienie druku protokołu oględzin. Do wyjaśnień 
dołączono nowy wzór protokołu, w którym w miejsce rubryki „podpisy” wprowadzono 
wykropkowane wiersze z oznaczeniem „dane osobowe, podpisy”. 

                                                      
26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i 
gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 ze zm.). 
27 Obwieszczenia opublikowane w Monitorze Polskim: z 2009 r. Nr 69, poz. 894 (stawki na rok 2010), z 2010 r. Nr 76, poz. 954 
(stawki na rok 2011), z 2011 r. Nr 95, poz. 963 (stawki na rok 2012), z 2012 r. poz. 747 (stawki na rok 2013), z 2013 r. poz. 
835 (stawki na rok 2014). 
28 ROŚ-7635/224/10, ROŚ.6131.160.2011, ROŚ.6131.306.2011, ROŚ.6131.64.2012, ROŚ.6131.201.2012, 
ROŚ.6131.203.2013, ROŚ.6131.351.2013, ROŚ.6131.353.2013. 
29 ROŚ.6131.106.2011, ROŚ.6131.292.2012, ROŚ.6131.143.2013. 
30 ROŚ-7635/125/10, ROŚ.6131.20.2011, ROŚ.6131.106.2011, ROŚ.6131.160.20111, ROŚ.6131.64.2012, 
ROŚ.6131.154.2012, ROŚ.6131.175.2012, ROŚ.6131.263.2012, ROŚ.6131. ROŚ.6131.292.2012, ROŚ.6131.351.2012. 
31 ROŚ.6131.111.2012, ROŚ.6131.201.2012, ROŚ.6131.207.2012, ROŚ.6131.253.2012, ROŚ.6131.143.2013, 
ROŚ.6131.151.2013, ROŚ.6131.203.2013, ROŚ.6131.353.2013. 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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 we wszystkich protokołach oględzin nie odniesiono się do występowania lub nie ga-
tunków chronionych, do czego zobowiązuje art. 83 ust. 2c ustawy o ochronie przyro-
dy; 
Kierownik ROŚ oraz inspektor prowadzący postępowania wyjaśnili, że brak takiego 
zapisu w protokołach nie jest dowodem na nieprowadzenie badań i obserwacji pod 
tym kątem, a także, że nowy wzór protokołu wyeliminuje brak przedmiotowego zapi-
su w przyszłych protokołach. Dodali też, że: 

 w dotychczasowych postępowaniach, od czasu wprowadzenia w życie art. 83 
ust. 2c ustawy, nie stwierdzono przypadku występowania w obrębie zadrzewie-
nia gatunków chronionych; 

 pomimo złożoności zagadnienia organ posiada wystarczającą wiedzę, pozwala-
jącą stwierdzić obecność takich gatunków (owadów, porostów, grzybów, ptaków 
oraz gatunków popielicowatych); 

 dotychczasowe niestwierdzenie obecności gatunków chronionych w trakcie 
postepowań nie wyklucza ich występowania, stąd wskazane byłoby wykonanie 
inwentaryzacji stanowisk i siedlisk gatunków chronionych na terenie gminy. 

 w protokole oględzin z 9 maja 2013 r. nie odniesiono się do kwestii gniazd wskaza-
nych w inwentaryzacji dendrologicznej, załączonej do wniosku o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew32, w której zaznaczono, że na trzech drzewach przewidzianych 
do usunięcia znajdują się gniazda. 
Kierownik ROŚ oraz inspektor prowadzący postępowania wyjaśnili, że w trakcie 
oględzin nie odniesiono się do gniazd wskazanych w inwentaryzacji, gdyż nie zostały 
one zbudowane w ówczesnym okresie lęgowym i nie były zasiedlone. Podkreślili po-
nadto, że odrębne przepisy zakazują płoszenia ptaków i niszczenia zagnieżdżonych 
gniazd, co powoduje, że pozytywna decyzja na usunięcie drzew nie zwalnia wnio-
skodawcy z przestrzegania tych zakazów. 

(dowód: akta kontroli, str. 330, 377, 419, 428, 441, 468, 506, 521, 527, 534, 545, 574, 579, 
588, 607, 645, 663, 703, 730, 749, 790-792, 1056-1057, 1060-1061, 1064-1065, 1068-

1069,) 

Ponadto w protokołach nie zamieszczano zapisów uzasadniających późniejsze nienalicze-
nie w decyzjach opłat za usunięcie drzew na podstawie: 
1) art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody (zagrożenie bezpieczeństwa), 

(dowód: akta kontroli, str. 330, 607, 663) 
2) art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody (drzewa wyrosły po przeznaczeniu nieru-

chomości na cele budowlane w mpzp), 
(dowód: akta kontroli, str. 468, 534, 588, 607, 730) 

3) art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o ochronie przyrody (drzewa obumarły lub znajdują się 
w stadium zamierania z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości), 

(dowód: akta kontroli, str. 330, 377, 545, 607, 645, 749) 
4) art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody (topole nienależące do gatunków rodzi-

mych o obwodzie pnia powyżej 100 cm), 
(dowód: akta kontroli, str. 330, 377, 428, 441, 663) 

5) art. 86 ust. 1 pkt 13 ustawy o ochronie przyrody (drzewa rosnące w korytach cieków 
naturalnych i utrudniające utrzymanie urządzeń wodnych). 

(dowód: akta kontroli, str. 645) 

W odniesieniu do przypadków zagrożenia bezpieczeństwa oraz drzew obumarłych lub znaj-
dujących się w stadium zamierania w protokołach ograniczono się wyłącznie do postawienia 
krzyżyka w odpowiednich polach (z opisem: „zachwiana statyka”, „zdeformowany pień”, 
„duża ilość posuszu” itp.), przy czym oceniane były w ten sposób nie pojedyncze drzewa, 
lecz wszystkie objęte wnioskiem. Przypadki, w których nie zostały naliczone opłaty z pozo-
stałych przyczyn, nie znalazły udokumentowania w protokołach w żaden sposób. 

(dowód: akta kontroli, str. 330, 377, 428, 441, 468, 534, 545, 588, 607, 645, 663, 730, 749) 

Zgodnie z art. 68 § 1 K.p.a. protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, 
gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki 

                                                      
32 Znak ROŚ.6131.143.2013. 



 

12 

sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Protokoły 
zawierające lakoniczne i bardzo ogólnikowe stwierdzenia nie służą realizacji zasady prawdy 
obiektywnej, określonej w art. 7 K.p.a., tj. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. NIK podkreśla, że w postępowaniu administra-
cyjnym, jakim jest udzielanie zezwolenia na usunięcie drzew, brak udokumentowania prze-
prowadzonych czynności stanowi przesłankę do uznania, że tych czynności nie przeprowa-
dzono. Należy mieć na uwadze, że decyzje zezwalające na usunięcie drzew są decyzjami 
uznaniowymi, w których oprócz interesu strony należy także rozważyć interes społeczny 
jakim jest ochrona przyrody. Ponieważ interesy te pozostają w konflikcie, tak więc organ 
administracji publicznej powinien rzetelnie i skrupulatnie przeprowadzić postępowanie do-
wodowe, w tym należycie je udokumentować.  

2. Nierzetelnie zbadano przyczyny zwolnienia z opłaty za usunięcie drzew, a wynikającego 
z art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym nie pobiera się opłat 
za usunięcie drzew, które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu 
jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.  
W 5 spośród analizowanych 35 decyzji nie naliczono opłaty za usunięcie ogółem 150 
drzew na tej podstawie. W uzasadnieniu tych decyzji ograniczono się przy tym do lako-
nicznego stwierdzenia, że […] znaleziono przesłanki do zastosowania art. 86 ustawy 
o ochronie przyrody w zakresie niepobierania opłat, gdyż część drzew wyrosła na tere-
nie przedmiotowych działek po zakwalifikowaniu ich w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego na cele budowlane”. W decyzjach nie wskazano, do którego 
planu odnosi się to stwierdzenie, nie określono przeznaczenia terenu, na którym rosły 
drzewa, wg ustaleń tego planu, a także nie ustalono wieku przedmiotowych drzew. 
W aktach tych spraw również nie zamieszczono żadnych dowodów na ten temat. 

(dowód: akta kontroli, str. 452-501, 533-539, 584-590, 591-611, 721-739) 

Kierownik ROŚ oraz inspektor prowadzący postępowania wyjaśnili, że ilekroć w decy-
zjach nie naliczano opłat za usunięcie drzew, znajdując przesłanki do zastosowania 
art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody, kierowano się ustaleniami planu ogólne-
go zagospodarowania Miasta i Gminy Skawina, uchwalonego w 1989 r. Plan ten był 
i jest jedynym odniesieniem do zastosowania wspomnianego przepisu w przypadku 
drzew w wieku 10-25 lat. Wskazali, że organ, kwalifikując drzewa do tego zakresu wie-
kowego, korzystał z doświadczenia i wiedzy opartej na korelacji wielkości obwodów 
drzew różnych gatunków z ich szacunkowym wiekiem. Dodali także, że sprawdzenie 
przeznaczenia danej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego wyma-
ga korzystania z mapy, będącej załącznikiem do planu, która, z uwagi na okres jego po-
wstania, nie jest w wersji elektronicznej. 

(dowód: akta kontroli, str. 1072-1073, 1076, 1077-1078, 1081) 

3. W wyniku analizy 20 decyzji, w których naliczono opłaty za usunięcie drzew, stwierdzo-
no nieprawidłowe wyliczenie opłat w 6 z nich, i tak: 
1) decyzja znak ROŚ.7635/224-1/10 z 16 grudnia 2010 r. – dla drzewa nr inw. 186 (ol-

sza czarna) o obwodzie 54 cm zastosowano współczynnik 1,51 zamiast 2,37, co 
skutkowało zaniżeniem opłaty o 575,39 zł; 

(dowód: akta kontroli, str. 388-392, 809) 
2) decyzje znak ROŚ.6131.160.1.2011 i ROŚ.6131.160.2.2011 z 17 czerwca 2011 r. – 

dla wszystkich 18 drzew objętych decyzjami zastosowano współczynnik 1 (zamiast 
2,37 i więcej), co skutkowało zaniżeniem opłat, odpowiednio, o 123 245,89 zł 
i 119 527,16 zł; 

(dowód: akta kontroli, str. 437-438, 442-446, 812) 
3) decyzje znak ROŚ.6131.306.1.2011 i ROŚ.6131.306.2.2011 z 7 lutego 2012 r. – za-

stosowano stawki opłat obowiązujące w 2011 roku, co skutkowało zaniżeniem opłat, 
odpowiednio, o 10 312,86 zł i 7 401,46 zł; 

(dowód: akta kontroli, str. 482-486, 813-814) 
4) decyzja znak ROŚ.6131.353.2.2013.2014 z 26 lutego 2014 r.: 

 w decyzji uwzględniono drzewo nr 6 (topola osika o obwodzie 41 cm), podczas 
gdy inwestor nie wnioskował o usunięcie tego drzewa (także w protokole oględzin 
nie odnotowano konieczności jego usunięcia) – zawyżenie o 837,02 zł, 
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 obwody trzech drzew zaniżono o 1 cm w stosunku do obwodów wskazanych 
w załączonej do wniosku inwentaryzacji (topola osika nr 24, topola osika nr 35, 
wierzba biała nr 38 – jeden z pni), co skutkowało zaniżeniem opłaty łącznie 
o 1 247,22 zł (w dwóch przypadkach zaniżenie obwodu wpłynęło na zaniżenie 
współczynnika); 

łącznie opłata została zaniżona o 410,20 zł. 
(dowód: akta kontroli, str. 749, 758-766, 826) 

Burmistrz Adam Najder złożył następujące wyjaśnienia w związku z nieprawidłowym 
ustaleniem wysokości opłat za usunięcie drzew: 
[…] W przypadku decyzji ROŚ.7635/224-1/10 z 16 grudnia 2010 r. oraz decyzji 
ROŚ.6131.160.1.2011 i ROŚ.6131.160.2.2011 z 17 czerwca 2011 r. posiłkowano się 
wyliczeniami doręczonymi do wniosków, które zostały nienależycie zweryfikowane w za-
kresie użytych wielkości współczynników. 

W decyzji ROŚ.6131.160.1.2011 i ROŚ.6131.160.2.2011 z 17 czerwca 2011 r. zezwole-
nie na usunięcie drzew obejmowało drzewa rosnące na terenie rozdzielni 110 kV i 220 
kV przy Elektrowni Skawina. Wnioskowane drzewa kolidowały z inwestycją przebudowy 
wspomnianych rozdzielni i budowy nowej kV 400. Inwestor wyraził swoje oczekiwania 
w postępowaniu, prosząc o nienaliczanie opłat za usunięcie drzew, deklarując wykona-
nie nasadzeń zastępczych. Organ zdeterminowany postanowieniami art. 7 K.p.a., naka-
zującego załatwienie sprawy z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego intere-
su strony, określając warunki kompensacji przyrodniczej w zamian usuwanych drzew, 
częściowo przychylił się do prośby inwestora. Nie znajdując prawnych przesłanek prze-
mawiających za nienaliczaniem opłaty wydał dla 16 szt. drzew decyzję warunkową, po-
zwalającą na odroczenie opłaty, a następnie jej umorzenie w przypadku zachowania 
żywotności posadzonych w zamian drzew. Instrument finansowy w formie opłaty został 
nałożony jedynie przy zezwoleniu na usunięcie dwóch drzew – dębów, uznając tego ty-
pu rekompensatę za korzystniejszą dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wyraźnie 
wskazanych względów przyrodniczych. Wysokość opłaty została podana w opracowaniu 
przez inwestora, a następnie zaakceptowana przez organ w orzeczeniu decyzji, nie za-
uważając jej niższej wartości w związku ze źle użytymi przelicznikami. Należy dodać, że 
powyższa opłata w wysokości 31 456 zł pozwala sfinansować nowe nasadzenia w ilości 
50 szt., zachowując najwyższe standardy wieku i jakości sadzonek. Zdaniem organu 
pomyłkowe uznanie wysokości opłaty należy tłumaczyć przeświadczeniem organu 
o pełnej rekompensacji za usunięcie dwóch drzew rosnących pod siecią, w bezpośred-
nim sąsiedztwie z urządzeniami rozdzielni, jak również innymi okolicznościami, wskazu-
jącymi na zachowanie słusznego interesu strony. Niemniej organ, analizując starannie 
skutki powyższej decyzji, mogące niecałkowicie uwzględniać interes społeczny, zwrócił 
się do inwestora z prośbą o sfinansowanie dodatkowych nasadzeń w ilości 50 szt. Pozy-
tywna reakcja inwestora na prośbę organu zminimalizuje w pewnym stopniu wadliwość 
wydanej decyzji. 

W przypadku decyzji ROŚ.6131.353.2.2013.2014 z 26 lutego 2014 r. orzeczeniem obję-
to wszystkie drzewa wykazane w inwentaryzacji dołączonej do wniosku, z wyjątkiem 
drzew w wieku poniżej 10 lat. Brak we wniosku wskazanego do usunięcia drzewa o obw. 
41 cm (poz. nr 6) został wytłumaczony niedopatrzeniem wnioskodawcy, który zamierzał 
usunąć przedmiotowe drzewo z powodu kolizji z inwestycją, podobnie jak pozostałe 
uwzględnione w inwentaryzacji, lecz z powodu  błędu pominął go we wniosku. W trakcie 
oględzin, na których poddano weryfikacji ilość wnioskowanych drzew ze stanem fak-
tycznym, stwierdzono brak we wniosku przedmiotowego drzewa. Na prośbę wniosko-
dawcy ujęto w/w drzewo w orzeczeniu decyzji. 

Obniżenie obwodów o 1 cm w przypadku trzech drzew w decyzji 
ROŚ.6131353.2.2013.2014 z 26 lutego 2014 r. mogło być skutkiem weryfikacji pomia-
rów w trakcie oględzin lub pomyłki w trakcie wykonywania obliczeń. 

Należy nadmienić, że wadliwe naliczenie opłat w powyższych decyzjach nie skutkowało 
utratą wpływów z tego tytułu, gdyż jedna z decyzji została uchylona z powodu niewyko-
nania orzeczenia, w dwóch pozostałych opłata jest kwalifikowana do umorzenia pod wa-
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runkiem wykonania warunku nasadzeń zastępczych, które nota bene zostały zrealizo-
wane w wymaganym terminie. 

(dowód: akta kontroli, str. 1097, 1102) 

W złożonych wyjaśnieniach Burmistrz nie odniósł się do pytania o zaniżenie opłat w de-
cyzjach znak ROŚ.6131.306.1.2011 i ROŚ.6131.306.2.2011 z 7 lutego 2012 r. 
Kierownik ROŚ oraz inspektor prowadzący postępowania wyjaśnili w tej kwestii m.in., że 
postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia zostało wszczęte w 2011 r., dlatego za-
stosowano stawki opłat obowiązujące w roku 2011. Dodali, że nie ma jednoznacznego 
prawnego wskazania, którą datę – złożenia wniosku czy wydania zezwolenia – należy 
przyjąć do obliczeń. Wskazali, że ustawa o ochronie przyrody nie wyznacza terminu na 
przeprowadzenie postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew 
i obowiązują w tej materii uregulowania zawarte w K.p.a. Dodali również, że istnieje do-
mniemane podejrzenie, że może dojść do celowego przedłużenia postępowania na na-
stępny rok kalendarzowy, co skutkuje podniesieniem opłat, natomiast wnioskodawcy da-
je podstawy do złożenia skargi na bezczynność i opieszałość organu. 

(dowód: akta kontroli, str. 1046, 1049, 1051, 1054) 

NIK zwraca uwagę, że regułą w postępowaniu administracyjnym jest wydawanie decyzji 
na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zakończenia, o ile z przepi-
sów szczególnych nie wynikają rozwiązania odmienne. Na gruncie opłat za usuwanie 
drzew takich rozwiązań nie ma, w związku z tym zgodnie z ogólnym regułami opłata po-
winna być ustalona na podstawie stawek opłat obowiązujących w dacie zakończenia po-
stępowania. Za takim sposobem ustalenia opłaty przemawiają także względy przyrodni-
cze. Legalne usunięcie drzew może bowiem nastąpić dopiero po wydaniu zezwolenia. 
W związku z tym zmiana w środowisku wywołana usunięciem drzew następować będzie 
z reguły w roku wydania zezwolenia, a skoro tak, to powinna ona być skompensowana 
zgodnie z regułami obowiązującym w dacie wydania decyzji stanowiącej jej podstawę. 

4. Nierzetelnie zbadano sytuację materialną wnioskodawcy w celu przesunięcia terminu 
płatności opłaty. 
Na wniosek PSE Operator SA z 28 czerwca 2011 r. decyzją znak ROŚ.160.2a.2011 
z 30 czerwca 2011 r. –– przesunięto termin płatności opłaty za usunięcie drzew w wyso-
kości 31 453,60 zł do dnia 31 grudnia 2012 r. Pierwotny termin – ustalony w decyzji znak 
ROŚ.6131.160.2.2011 z 17 czerwca 2011 r. – wynosił 14 dni od dnia, w którym decyzja 
stała się ostateczna. Wniosek o przesunięcie terminu płatności uzasadniono przesunię-
ciem rozpoczęcia inwestycji pn. „Przebudowa rozdzielni 110 kV i 220 kV oraz budowa 
rozdzielni 400 kV na stacji Skawina” na rok 2012, a tym samym – z późniejszym uru-
chomieniem środków inwestycyjnych na sfinansowanie zadania. Decyzję przesuwającą 
termin płatności wydano na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, stano-
wiącego, że na wniosek, złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja […] stała się 
ostateczna, opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności, na okres 
nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy. 

(dowód: akta kontroli, str. 445-446, 449-450) 

W odpowiedzi na pytanie, dlaczego firmie PSE Operator SA przesunięto termin płatności 
opłaty za usunięcie drzew, skoro w swoim wniosku nie wykazała, że jej sytuacja mate-
rialna to uzasadnia (fakt przesunięcia terminu rozpoczęcia inwestycji nie jest wystarcza-
jącą przesłanką do uznania trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy), kierownik ROŚ 
oraz inspektor prowadzący postępowania wyjaśnili, że wnioskodawca swoją prośbę 
uzasadnił przesunięciem o rok terminu rozpoczęcia inwestycji, co wiązało się z opóźnie-
niem uruchomienia środków finansowych na realizację zadania. Tłumaczenie to przyjęto 
za wystarczające do uznania, że ówczesna sytuacja materialna inwestora nie pozwalała 
na uiszczenie opłaty w terminie określonym w decyzji. Wskazano również, że organ, po-
siadając ograniczone narzędzia do badania sytuacji materialnej wnioskodawcy, stosuje 
przy rozpatrywaniu podobnych wniosków zasadę zaufania społecznego, w pełni respek-
tując  słuszny interes strony. 

(dowód: akta kontroli str. 1057, 1061, 1065, 1069) 
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NIK zwraca uwagę, że w tej sprawie organ miał do dyspozycji proste narzędzie do do-
konania oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy – sprawozdania finansowe publikowa-
ne w Monitorze Polskim B33. Z załączonych w Monitorze danych wynika, że firma nie 
znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej. 

5. W 21 z 24 badanych decyzji, wydawanych pod warunkiem dokonania nasadzeń zastęp-
czych, oraz w jednej, wydanej pod warunkiem przesadzenia, zamieszczono zapis, że 
niezrealizowanie tego warunku spowoduje, że wycięcie drzew będzie traktowane jak 
usunięcie drzew bez zezwolenia i będzie sankcjonowane karami pieniężnymi34. W od-
powiedzi na pytanie, na jakiej podstawie został on wprowadzony, kierownik ROŚ oraz 
inspektor prowadzący postępowania wyjaśnili: 
W przypadku decyzji warunkowej, w której warunkiem zezwolenia na usunięcie drzew 
w rozumieniu art.162 § 2 K.p.a. jest wykonanie nasadzeń zastępczych, ich niewykona-
nie, czyli inaczej niedopełnienie warunku, skutkuje stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji. 
Jeżeli decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji o zezwoleniu wobec niedopełnienia 
warunku stanie się ostateczna, należy przyjąć, że drzewa zostały usunięte bez wyma-
ganego zezwolenia, co wyczerpuje znamiona art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przy-
rody. Konsekwencją powyższego jest  wszczęcie postępowania o wymierzenie admini-
stracyjnej kary pieniężnej. 

(dowód: akta kontroli str. 388-390, 396-397, 420-421, 429, 442-444, 447-448, 487-489, 
492-494, 507-508, 528-529, 535-536, 553-555, 580-581, 651-653, 656-658, 664-665, 

704-706, 709-711, 736-738, 758-760, 767-769, 1058, 1062, 1066, 1070) 

NIK nie podziela stanowiska przedstawionego w złożonych wyjaśnieniach. Warunek po-
sadzenia nowych drzew wpływa tylko i wyłącznie na możliwość odroczenia opłaty, jeżeli 
była ona naliczona. W takim przypadku niewykonanie warunku posadzenia nowych 
drzew skutkuje natychmiastowym pobraniem opłaty. Z kolei w przypadkach, gdy usunię-
cie drzew zwolnione jest z opłaty i jednocześnie na stronę nałożono obowiązek posa-
dzenia nowych drzew, a strona go nie wykonała, wyegzekwowanie tego obowiązku po-
winno nastąpić na podstawie przepisów działu III ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji35. 

1. NIK zwraca uwagę, że w objętych badaniem 20 sprawach nie sporządzono dokumenta-
cji fotograficznej z oględzin przeprowadzonych w terenie. Kierownik ROŚ oraz inspektor 
prowadzący postępowania wyjaśnili, że organ w prowadzonych postępowaniach jedynie 
sporadycznie sporządza dokumentację fotograficzną, niemniej rozważa potrzebę wpro-
wadzenia tego dowodu do wszystkich postępowań w sprawie zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów. 

(dowód: akta kontroli, str. 327- 773, 1045, 1048, 1050, 1053) 

Zdaniem NIK dokumentacja fotograficzna, w szczególności w przypadkach, w których 
przyczyną usunięcia drzew jest kolizja z planowaną inwestycją, jest cennym i pomocnym 
środkiem dowodowym. 

2. W badanych decyzjach zezwalających na usunięcie drzew nie zamieszczono informacji 
i pouczeń o obowiązkach związanych z ochroną drzew oraz konsekwencjach ich nie-
przestrzegania, wynikających z art. 82 ust. 1, art. 82 ust.1a oraz art. 88 ust.1 i art. 89 
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. 
(dowód: akta kontroli str. 331, 388-390, 393-394, 396-397, 420-421, 429, 442-448, 482-

484, 487-489, 492-494, 507-508, 522, 528-529, 535-536, 546-548, 553-555, 559-561, 
575-576, 580-581, 589-590, 608-609, 646-648, 651-653, 656-658, 664-665, 704-706, 

709-711, 731-733, 736-738, 750-752, 758-760, 767-769) 

Kierownik ROŚ oraz inspektor prowadzący postępowania wyjaśnili, że umieszczenie 
w decyzjach pouczenia o sposobie prowadzenia prac w obrębie bryły korzeniowej drzew 
i krzewów, dozwolonych zabiegach w obrębie korony drzewa i sankcjach administracyj-

                                                      
33 Według sprawozdań finansowych w 2010 r. wnioskodawca osiągnął zysk netto w wysokości 212,1 mln zł (Monitor Polski B z 
2011 r. Nr 2080, poz. 1143), a w 2011 r. – zysk netto w wysokości 353,0 mln zł (Monitor Polski B z 2012 r. Nr 1819, poz. 
10061).  
34 Z wyjątkiem decyzji: ROŚ-7635/125/10 z 29 czerwca 2010 r., ROŚ.6131.111.2012 z 26 kwietnia 2012 r., 
ROŚ.6131.263.2012 z 25 września 2012 r. i ROŚ.6131.292.2012 z 11 października 2012 r. 
35 Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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nych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 
wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urzą-
dzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla 
roślinności nie jest obligatoryjne, lecz zdaniem organu powinno być zawarte w tych de-
cyzjach, których realizacja może powodować szkodliwość dla drzew i krzewów. Wskaza-
li także na pouczenia, jakie winny być umieszczane w decyzjach o warunkach zabudowy 
i pozwoleniu na budowę (m.in. przepis art. 131 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody: Kto 
wykonuje prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mecha-
nicznego lub urządzeń technicznych w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na 
terenach zieleni lub zadrzewieniach w sposób znacząco szkodzący drzewom lub krze-
wom – podlega karze aresztu lub grzywny). Dodali, że organ w ramach działań eduka-
cyjnych rozważa wydanie broszury lub ulotki na temat ochrony drzew i krzewów w trak-
cie prowadzonych prac budowlanych. 

 (dowód: akta kontroli str. 1072, 1075, 1077, 1080) 

W ocenie NIK, z uwagi na fakt, że kontrolowane decyzje dotyczą zezwoleń na usunięcie 
drzew w procesach inwestycyjnych, dobrą praktyką będzie zamieszczanie w tych ze-
zwoleniach pouczeń o ciążących na stronie obowiązkach związanych z ochroną drzew 
oraz konsekwencjach ich nieprzestrzegania, wynikających z art. 82 ust. 1, art. 82 ust.1a 
oraz art. 88 ust. 1 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie bowiem z art. 9 
K.p.a. organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego 
poinformowania stron m.in. o okolicznościach prawnych, które mogą mieć wpływ na 
ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjne-
go. 

3. Ustalane w badanych decyzjach terminy na usunięcie drzew wyniosły przeciętnie 197 
dni od daty wydania decyzji i często wyznaczane były na rok następny w stosunku do tej 
daty. W ocenie NIK ustalane w decyzjach terminy usunięcia drzew nie powinny, co do 
zasady, wykraczać poza rok ich wydania. Wynika to z faktu corocznej zmiany stawek 
opłat za usunięcie drzew, a także zmiany obwodów pni (coroczne przyrosty), które 
wpływają na ustalenia właściwej kompensacji przyrodniczej, w tym wysokość opłat. Przy 
dużej liczbie usuwanych drzew może to znacząco wpłynąć na wysokość opłaty – vide 
skutek zmiany stawek na wysokość opłaty w decyzjach znak ROŚ.6131.306.1.2011 
i ROŚ.6131.306.2.2011 z 7 lutego 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 793-802, 813-814) 

4. Decyzją znak ROŚ.6131.154.2012 z 11 czerwca 2012 r. wnioskodawca uzyskał zezwo-
lenie na usunięcie 6 drzew pod warunkiem ich przesadzenia w terminie do 30 czerwca 
2012 r. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że ustalony […] termin realizacji warunku 
nie jest podyktowany względami wegetacji roślin, stąd należy zabieg przesadzenia wy-
konać bardzo starannie. W odpowiedzi na pytanie, dlaczego – pomimo świadomości fak-
tu, że ustalony termin przesadzenia drzew jest niekorzystny z uwagi na uwarunkowania 
związane z wegetacją roślin – podjęto taką decyzję, kierownik ROŚ oraz inspektor pro-
wadzący postępowania wyjaśnili, że wnioskodawca złożył wniosek o usunięcie drzew, 
deklarując ich przesadzenie, a organ pozytywnie przychylił się do wniosku. Termin prze-
sadzenia drzew […] został podany przez wnioskodawcę i prawdopodobnie wynikał 
z planowanego terminu postawienia w miejsce wnioskowanych drzew szatni pracowni-
czej. Organ, zdając sobie sprawę z niekorzystnego pod względem wegetacyjnym termi-
nu przesadzenia drzew, pozostawił wnioskodawcy, na jego odpowiedzialność, możli-
wość realizacji tego warunku, przyjmując słuszny interes strony. 

(dowód: akta kontroli str. 528-529, 1055, 1059-1060, 1063, 1067-1068) 

NIK zwraca uwagę, że w toku prowadzonych postępowań dotyczących wydania zezwo-
lenia na usunięcie drzew Burmistrz ma obowiązek nie tylko uwzględnić interes obywate-
li, ale także interes społeczny jakim jest ochrona przyrody (art. 7 K.p.a.).  

5. Z analizowanych w toku kontroli postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na usu-
nięcie drzew wynika, że w decyzjach wydawanych od 2012 r. zaczęto zamieszczać 
standardowe pouczenie o treści: W czasie trwania okresu lęgowego ptaków nie należy 
usuwać drzew, na których znajduje się ich miejsce lęgowe. Pouczenia takie pominięto 
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jednak w decyzjach znak ROŚ.6131.111.2012 z 26 kwietnia 2012 r. oraz znak 
ROŚ.6131.292.2012 z 11 października 2012 r. Kierownik ROŚ oraz inspektor prowa-
dzący postępowania wyjaśnili, że umieszczenie w decyzji takiego pouczenia (jak rów-
nież zapisu dotyczącego roślin, zwierząt i grzybów gatunków chronionych) nie jest obli-
gatoryjne, lecz zdaniem organu winno być zawarte w każdej decyzji, a wskazane wyżej 
braki były niedopatrzeniem wynikającym z przeoczenia. 
(dowód: akta kontroli, str. 331, 388-390, 393-394, 396-397, 420-421, 429, 442-448, 482-

484, 487-489, 492-494, 507-508, 522, 528-529, 535-536, 546-548, 553-555, 559-561, 
575-576, 580-581, 589-590, 608-609, 646-648, 651-653, 656-658, 664-665, 704-706, 

709-711, 731-733, 736-738, 750-752, 758-760, 767-769, 1057, 1060, 1065, 1068) 

6. Jako dobrą praktykę należy uznać opracowanie w Urzędzie wzoru protokołu oględzin 
drzew. Niemniej jednak NIK zwraca uwagę, że w przypadkach, gdy usunięciu ma podle-
gać większa liczba drzew, to każde drzewo powinno zostać ocenione i opisane odręb-
nie, a w szczególności te drzewa, w przypadku których stwierdzono niezgodność stanu 
faktycznego w stosunku do przedłożonej dokumentacji. 

Burmistrz wykorzystywał instrumenty prawne do ochrony drzew, takie jak wydawanie ze-
zwoleń na usunięcie drzew, a także zamieszczenie zasad ochrony przyrody w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidło-
wości dotyczyły nierzetelnego prowadzenia i dokumentowania postępowań w sprawach 
o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew. W efekcie, w sześciu decyzjach stwierdzono błędy 
w obliczeniu opłat za usunięcie drzew, tj. zaniżenie ich o łączną kwotę 261 472,96 zł. 

2. Skuteczność wykorzystanych instrumentów prawnych  

Szczegółowemu badaniu poddano 20 spraw związanych z wydaniem zezwolenia na usu-
nięcie drzew i krzewów, w których wydano ogółem 35 decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 327-773, 793-806) 

W kontrolowanych 34 decyzjach udzielających zezwolenia na usunięcie drzew określono: 
1) liczbę drzew, na wycięcie których zezwolono; 
2) liczbę drzew do przesadzenia (w jednym przypadku); 
3) liczbę drzew, które trzeba na nowo posadzić (z wyjątkiem 8 decyzji, w których naliczono 

opłatę i jej nie odroczono, jednej decyzji, w której nakazano przesadzenie drzew oraz 
jednej decyzji bez opłaty i bez nasadzeń zastępczych), w tym: 

 równą liczbie drzew usuniętych – w 20 decyzjach, 

 większą od liczby drzew usuniętych – w 4 decyzjach (stopień zastąpienia: 23 do 
usunięcia/46 do posadzenia, 1/10, 8/16 i 6/12); 

W odniesieniu do decyzji znak ROŚ.6131.201.3.2012 z 23 sierpnia 2012 r., w której nie 
ustalono opłat i nie wprowadzono warunku nasadzeń zastępczych36, kierownik ROŚ 
oraz inspektor prowadzący postępowania wyjaśnili, że w tym przypadku straty w środo-
wisku, wynikające z pozwolenia na usunięcie drzew, oszacowano jako minimalne, stąd 
nie nałożono obowiązku nasadzeń zastępczych. 

4) parametry nowo sadzonych drzew; 
W decyzjach zezwalających na usunięcie drzew w różny sposób określano wymagania 
w odniesieniu do materiału sadzeniowego, np.: 

 w decyzja ROŚ-7635/125/10 z 29 czerwca 2010 r. – drzewa w wieku min. 5 lat 
z prawidłowo wykształconymi koronami, 

 decyzja ROŚ.6131.106.2011 z 29 kwietnia 2011 r. – drzewa, w wieku powyżej 7 lat, 
z zakrytym systemem korzeniowym i prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną, 

 decyzja ROŚ.6131.306.2.2011 z 7 lutego 2012 r. – drzewa w wieku powyżej 7 lat, 
o obwodzie pnia powyżej 14 cm, z zakrytym systemem korzeniowym i prawidłowo 
ukształtowanym pniem i ko 

 decyzja ROŚ.6131.306.3.2011 z 7 lutego 2012 r. – drzewa w wieku powyżej 5 lat, 
o obwodzie pnia powyżej 12 cm, z zakrytym systemem korzeniowym i prawidłowo 
ukształtowanym pniem i koroną, 

                                                      
36 Decyzja dotyczyła 2 drzew gatunku olsza szara, które weszły w stadium zamierania. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 
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 decyzja ROŚ.6131.263.2012 z 25 września 2012 r. – drzewa gatunku liściastego 
w wieku powyżej 5 lat, o obwodzie pnia powyżej 14 cm, z zakrytym systemem ko-
rzeniowym i prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną. 

Kierownik ROŚ oraz inspektor prowadzący postępowania wyjaśnili m.in., że wielkość 
nowych nasadzeń, jak również ich parametry, ustala się adekwatnie do uszczerbku 
w środowisku przyrodniczym spowodowanym usuwaniem drzew. Uszczerbek ten jest 
w każdym przypadku różny, dlatego też orzeczenia decyzji w zakresie określającym pa-
rametry drzew do nasadzeń są zróżnicowane. 

5) miejsca, w których należy posadzić drzewa; 
Spośród 24 decyzji, w których wprowadzono obowiązek dokonania nasadzeń zastęp-
czych: 

 w 20 ustalono, że drzewa należy posadzić […] w miejsce uzgodnione z wnioskodaw-
cą, wskazane przez wydającego zezwolenie; tylko w dwóch decyzjach bliżej dookre-
ślono to miejsce poprzez sformułowanie …w większości na działce nr (numer dział-
ki), 

 w 3 w żaden sposób nie określono miejsca do nasadzeń, 

 w 1 określono miejsce nasadzeń jako skwer znajdujący się na terenie zakładu. 
6) opłaty za usunięcie drzew; 

Opłaty za usunięcie drzew naliczono w 20 decyzjach, z tego w 8 jej nie odroczono 
(1 096 213,15 zł), a w 12 – odroczono w zamian za posadzenie nowych drzew 
(906 655,23 zł). 

7) terminy usunięcia drzew; 
We wszystkich 34 decyzjach ustalono terminy usunięcia drzew poprzez określenie daty, 
do której należy to uczynić. Terminy te, liczone w dniach, wynosiły od 19 do 563 dni od 
daty wydania decyzji37, a przeciętnie – 197 dni. 

8) terminy przesadzenia lub posadzenia innych drzew; 
We wszystkich 24 decyzjach, w których wprowadzono obowiązek nasadzeń zastęp-
czych, oraz w jednej, w której zezwolono na przesadzenie drzew, ustalono terminy do-
konania nasadzeń (przesadzenia) poprzez określenie daty, do której należy to uczynić. 
W 6 decyzjach ustalono go na koniec kwietnia, w 4 – na koniec czerwca, w 2 – na ko-
niec września, w 9 – na koniec października, w 1 – na koniec listopada i w 3 – na koniec 
grudnia. Terminy te, liczone w dniach, wynosiły od -61 do 365 dni od daty upływu termi-
nu na usunięcie drzew38. 

9) obowiązek poinformowania organu o dokonanych nasadzeniach; 
W 22 decyzjach ustalono obowiązek poinformowania Urzędu o zrealizowaniu nasadzeń 
(przesadzenia) w terminie 14 dni od ich wykonania, a w jednej – wskazując konkretną 
datę jego wykonania. W jednej decyzji nie ustalono takiego obowiązku39. 
(dowód: akta kontroli, str. 331, 388-390, 393-394, 396-397, 420-421, 429, 442-448, 482-

484, 487-489, 492-494, 507-508, 522, 528-529, 535-536, 546-548, 553-555, 559-561, 575-
576, 580-581, 589-590, 608-609, 646-648, 651-653, 656-658, 664-665, 704-706, 709-711, 

731-733, 736-738, 750-752, 758-760, 767-769, 793-802) 

Spośród badanych 34 decyzji w odniesieniu do 17 wymagane było sprawdzenie obowiązku 
ich wykonania. Do czasu kontroli przedstawiciele ROŚ sprawdzili wykonanie warunku nasa-
dzeń zastępczych z 14 decyzji, przy czym w dwóch przypadkach sprawdzenia dokonano 
wspólnie z kontrolerem NIK. 
Tylko w jednej z badanych spraw minął trzyletni okres do sprawdzenia żywotności drzew 
posadzonych w wyniku realizacji warunku nasadzeń zastępczych40. W wyniku oględzin 
przeprowadzonych 11 kwietnia 2014 r. potwierdzono zachowanie żywotności drzew, a de-
cyzją znak ROŚ.6131.20a.2011.2014 z tego samego dnia opłatę w wysokości 57 046,70 zł 
umorzono w całości. 

                                                      
37 Decyzja znak ROŚ.6131.154.2012 z 11 czerwca 2012 r. – 19 dni, decyzje znak ROŚ.6131.160.1.2011, 
ROŚ.6131.160.2.2011 i ROŚ.6131.160.3.2011 z 17 czerwca 2011 r. – 563 dni. 
38 Decyzja znak ROŚ.6131.151.2013 z 7 czerwca 2013 r. – (-)61 dni, decyzja znak ROŚ.6131.351.2.2013 z 21 listopada 2013 
r. – 365 dni. 
39 Decyzja znak ROŚ.6131.111.2012 z 26 kwietnia 2012 r. – wniosek osób fizycznych, inwestycja Elektrowni Skawina SA. 
Zgłoszenia nasadzeń, wraz z nasadzeniami wynikającymi z decyzji znak ROŚ.6131.64.2012 z 28 marca 2012 r. oraz 
ROŚ.6131.253.2012 z 7 września 2012 r., dokonał wykonawca inwestycji SKANSKA SA pismem z 24 grudnia 2012 r. 
40 Decyzja znak ROŚ.6131.20.2011 z 21 lutego 2011 r. nakazująca nasadzenie 5 drzew. 
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(dowód: akta kontroli, str. 416-424, 803-806, 1015-1027) 

W toku kontroli przeprowadzono oględziny, mające na celu weryfikację obowiązków nałożo-
nych decyzjami: 
1) ROŚ.6131.106.2011 z 29 kwietnia 2011 r., zezwalająca na usunięcie 10 topól pod wa-

runkiem zastąpienia ich 10 drzewami innych gatunków, w wieku powyżej 7 lat, z zakry-
tym systemem korzeniowym i prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną, w terminie do 
30 września 2011 r.; w decyzji nie naliczono opłaty za usunięcie drzew na podstawie 
art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody; 

(dowód: akta kontroli, str. 425-432, 1000-1012) 
2) ROŚ.6131.306.2.2011 z 7 lutego 2012 r., zezwalająca na usunięcie 29 drzew pod wa-

runkiem zastąpienia ich 29 drzewami w wieku powyżej 7 lat, o obwodzie min. 14 cm, 
z zakrytym systemem korzeniowym i prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną, 
w terminie do 30 kwietnia 2013 r.; w decyzji naliczono opłatę za usunięcie drzew w wy-
sokości 322 321,98 zł, odroczoną do dnia 6 lutego 2015 r.; 

(dowód: akta kontroli, str. 487-489, 497-498, 1000-1012) 
3) ROŚ.6131.306.3.2011 z 7 lutego 2012 r., zezwalająca na usunięcie 62 drzew pod wa-

runkiem zastąpienia ich 62 drzewami w wieku powyżej 5 lat, o obwodzie min. 12 cm, 
z zakrytym systemem korzeniowym i prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną, 
w terminie do 30 kwietnia 2013 r.; w decyzji nie naliczono opłaty za usunięcie drzew na 
podstawie art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody; 

(dowód: akta kontroli, str. 492-494, 499-501, 1000-1012) 
4) ROŚ.6131.201.2.2012 z 23 sierpnia 2012 r., zezwalająca na usunięcie 14 drzew pod 

warunkiem zastąpienia ich 14 drzewami w wieku powyżej 7 lat, o obwodzie min. 14 cm, 
z zakrytym systemem korzeniowym i prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną, 
w terminie do 30 czerwca 2014 r.41; w decyzji naliczono opłatę za usunięcie drzew 
w wysokości 8 341,12 zł, odroczoną do dnia 23 sierpnia 2015 r.; 

(dowód: akta kontroli, str. 553-555, 1014, 1015-1027) 
5) ROŚ.6131.203.2.2013 z 2 sierpnia 2013 r., zezwalająca na usunięcie 207 drzew pod 

warunkiem zastąpienia ich 207 drzewami w wieku 3-5 lat, z zakrytym systemem korze-
niowym i prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną, w terminie do 31 marca 2014 r.; 
w decyzji naliczono opłatę za usunięcie drzew w wysokości 105 577,95 zł, odroczoną do 
dnia 2 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 709-711, 1013, 1015-1027) 

Na podstawie analizy dokumentów oraz wizji w terenie ustalono: 

Ad 1) 
W protokole z 19 września 2011 r., podpisanym przez przedstawiciela wnioskodawcy oraz 
przedstawicieli Urzędu (kierownik ROŚ i inspektor prowadzący postępowania w sprawie 
udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew),  potwierdzono posadzenie 10 drzew iglastych 
(świerków) w Parku Miejskim Skawinie. W protokole nie określono ich bliższej lokalizacji, nie 
załączono też dokumentacji zdjęciowej. Załącznikiem do protokołu była faktura z 16 wrze-
śnia 2011 r. na kwotę 2 656,80 zł, potwierdzająca dostawę i posadzenie 10 świerków. 
Podczas oględzin 5 czerwca 2014 r. przedstawiciel Urzędu wskazał kontrolerowi 10 świer-
ków. Przy trzech z nich stały pojedyncze paliki, pozostałe były niezabezpieczone. Dziewięć 
drzew było żywotnych, bez widocznych uszkodzeń, a jedno – usychające. 

Ad 2 i 3) 
W protokołach odbioru robót z 9 kwietnia 2013 r., podpisanych przez przedstawiciela firmy 
dokonującej nasadzeń oraz przedstawiciela Urzędu (kierownik ROŚ) potwierdzono wykona-
nie nasadzeń: 29  drzew w wieku powyżej 7 lat i obwodzie pnia 14 cm oraz 62 drzew 
w wieku powyżej 5 lat i obwodzie pnia 12 cm. W protokołach nie określono gatunków posa-
dzonych drzew, a ich lokalizację określono poprzez wskazanie ulic, skweru i parków 
w Skawinie: ul. Krakowska – 2 szt., ul. Popiełuszki – 13 szt., ul. Mickiewicza – 7 szt., skwer 
20 Listopada – 7 szt. (29) oraz ul. Witosa – 30 szt., ul. Radziszowska – 10 szt., ul. Wesoła – 
4 szt., Park im. Jana Pawła II – 3 szt., Park Miejski – 15 szt. Do protokołu nie załączono 
dokumentacji zdjęciowej. Podczas kontroli przedłożono korektę do jednego z protokołów, 

                                                      
41 Pierwotny termin – 30 kwietnia 2013 r. Na wniosek strony z 23 kwietnia 2013 r. termin przedłużono do 30 czerwca 2014 r. 
(decyzja znak ROŚ.6131.201.2a.2012 z 26 kwietnia 2013 r.). 
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w której zwiększono liczbę nasadzeń przy ul. Witosa do 40 szt. oraz usunięto nasadzenia 
przy ul. Radziszowskiej. 
Podczas oględzin 5 czerwca 2014 r. przedstawiciel Urzędu wskazał kontrolerowi w ww. 
lokalizacjach: 
a) w ramach nasadzeń 29 drzew – 5 grabów pospolitych odm. kolumnowa, 20 klonów 

pospolitych odm. kolumnowa, 2 świerki pospolite, 1 klona pospolitego oraz 1 jarząba po-
spolitego; wszystkie drzewa były żywotne, bez widocznych uszkodzeń; na podstawie 
pomiarów części drzew stwierdzono, że obwody niektórych były mniejsze od wymaga-
nych w decyzji: 11 zmierzonych klonów miało obwody 11-13 cm, a jeden świerk – 8 cm; 
z drzew zmierzonych obwód 14 cm i większy miało 5 grabów i jeden jarząb; 4 drzewa 
(klon, jarząb i 2 świerki) nie były stabilizowane palikami; 

b) w ramach nasadzeń 62 drzew – 40 żywotników, 4 klony kuliste, 3 buki, 5 śliw odm. oz-
dobna, 7 lip drobnolistnych, 2 jabłonie odm. ozdobna, 1 katalpę; stwierdzono, że jeden 
klon kulisty jest obumarły, a jeden buk – w stadium zamierania; pozostałe drzewa były 
żywotne; wyrywkowe pomiary obwodów wykazały, że jabłonie miały obwody 9 cm, a ka-
talpa 7 cm; 44 cztery drzewa nie były stabilizowane palikami, a 10 – tylko jednym pali-
kiem, przy czym cztery drzewa były przywiązane do palików sznurkiem (3 buki, 1 klon). 

Ad 4) 
Do 3 lipca 2014 r. wnioskodawca nie zgłosił wykonania obowiązku nasadzeń zastępczych. 
Zawiadomieniem z 4 lipca 2014 r. Urząd poinformował stronę o przeprowadzeniu 17 lipca 
2014 r. dowodu w sprawie oceny stanu faktycznego wypełnienia warunków orzeczenia 
decyzji. W wyniku oględzin przeprowadzonych 17 lipca 2014 r. potwierdzono wykonanie 
warunku z decyzji poprzez nasadzenie 14 klonów polnych o zadanych parametrach. Do 
protokołu oględzin dołączono fakturę z 10 lipca 2014 r. na kwotę 5 853,60 zł, potwierdzają-
cą dostawę i posadzenie klonów. 

Ad 5) 
Do 3 lipca 2014 r. wnioskodawca nie zgłosił wykonania obowiązku nasadzeń zastępczych. 
Zawiadomieniem z 4 lipca 2014 r. Urząd poinformował stronę o przeprowadzeniu 17 lipca 
2014 r. dowodu w sprawie oceny stanu faktycznego wypełnienia warunków orzeczenia 
decyzji. W wyniku oględzin przeprowadzonych 17 lipca 2014 r. potwierdzono wykonanie 
warunku z decyzji poprzez nasadzenie, na działce sąsiadującej z działką, z której usunięto 
drzewa,  207 drzew gatunków: klon – 100 szt., wierzba – 44 szt., jarzębina – 34 szt., lipa – 
21 szt., brzoza – 8 szt. Do protokołu oględzin dołączono fakturę z 16 lipca 2014 r. na kwotę 
20 579,40 zł, potwierdzającą dokonanie nasadzeń zastępczych. Według oświadczenia 
przedstawicieli wnioskodawcy nasadzeń dokonano w czerwcu 2014 r., a więc po terminie 
wyznaczonym w decyzji. 
Drzewa posadzono na stromej skarpie, w odległości co ok. 2-3 m. 

Dwoma decyzjami Burmistrz odmówił wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew: 

 znak ROŚ-7635/224-4/10 z 16 grudnia 2010 r. – 3 dębów szypułkowych; 
Wniosek o zezwolenie na usunięcie ogółem 66 drzew motywowany był kolizją z projek-
towaną budową pawilonu handlowo-usługowego. Decyzjami znak ROŚ-7635/224-1/10, 
ROŚ-7635/224-2/10 i ROŚ-7635/224-3/10 z 16 grudnia 2010 r. wnioskodawca uzyskał 
zezwolenia na usunięcie łącznie 56 drzew. 
W dniu 13 stycznia 2011 r. wnioskodawca – P.A. NOVA SA z siedzibą w Gliwicach – 
odwołał się od decyzji ROŚ-7635/224-4/10 do Samorządowego Kolegium Odwoławcze-
go w Krakowie, wnosząc o jej uchylenie. Zaskarżonej decyzji zarzucono m.in. narusze-
nie art. 83 ustawy o ochronie przyrody poprzez jego niewłaściwe zastosowanie oraz na-
ruszenie niektórych przepisów K.p.a. Decyzją SKO.OŚ/4170/43/2011 z 8 kwietnia 
2011 r. SKO w Krakowie umorzyło postępowanie odwoławcze – pismem z 31 marca 
2011 r. strona złożyła oświadczenie o cofnięciu odwołania na zasadzie art. 137 K.p.a. 
Drzewa objęte wszystkimi decyzjami z 16 grudnia 2010 r. nie zostały usunięte. Decyzją 
znak ROŚ-7635/224/10/11 z 17 lutego 2011 r. Burmistrz uchylił ww. trzy decyzje (1, 2 
i 3) z 16 grudnia 2010 r. w wyniku wniosku w tej sprawie złożonego przez pełnomocnika 
P.A. NOWA SA. We wniosku wskazano, że warunki orzeczeń tych decyzji nie zostały 
wykonane z uwagi na nieuzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę, a w konse-
kwencji – kredytów bankowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 334-415) 
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 znak ROŚ.6131.151.2013 z 7 czerwca 2013 r. – 1 topoli o obw. 350 cm; 
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew motywowany był zagrożeniem dla pobli-
skich budynków. W wyniku oględzin przeprowadzonych 29 maja 2013 r. jedno z drzew 
zakwalifikowano do usunięcia, a jedno – do pozostawienia (bez uzasadnienia). W uza-
sadnieniu decyzji stwierdzono, że w przypadku topoli o obwodzie 350 cm nie znaleziono 
przesłanek przemawiających za jego usunięciem z uwagi na dobry stan zdrowotny i od-
dalenie od budynku. Oświadczeniem z 29 października 2013 r. wnioskodawca – REN-
BET sp. z o.o. w Krakowie – poinformował o odstąpieniu od wycinki topoli, na usunięcie 
której uzyskał zezwolenie, co zostało potwierdzone w wyniku oględzin przeprowadzo-
nych 7 stycznia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 661-667) 

W kontrolowanym okresie w Urzędzie nie prowadzono postępowań administracyjnych 
w sprawie usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia, nie zarejestrowano też skarg 
związanych z problematyką niszczenia lub usuwania drzew, dla których organem właści-
wym do rozpatrzenia jest Burmistrz, jak i Rada Miejska. 

(dowód: akta kontroli, str. 870-872) 

W latach 2010-2013 z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów Gmina Skawina osią-
gnęła wpływy w wysokości 751 026,85 zł, a na edukację ekologiczną oraz utrzymanie ziele-
ni poniosła wydatki w wysokości, odpowiednio, 50 894 zł i 1 970 327 zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 807) 

Spośród objętych kontrolą 7 decyzji, w których ustalono opłatę za usunięcie drzew bez jej 
odroczenia42, w 5 przypadkach wnioskodawcy dokonali zapłaty w terminie ustalonym decy-
zjami w łącznej wysokości 567 047,27 zł. W dwóch przypadkach zapłaty dokonano po ter-
minie: 

 termin zapłaty z decyzji ROŚ.6131.201.1.2012 minął 2 października 2012 r.; upomnie-
niem z 10 października 2012 r. Urząd wezwał stronę do uregulowania należności, co 
nastąpiło 16 października 2012 r.; wpłacono kwotę 122 941,36 zł, z tego 122 249,56 zł 
należność główna, 8,80 zł koszty upomnienia i 683,00 zł odsetki; 

 termin zapłaty z decyzji ROŚ.6131.143.1.2013 minął 17 czerwca 2013 r., a zapłaty kwo-
ty 55 506,04 zł dokonano 11 lipca 2013 r.; notą odsetkową z 16 lipca 2013 r. Urząd ob-
ciążył stronę odsetkami w wysokości 426,00 zł, które zostały zapłacone 9 sierpnia 
2013 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1033-1044) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono na-
stępujące nieprawidłowości: 

1. W żadnej z 24 badanych decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które uzależniono 
od zastąpienia usuwanych drzew innymi drzewami, nie wskazano jednoznacznie miej-
sca dokonania nasadzeń zastępczych: 

 w 20 ustalono, że drzewa należy posadzić […] w miejsce uzgodnione z wnioskodaw-
cą, wskazane przez wydającego zezwolenie; tylko w dwóch decyzjach bliżej dookre-
ślono to miejsce poprzez sformułowanie …w większości na działce nr (numer dział-
ki), 

 w 3 w żaden sposób nie określono miejsca do nasadzeń, 

 w 1 określono miejsce nasadzeń jako skwer znajdujący się na terenie zakładu. 
(dowód: akta kontroli, str. 388-390, 396-397, 420-421, 429, 442-444, 447-448, 487-489, 

492-494, 507-508, 535-536, 553-555, 580-581, 651-653, 656-658, 664-665, 704-706, 
709-711, 736-738, 758-760, 767-769, 793-802) 

Kierownik ROŚ oraz inspektor prowadzący postępowania wyjaśnili, że: 

 w większości przypadków nasadzenia zastępcze dokonywane są na tej samej dział-
ce, z której usunięto wnioskowane drzewa (na co wskazuje pośrednio sformułowanie 
„zastąpienie innymi drzewami lub krzewami”), a przy braku takiej możliwości – organ 
wyznacza dokładnie miejsce nasadzeń na terenie zieleni miejskiej, uzgadniając tak-

                                                      
42 Jedna decyzja znak ROŚ-7635/224-2/10 z 16 grudnia 2010 r., w której ustalono opłatę w wysokości 351 410,28 zł, została 
uchylona na wniosek strony (drzew nie usunięto). 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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że gatunki drzew (dostosowane do miejscowych warunków glebowych, klimatycz-
nych i krajobrazowych), 

 organ nie narzuca stronom miejsca nasadzeń z uwagi na ich słuszny interes (nie po-
noszą dodatkowych kosztów w związku z nowym urządzeniem zieleni na działce) 
i interes społeczny (zapewnienie środowisku rzeczywistej rekompensaty); 

 na etapie decyzyjnym wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, czy nakazana do 
nasadzeń liczba drzew jest możliwa do posadzenia na terenie jego działki. 

(dowód: akta kontroli str. 1045, 1047, 1050, 1052) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody miejsce do 
przesadzenia lub posadzenia nowych drzew wskazuje wydający zezwolenie. Ponadto 
wskazanie miejsca posadzenia nowych drzew ułatwia późniejszą weryfikację wykonania 
tego obowiązku. Negatywnym przykładem konsekwencji pozostawienia wnioskodawcom 
zupełnej swobody w tym zakresie są nasadzenia zastępcze w ramach realizacji decyzji 
znak ROŚ.6131.203.2.2013 z 2 sierpnia 2013 r., tj. posadzenia ponad 200 drzew w bar-
dzo niekorzystnych warunkach, tj. na stromym stoku, w nadmiernym zagęszczeniu, co 
potwierdzono podczas oględzin 17 lipca 2014 r. 

2. Decyzją znak ROŚ.6131.203.2.2013 z 2 sierpnia 2013 r. zezwolono na usunięcie 207 
drzew pod warunkiem zastąpienia ich w terminie do 31 marca 2014 r. 207 innymi drze-
wami. W decyzji naliczono opłatę za usunięcie drzew w wysokości 105 577,95 zł, odro-
czoną do dnia 2 sierpnia 2016 r. Do końca czerwca 2014 r. w Urzędzie nie podjęto żad-
nych działań w celu sprawdzenia wykonania warunku z decyzji, a zawiadomienie 
o przeprowadzeniu czynności w tym zakresie wysłano do strony pismem z 4 lipca 
2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 709-720, 1013) 

Kierownik ROŚ oraz inspektor prowadzący postępowania wyjaśnili: 
Brak powiadomienia inwestora o dokonaniu nasadzeń zastępczych oraz natłok pracy są 
jedynymi przyczynami niedokonania kontroli spełnienia warunku narzuconego w orze-
czeniu decyzji ROŚ.6131.203.2.2013 z dnia 02.08.2013 r. bezpośrednio po upłynięciu 
terminu wykonania nasadzeń, tj. 30.03.2014 r. Ponadto przedmiotowa decyzja została 
podzielona na dwie decyzje częściowe i w drugiej, tj. ROŚ.6131.203.1.2013 z dnia 
02.08.2013 termin spełnienia warunku dokonania zastępczych nasadzeń został ustalony 
do dnia 31.10.2014 r. Organ zamierzał dokonać kontroli wykonania obu warunków po 
tym terminie, traktując obie decyzje całościowo. 

(dowód: akta kontroli, str. 1058, 1061-1062, 1066, 1069-1070) 

W ocenie NIK założenie sprawdzenia wykonania warunku nasadzeń zastępczych prze-
szło 7 miesięcy od upływu terminu wyznaczonego w decyzji – szczególnie w sytuacji od-
roczenia opłaty za usunięcie drzew – nie służy osiąganiu założonej kompensacji przy-
rodniczej, jaką ma zapewniać ten instrument. 

W protokołach oględzin z wykonania obowiązku posadzenia nowych drzew nie w każdym 
przypadku odnoszono się do gatunków posadzonych drzew, miejsca ich posadzenia, 
a także stanu jakościowego sadzonek i sposobu ich zabezpieczenia. 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody opłata za usu-
nięcie drzew może być umorzona pod warunkiem, że drzewa nie zachowały żywotności 
z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Niedołożenie należytej staranności 
w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia i pielęgnacji nowo posadzonych drzew może 
stanowić przesłankę do uiszczenia opłaty na podstawie art. 84 ust. 5a ustawy o ochronie 
przyrody. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako skuteczne działania Urzędu w zakresie monitorowania 
i egzekwowania wykonania obowiązków nałożonych decyzjami oraz zapewnienia właściwej 
kompensacji przyrodniczej. Zastrzeżenia NIK budzi jednak niewskazywanie w zezwoleniach 
na usunięcie drzew miejsc, w których należy posadzić nowe drzewa w zamian za drzewa 
usuwane, co może utrudniać kontrolę wykonania nałożonych obowiązków. Ponadto NIK 
zwraca uwagę, iż oględziny przeprowadzone w toku kontroli wykazały, że dwóch inwesto-
rów dokonało nowych nasadzeń tuż przed prowadzonymi przez NIK oględzinami, w tym 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 



 

23 

jeden po upływie terminu wskazanym w zezwoleniu. W efekcie 207 drzew zostało posadzo-
nych w lipcu, tj. w najmniej korzystnym okresie, co może mieć wpływ na zachowanie ich 
żywotności. 

3. Działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie 
ochrony drzew w procesach inwestycyjnych 

W kontrolowanym okresie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu podejmował 
działania edukacyjne i informacyjne dotyczące ochrony przyrody. Polegały one głównie na 
organizacji konkursów ekologicznych, przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy (w tym również dla 
przedszkoli i szkół, dla których gmina nie jest organem założycielskim). Przykładowo: 

 w 2010 r. zorganizowano: konkurs „Surowiec wtórny” (przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja), konkurs ekologiczny z wiedzy o środowisku (przedszkola – temat ogólny, 
szkoły podstawowe – segregacja odpadów, gimnazja – parki narodowe), konkurs ekolo-
giczno-plastyczny dla przedszkoli, konkurs ekologiczny z wiedzy o środowisku (Zespół 
Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie), warsztaty edukacyjne – wyjazd do sor-
towni odpadów Barycz (Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie); ponadto 
zakupiono płytę CD „Zwierzęta chronione, ekologia na co dzień, las i ochrona środowi-
ska” (dla wszystkich przedszkoli z terenu gminy) oraz plakat „Kochasz dzieci, nie pal 
śmieci” (dla wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy); 

 w 2011 r. zorganizowano: konkurs ekologiczny z wiedzy o środowisku (przedszkola – 
temat ogólny, szkoły podstawowe – woda źródłem życia, gimnazja – skażenie gleby 
a zdrowie), konkursy ekologiczno-plastyczne, konkurs „Surowiec wtórny”, kampanię 
edukacyjną w przedszkolach, szkołach i na terenie gminy pt. „Segregujesz-zyskujesz”, 
dofinansowaną przez WFOŚiGW w Krakowie (zbiórka surowców wtórnych i jej podsu-
mowanie, happening – pierwsza gminna ekologiczna zbiórka surowców wtórnych, wy-
stępy artystyczne, w tym przedstawienie krakowskich aktorów pt. „Opowieści smutnej 
rzeki”, wydawanie sadzonek krzewów, rozdawanie mieszkańcom ulotek dotyczących 
segregowania odpadów i szkodliwości ich spalania w piecach domowych, edukacja eko-
logiczna w placówkach oświatowych dotycząca segregacji odpadów, ankietowanie 
uczniów); 

 w 2012 r. zorganizowano: konkurs ekologiczny z wiedzy o środowisku (przedszkola – 
temat ogólny, szkoły podstawowe – segregacja odpadów, gimnazja – parki narodowe), 
konkursy ekologiczno-plastyczne (przedszkola); ponadto zrealizowano projekt „Aktywna 
edukacja ekologiczna dla uczniów z gimnazjów z terenu gminy Skawina – poznaj Oj-
cowski Park Narodowy” (dofinansowany przez WFOŚiGW w Krakowie) oraz sfinanso-
wano druk ulotki edukacyjnej pt. „Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach” oraz „Regulaminu Parku Miejskiego”; 

 w 2013 r. zorganizowano Program Ekologiczny – teatrzyki pt. „Jaś i Małgosia” (przed-
szkola, uczniowie klas I-III szkół podstawowych) oraz sfinansowano druk ulotki dotyczą-
cej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Skawinie. 

(dowód: akta kontroli str. 931-941) 

W związku z kontrolą zwrócono się do dyrektorów ośmiu instytucji oświatowych43, dla któ-
rych organem założycielskim jest Gmina, o udzielenie informacji w sprawie działań eduka-
cyjnych związanych z ochroną przyrody, w szczególności dotyczących ochrony drzew, jakie 
są podejmowane w kierowanych przez nich jednostkach. 

Wszyscy dyrektorzy podkreślili, że w ich jednostkach przywiązuje się duże znaczenie do 
kształtowania u swoich wychowanków świadomego stosunku do środowiska przyrodnicze-
go, szacunku do różnych form życia oraz aktywnej postawy wobec przyrody i jej ochrony. 
We wszystkich informacjach szczegółowo przedstawiono szereg przedsięwzięć o charakte-
rze ekologicznym – często o charakterze cyklicznym – podejmowanych w tych placówkach, 
których metody i formy dostosowane były do poziomu wiedzy i możliwości dzieci na po-
szczególnych etapach edukacji przedszkolnej i szkolnej. 
Przedsięwzięcia te podejmowano głównie w takich obszarach działalności ekologicznej, jak: 

                                                      
43 Trzy przedszkola, trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja. 
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1) segregacja odpadów i zbiórka surowców wtórnych; 
2) woda i jej znaczenie w przyrodzie; oszczędzanie wody; 
3) pozyskiwanie energii, w tym ze źródeł odnawialnych, znaczenie jej oszczędzania; 
4) ochrona przyrody, w tym zapoznanie się z rolą drzew i lasu w życiu wszystkich organi-

zmów żywych oraz sposobów dbania o drzewa. 
W informacjach wskazano na bardzo różnorodne metody i formy edukacji ekologicznej, 
takie jak: spacery i wycieczki umożliwiające poznanie obiektów przyrodniczych i ekosyste-
mów w różnych porach roku (szczególnie podkreślano możliwości, jakie daje park miejski 
w Skawinie), oglądanie filmów o tematyce ekologicznej, realizacja projektów ekologicznych, 
tworzenie, gazetek, plakatów i wystaw, prowadzenie kącików przyrodniczych i hodowli ro-
ślin, warsztaty ekologiczne (np. w ramach projektu „Natura 2000”, w sortowni śmieci), kon-
kursy ekologiczne (w tym plastyczne), zbiórka surowców wtórnych (nakrętki, baterie, maku-
latura, a nawet telefony komórkowe), inscenizacje i teatrzyki z zakresu ochrony przyrody, 
uczestnictwo w akcjach o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym (np. „Dni Ziemi”, „Światowy 
Dzień Drzewa”, „Sprzątanie Świata”, „Najpiękniejsze miejsce w twojej okolicy”, ale także np. 
„Czysta Skawina – segregujesz zyskujesz”). Działania bezpośrednio związane z poznawa-
niem znaczenia drzew (i lasu) w przyrodzie to m.in. zajęcia edukacyjne z leśniczymi, zarów-
no w przedszkolach i szkołach, jak i w lesie, sadzenie drzew w ogrodach przedszkolnych 
i szkolnych, rozpoznawanie drzew podczas wycieczek (m.in. w parku miejskim w Skawinie) 
itp. 
Dyrektorzy podkreślali bardzo dobrą współpracę z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska Urzędu w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej. Wskazywano m.in. na organiza-
cję przez ten Wydział konkursów o tematyce ekologicznej, pomoc w prowadzeniu segregacji 
odpadów oraz utrzymaniu zieleni, a także wydanie 1000 szt. broszur, zaprojektowanych 
przez uczniów jednej ze szkół, pn. „Poradnik-odpadnik. DOŁĄCZ DO NAS – RAZEM MO-
ŻEMY TWORZYĆ CZYSTĄ SKAWINĘ”. 

(dowód: akta kontroli str. 873-930) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

NIK ocenie pozytywnie działalność Urzędu w zakresie edukacji przyrodniczej, niemniej 
jednak zwraca uwagę, że działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne w dziedzinie 
ochrony przyrody, do których zobowiązuje art. 4 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, podej-
mowane były sporadycznie, dotyczyły głównie segregacji odpadów i nie obejmowały szero-
kiego grona mieszkańców gminy. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kon-
troli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli44, wnosi o: 

1) dokumentowanie stanu faktycznego w prowadzonych postępowaniach o wydanie ze-
zwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (w tym sporządzanie dokumentacji fotogra-
ficznej) w sposób jednoznacznie umożliwiający weryfikację złożonego wniosku w zakre-
sie liczby drzew, gatunku, obwodu pnia oraz powierzchni krzewów, w szczególności, gdy 
usunięcie drzew związane jest z prowadzoną inwestycją; 

2) wskazywanie w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew konkretnego miejsca po-
sadzenia nowych drzew. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierowni-
ka jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 

                                                      
44 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmie-
nionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kraków, dnia          sierpnia 2014 r. 

 

 
Kontroler 

Piotr Smyrak 
główny specjalista kp. 
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