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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/046 – Usuwanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie pozyskanego drewna 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Środowiska 

Kontroler Jolanta Zielińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr KSI/17/2018 z dnia 10 maja 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 

Warszawa (dalej: „Urząd MWM”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego od dnia 10 grudnia 2001 r. (dalej: 

„Marszałek WM”) 

(dowód: akta kontroli str. 12-13) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W latach 2016−2018 (do dnia 15 maja)2 Marszałek WM nie zapewnił w pełni realizacji zadań 
dotyczących usuwania drzew i krzewów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz rzetelny. 

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, co do zasady wydawane były zgodnie z ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody3 (dalej: „uoop”), a także w terminach 
wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego4 
(dalej: „ustawa Kpa”). W okresie objętym kontrolą stwierdzono jednak przypadki wydawania 
zezwoleń na podstawie niekompletnych wniosków, przypadki nieprawidłowego naliczenia 
opłaty za usunięcie drzew i krzewów, a także naruszenie ustawy Kpa w zakresie 
zawiadomienia stron postępowania o terminie przeprowadzenia oględzin drzew i krzewów 
objętych wnioskami. 

Wadliwie działający system informatyczny f7, przeznaczony do wprowadzania do publicznie 
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie (dalej: „publicznie dostępny wykaz”), spowodował brak możliwości stwierdzenia5 
terminu wprowadzania tych danych do publicznie dostępnego wykazu. W celu usprawnienia 
realizacji zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów, w listopadzie 2016 r. w Urzędzie 
MWM wdrożono system informatyczny „Usuwanie Drzew i Krzewów” (dalej: „UDiK”).  

W Urzędzie MWM nie podejmowano działań w celu monitorowania terminowej realizacji 
postanowień, zawartych w wydanych przez Marszałka WM zezwoleniach na usunięcie 
drzew i krzewów, w szczególności przestrzegania przez adresatów decyzji określonego 
w zezwoleniach terminu usunięcia drzew i krzewów oraz dostarczenia informacji 
o dokonanych nasadzeniach zastępczych. Organ nie prowadził również monitoringu 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną 
o dodatkowe objaśnienie. 

2  Okres objęty kontrolą. 
3  Dz.U. z 2018 r. poz. 142, ze zm. 
4  Dz. U. z 2017 r. poz.1257, ze zm. 
5  Do dnia 20 lutego 2018 r. 

Ocena ogólna 
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spełnienia przez adresatów decyzji wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lub 
pozwolenia na rozbiórkę przed usunięciem drzew i krzewów w przypadku, gdy ich usunięcie 
związane było z realizacją inwestycji, wymagającej uzyskania takiego pozwolenia. 

Ze względu na fakt, że kompetencje do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 

Marszałek WM uzyskał dopiero od dnia 1 stycznia 2016 r., do czasu zakończenia kontroli 

NIK, nie kontrolował zachowania żywotności nasadzeń zastępczych po upływie trzech lat od 

terminu dokonania nasadzeń, określonego w zezwoleniach wydanych przez ten organ. 

Zauważyć jednak należy, że z inicjatywy Marszałka WM w okresie objętym kontrolą 

w Urzędzie MWM systematycznie prowadzona była kontrola dokonania oraz zachowania 

żywotności nasadzeń zastępczych, których obowiązek realizacji wynikał z zezwoleń 

wydanych przed dniem 1 stycznia 2016 r. przez inne organy. 

W przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu nielegalnego usunięcia drzew i krzewów 
lub ich uszkodzenia bądź zniszczenia, Marszałek WM każdorazowo podejmował działania 
mające na celu ustalenie stanu faktycznego, przeprowadzając oględziny terenu objętego 
zgłoszeniem. W przypadku potwierdzenia naruszenia przepisów uoop, organ prawidłowo 
wymierzał administracyjne kary pieniężne za nielegalne usunięcie drzew i krzewów lub ich 
uszkodzenie bądź zniszczenie. W dwóch z ośmiu objętych badaniem spraw stwierdzono 
jednak, że czynności wyjaśniające, mające na celu potwierdzenie zasadności powziętych 
informacji o uszkodzeniu drzewa i zniszczeniu krzewów, podjęte zostały przez organ 
dopiero po upływie ponad dwóch i czterech miesięcy od dnia ich otrzymania. 

Stwierdzone nieprawidłowości wskazują, że nie w pełni skutecznie funkcjonował system 
kontroli zarządczej. Pomimo zidentyfikowania ryzyk w obszarze związanym z usuwaniem 
drzew i krzewów z nieruchomości gminnych, ustalone mechanizmy kontroli nie były 
skuteczne i nie zapobiegły zmaterializowaniu się wielu z tych ryzyk. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie zaplecza kadrowo-technicznego do 

wykonywania zadań dotyczących usuwania drzew 

i krzewów 

Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego6 z dniem 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie (dalej: „Regulamin Organizacyjny Urzędu MWM”), w którym określono, że do 

zakresu działania Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa (dalej: 

„DPEGiŁ”) należy m.in. „prowadzenie spraw z zakresu wycinki drzew i krzewów”7 oraz 

„prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie 

oraz publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje 

o środowisku”8. Powyższe zapisy zostały utrzymane w Regulaminach Organizacyjnych 

Urzędu MWM, przyjętych kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego9. 

W ramach DPEGiŁ zadania dotyczące usuwania drzew i krzewów powierzono Wydziałowi 

Zezwoleń na Usunięcie Drzew i Krzewów10. 

(dowód: akta kontroli str. 71, 89, 103-125, 127-173) 

                                                      
6  Uchwała Nr 1680/105/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
7  §29 ust. 1 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego UMWM. 
8  §29 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego UMWM. 
9  Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 376/226/17 z dnia 14 marca 2017 r., nr 1/306/18 z dnia 

3 stycznia 2018 r., nr 617/333/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

10  Uzasadnienie do zarządzenia Nr 147/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2015 r. 
w sprawie Regulaminu wewnętrznego Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

Opis stanu 

faktycznego 
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Do zadań tego Wydziału należało w szczególności prowadzenie spraw, o których mowa 

w art. 83-89 uoop, w odniesieniu do terenów należących do Miasta Stołecznego Warszawy. 

Równocześnie realizację ww. zadań, w odniesieniu do terenów nieruchomości gminnych 

pozostałych czterech miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego, tj. Ostrołęki, 

Płocka, Radomia i Siedlec, powierzono właściwym Delegaturom Urzędu MWM, 

tj. odpowiednio Delegaturze w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach, z zastrzeżeniem, że 

wsparcie merytoryczne i koordynacja zadań odbywać będzie się przy udziale Wydziału 

Zezwoleń na Usunięcie Drzew i Krzewów Urzędu MWM.  

Marszałek WM upoważnił od dnia 1 stycznia 2016 r. Dyrektora DPiEGiŁ oraz Zastępcę 

Dyrektora DPiEGiŁ do załatwiania w jego imieniu spraw, w tym wydawania decyzji 

i postanowień, w indywidualnych sprawach z zakresu objętego niniejszą kontrolą. 

Analogiczne upoważnienie od dnia 18 stycznia 2016 r. otrzymali również dyrektorzy 

Delegatur Urzędu MWM. 

(dowód: akta kontroli str. 760, 929-956) 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do realizacji zadań w nowoutworzonym Wydziale Zezwoleń na 

Usunięcie Drzew i Krzewów przeniesionych zostało pięciu pracowników z innych komórek 

organizacyjnych Urzędu MWM11. W trakcie 2016 r. liczbę pracowników zajmujących się 

prowadzeniem spraw dotyczących usuwania drzew i krzewów zwiększono o 13 osób12, 

w 2017 r. o kolejne 10 osób13, a w 2018 r. o jedną osobę. 

 (dowód: akta kontroli str. 10-11, 1017-1065, 2012) 

W poszczególnych Delegaturach Urzędu MWM w 2016 r. ustanowiono następującą obsługę 

kadrową do wykonywania zadań z obszaru objętego kontrolą: 

1) Delegatura w Siedlcach – dwie osoby wykonujące przedmiotowe zadania od dnia 

1 lutego 2016 r.14; 

2) Delegatura w Płocku – trzy osoby wykonujące zadania od dnia: 15 lutego 2016 r., 

15 czerwca 2016 r. i 1 grudnia 2016 r.; 

3) Delegatura w Radomiu - trzy osoby wykonujące zadania od dnia: 1 lutego 2016 r., 

25 maja 2016 r., 15 grudnia 2016 r.; 

4) Delegatura w Ostrołęce – dwie osoby wykonujące zadania od dnia: 5 i 8 lutego 2016 r. 

W opinii Marszałka Województwa Mazowieckiego liczba pracowników zabezpieczała 

realizację zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów, chociaż zgodnie 

z wyjaśnieniami, dobór liczby pracowników do zadań własnych otrzymanych na mocy 

ustawy o ochronie przyrody obarczony był trudnościami w oszacowaniu liczby spraw, które 

będą prowadzone. Marszałek Województwa Mazowieckiego zauważył również, że 

nakładając na organ obowiązek realizacji przedmiotowych zadań ustawodawca nie zapewnił 

źródeł finansowania niezbędnych do ich realizacji15. Podkreślił również, że jako organ 

realizujący zadanie nie uzyskał też wsparcia finansowego na zapewnienie zaplecza 

kadrowego ani dostępu do wykwalifikowanej kadry, która dotychczas w miastach na 

prawach powiatów, w szczególności w Mieście Stołecznym Warszawie, zajmowała się 

zadaniami z zakresu usuwania drzew i krzewów. 

                                                      
11  Czterech pracowników przeniesionych z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz jedna 

osoba – z Departamentu Opłat Środowiskowych. 
12  Siedem osób zostało zatrudnionych, a sześć przeniesionych z innych komórek organizacyjnych Urzędu 

MWM (w tym dwie osoby były przeniesione czasowo, tj. w okresie 25 maja -31 sierpnia 2016 r.). 
13  Pięć osób nowozatrudnionych, cztery osoby przeniesione z innych komórek organizacyjnych Urzędu MWM 

oraz jedna osoba przeniesiona z Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 
14  Zakres czynności, obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności został przyjęty do wiadomości i stosowania 

przez pracowników w dniu 1 lutego 2016 r. W 2018 r. zatrudniono dodatkowo jedną osobę. 
15  Środki z wpływów z tytułu usunięcia drzew i krzewów redystrybuowane są w proporcji: 65% do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i 35% do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z potrąceniem 1,5% tych środków na rzecz wsparcia 
obsługi powierzonego zadania. 
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Na niewystarczające zapewnienie odpowiednich źródeł finansowania zadania zwrócono 

uwagę podczas 10 Konwentu Marszałków Województw RP (już w dniu 2 września 2015 r.), 

stwierdzając m.in. że: zadanie to będzie zadaniem własnym samorządu województwa, na 

które nie przewidziano w ustawie źródeł finansowania, co budzi wątpliwości w kontekście 

zapisów Regulaminu Sejmu RP i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych16, stanowiących, iż projekty ustaw pociągających za sobą obciążenie budżetu 

państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego powinny w uzasadnieniu 

zawierać wskazanie źródeł finansowania. 

Dodatkową trudnością w realizacji zadań na terenie Województwa Mazowieckiego był fakt, 

że w Mieście Stołecznym Warszawa sprawy związane z usuwaniem drzew i krzewów do 

końca 2015 r. prowadzone były odrębnie w każdym z 18 Urzędów Dzielnic Miasta.  

Z uwagi na ustalenie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zagrożeń, które mogą 

wystąpić w procesie wdrażania przedmiotowych zadań w Urzędzie MWM przewidywano, że 

liczba pracowników realizujących ww. zadania może ulec zwiększeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 760-761) 

W wyniku analizy kwalifikacji 40 osób, którym powierzono obowiązki dotyczące wydawania 

zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych17 stwierdzono, 

że poza dwoma pracownikami, wszyscy pracownicy odbyli szkolenia z zakresu 

wykonywanych zadań18.  

(dowód: akta kontroli str. 2018) 

W dniu 15 marca 2016 r. Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu MWM zawarł  

porozumienie z Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych w Otwocku (dalej: 

„MZPK”) w sprawie współpracy przy wykonywaniu czynności dotyczących wydawania 

zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia 

osobowego i eksperckiego podczas prowadzenia oględzin drzew i krzewów.  

(dowód: akta kontroli str. 796-806) 

Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu MWM wyjaśnił m.in., że w ramach tego 

Porozumienia zrealizowano 130 wspólnych wyjazdów, w zakresie realizacji zadań 

związanych z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Przedmiotowe 

porozumienie obejmowało także przeprowadzenie w 2016 r. przez pracowników MZPK 

pięciu szkoleń terenowych z zakresu dendrologii, których uczestnikami byli pracownicy 

Urzędu MWM, merytorycznie odpowiedzialni za wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew 

i krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 8-11) 

W związku z dużą liczbą spraw oraz w celu zinformatyzowana zadań z zakresu usuwania 

drzew i krzewów Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa pismem 

z dnia 26 lutego 2016 r. zwrócił się do Sekretarza Województwa  Dyrektora Urzędu MWM 

o wyrażenie zgody na zakup systemu informatycznego UDiK. System zakupiony został 

w dniu 22 listopada 2016 r. System ten składający się z dwóch modułów (decyzyjnego 

i księgowego), posiadał funkcjonalności umożliwiające m.in. rejestrację wniosków, 

przygotowanie projektów decyzji19 na podstawie gotowych szablonów; kalkulację: opłat za 

usunięcie drzew i krzewów; administracyjnych kar pieniężnych; księgowanie: wpłat; 

należności; kontrolę realizacji płatności z tytułu opłat i kar pieniężnych; wprowadzenie 

                                                      
16  Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 
17  Urząd MWM wraz z Delegaturami. 
18   Łącznie 252 szkolenia, od jednego do 14 specjalistycznych szkoleń odbytych przez każdego z pracowników. 
19  Decyzja m.in.: zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów; zezwolenie uzależnione od wykonania nasadzeń 

zastępczych; odmowa zezwolenia; nałożenia administracyjnej kary pieniężnej; o dokonaniu nasadzeń 
zastępczych; przeliczenia opłaty; przesunięcie terminu płatności; rozłożenie opłaty/kary na raty; umorzenie 
należności z tytułu opłaty/kary. 
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dokumentów umorzeń; naliczenie odsetek karnych od nieterminowej wpłaty; proces 

windykacji należności poprzez automatyczne wyszukiwanie dokumentów kwalifikujących się 

do wystawienia upomnienia, noty odsetkowej, tytułu wykonawczego.  

 (dowód: akta kontroli str. 760-766, 771-785, 808-863, 1013-1016, 1652-1658) 

W Urzędzie MWM zarządzanie ryzykiem zostało uregulowane w ramach podprocesu 

„Zarządzanie ryzykiem”, zawartym w „Księdze zarządzenia procesami”. Zgodnie 

z warunkami określonymi dla powyższego podprocesu analizę ryzyka należy przeprowadzić 

co najmniej raz w roku (w IV kwartale), a w przypadku nowych zadań  nie później niż do 

dnia rozpoczęcia realizacji danego zadania. W wyniku przeprowadzenia, w 2016 r. 

i w 2017 r., analizy ryzyka obszaru związanego z usuwaniem drzew i krzewów zdefiniowano 

ryzyka obejmujące m.in.: obniżenie jakości wykonywanych zadań spowodowane ich 

spiętrzeniem oraz stresem; problemy w doborze priorytetów i planowaniu pracy; brak 

wykwalifikowanej kadry; brak środków na wykonanie zadania; niedotrzymanie terminu 

załatwienia spraw; nieznajomość procedur; brak zapewnionego transportu na miejsce 

oględzin. W przypadku każdego zidentyfikowanego ryzyka wskazano także działania jakie 

należy podjąć, aby zapobiec ich zmaterializowaniu się. 

(dowód: akta kontroli str. 923-928, 1389-1396, 1443-1489, 1974-1978) 

W dniu 22 listopada 2017 r. przeprowadzono audyt wewnętrzny zintegrowanego systemu 

zarządzania w DPEGiŁ, którego przedmiotem była realizacja zadań dotyczących usuwania 

drzew i krzewów. W wyniku audytu zidentyfikowano obszary do doskonalenia, 

a rekomendacje dotyczyły m.in.: 

1) przypisania zadania współpracy Delegatur Urzędu MWM (z wyłączeniem Delegatury 

w Ciechanowie) w zakresie pobierania należności w zakresie usuwania drzew i krzewów 

do Wydziału Finansowego i Informacji o Środowisku; 

2) zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników Instrukcji kancelaryjnej 

i Zasad obiegu korespondencji oraz wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie 

MWM; 

3) każdorazowego przekazywania protokołu sporządzonego z oględzin złomów i wywrotów 

drzew oraz krzewów podmiotom wnioskującym. 

(dowód: akta kontroli str. 896-917) 

Realizacja zadań z obszaru usuwania drzew i krzewów w 2018 r. była przedmiotem zadania 

audytowego p.n.: „Audyt procesu realizacji zadań z zakresu usuwania drzew i krzewów 

należących do zadań Marszałka Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie”20. Audytor wewnętrzny ocenił pozytywnie z uchybieniami 

działalność Urzędu MWM. W wyniku audytu stwierdzono m.in.: przypadek wydania 

zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na podstawie niekompletnego wniosku; 

przeprowadzenie oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia w terminie 6 dni od daty 

doręczenia wnioskodawcy zawiadomienia o oględzinach; trzy przypadki zamieszczenia 

karty informacyjnej w publicznie dostępnym wykazie danych z naruszeniem terminu 

przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko21 (dalej: „uuioś”).  

W celu realizacji zaleceń sformułowanych w wyniku audytu Dyrektor DPEGiŁ podjął 

następujące działania: 

1) przyjęcie zasady weryfikacji wniosków pod względem ewentualnych braków formalnych 
przez dwie osoby; 

                                                      
20  Badaniem objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 28 lutego 2018 r. 
21  Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm. 
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2) wysyłanie zawiadomień o terminie przeprowadzenia oględzin drzew przeznaczonych do 
usunięcia z uwzględnieniem możliwości wystąpienia opóźnień przy dostarczeniu 
przesyłki przez operatora pocztowego oraz ewentualnego opóźnienia przy odbiorze 
przesyłki przez adresata; 

3) dokonanie zmian w regulaminie wewnętrznym DPEGiŁ22, polegających na jasnym 
podziale zadań dotyczących wprowadzania, jak i publikacji danych w publicznie 
dostępnym wykazie danych, a także zwiększenie liczby pracowników mających 
uprawnienia do publikacji danych. 

(dowód: akta kontroli str. 864-909, 1396) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie MWM przeprowadzono ponadto cztery kontrole 

wewnętrzne dotyczące realizacji zadań z zakresu usuwania drzew i krzewów, z tego dwie 

kontrole w DPEGiŁ23 oraz po jednej w Delegaturze Urzędu MWM w: Radomiu24 i Płocku25. 

W wyniku kontroli przeprowadzonej w okresie od 26 października do 30 listopada 2016 r. 

działalność DPEGiŁ w zakresie wydawania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów z uwagi 

na nieprawidłowości i uchybienia dotyczące przestrzegania przepisów ustawy Kpa, 

terminowości załatwiania spraw, staranności dokumentowania czynności w prowadzonych 

postępowaniach administracyjnych oraz przestrzegania przepisów Instrukcji kancelaryjnej 

stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych26 oceniono 

zadowalająco. W związku z realizacją pięciu zaleceń pokontrolnych, według wyjaśnień 

Dyrektora DPEGiŁ, m.in. zwiększono liczbę pracowników prowadzących sprawy z zakresu 

usuwania drzew i krzewów; podjęto działania korygujące w celu zwiększenia dokładności 

pracowników i poprawności prowadzonych przez nich postępowań (m.in. poprzez 

zapewnienie ich uczestnictwa w szkoleniach, w tym również w szkoleniach zewnętrznych); 

wdrożono system monitorujący prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w zakresie 

usuwania drzew i krzewów oraz procesy naliczania, księgowania i redystrybucji opłat i kar 

za usuwanie drzew i krzewów oraz przeszkolono pracowników ze sposobu jego 

wykorzystania, a także zobowiązano pracowników do zamieszczania informacji w publicznie 

dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 

w zakresie przedłożonych wniosków o usunięcie drzew i krzewów; wprowadzono regularne 

spotkania pracowników Wydziału; na stronie internetowej zamieszczono nowy formularz 

wniosku o wydanie zezwolenia uwzględniający zmienione przepisy uoop; poinstruowano 

pracowników o konieczności przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz procedur 

wewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 1378-1384) 

Kontrola przeprowadzona w DPEGiŁ, w okresie od 19 października do 17 listopada 2017 r., 

dotyczyła m.in. wydawania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów i prowadzenia spraw 

związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz publicznie 

dostępnego wykazu danych. Działania DPEGiŁ w zakresie prowadzenia spraw związanych 

z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz publicznie dostępnego 

wykazu danych z uwagi na nieprawidłowości i uchybienia dotyczące przestrzegania 

przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie oceniono zadowalająco. W pozostałym 

zakresie objętym kontrolą działania Departamentu oceniono pozytywnie z zastrzeżeniami 

dotyczącymi m.in. staranności weryfikowania i opracowywania dokumentów 

w postępowaniach dotyczących wydawania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz 

                                                      
22  Zarządzenie nr 501/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie 

Regulaminu wewnętrznego Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

23  Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 września 2017 r. oraz od dnia 1 stycznia 2016 r. 
do dnia 25 października 2016 r. 

24  Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. 
25  Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.  
26   Dz. U. Nr 14 poz. 67. 
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przestrzegania przepisów Instrukcji kancelaryjnej. W wyniku kontroli sformułowano siedem 

zaleceń. W ramach realizacji zaleceń m.in. zwiększono liczbę pracowników mających 

uprawnienia do publikacji danych wprowadzanych do publicznie dostępnego wykazu 

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie; wystąpiono 

do Ministerstwa Środowiska z prośbą o wytyczne dotyczące prawidłowego wypełniania kart 

informacyjnych; przeprowadzono zebrania pokontrolne w poszczególnych komórkach 

poddanych kontroli, na których omówiono wykazane  nieprawidłowości i uchybienia. 

(dowód: akta kontroli str. 1368-1373) 

W toku kontroli prowadzonej w Delegaturze Urzędu MWM w Radomiu stwierdzono m.in.: 

niedostateczny nadzór Dyrektora Delegatury nad prawidłowością prowadzenia 

i dokumentowania spraw; jeden przypadek podjęcia przez pracownika Delegatury czynności 

w toku postępowania administracyjnego i podpisania dokumentów bez stosownego 

upoważnienia Marszałka WM; dokumentowanie postępowań administracyjnych bez 

należytej staranności; nieprzestrzeganie instrukcji kancelaryjnej; wpisywanie błędnego 

miejsca udostępniania akt sprawy do wglądu w protokołach z oględzin.  

Według odpowiedzi Dyrektora Delegatury w Radomiu na wystąpienie pokontrolne: 

zwiększono nadzór nad prawidłowością prowadzenia i dokumentowania spraw związanych 

z wydawaniem pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów; zamieszczono na dysku wspólnym 

wzory pism i formularzy, wprowadzono podwójną weryfikację projektów dokumentów, 

wprowadzono zasadę zamieszczania każdorazowo w protokołach oględzin informacji 

o wykonaniu dokumentacji fotograficznej, zobowiązano pracowników do oznaczania 

znakiem sprawy wszystkich dokumentów włączonych do akt danej sprawy. 

W toku kontroli prowadzonej w Delegaturze Urzędu MWM w Płocku stwierdzono m.in.: 

niedostateczny nadzór Dyrektora Delegatury nad prawidłowością prowadzenia 

i dokumentowania spraw; udzielanie zezwoleń na usunięcie drzew, do których nie mają 

zastosowania przepisy art. 83 ust. 1 uoop (w dwóch przypadkach na 15 zbadanych spraw) 

oraz niewzywanie wnioskodawców w trybie art. 64 § 2 ustawy Kpa do uzupełniania 

wniosków (w dwóch przypadkach na 15 zbadanych spraw); błędne naliczenie opłaty za 

usunięcie drzew; nieterminowe wprowadzanie danych do publicznie dostępnego wykazu; 

nienależyte dokumentowanie czynności podejmowanych w toku postępowania 

administracyjnego, a także niestaranne sporządzanie projektów decyzji oraz protokołów 

oględzin. 

W ramach podjętych działań w celu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli 

nieprawidłowości m.in. odbyło się spotkanie instruktażowe z pracownikami Delegatury, 

mające na celu wyeliminowanie w przyszłości podobnych zdarzeń. Nieprawidłowości 

i uchybienia wynikały przede wszystkim z nieznajomości przez pracowników przepisów 

ustawy Kpa oraz uoop – w zakresie udzielania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. 

Zobowiązano Dyrektora Delegatury do wzmożenia bieżącej kontroli nad realizacją zadań 

przez pracowników, w tym przestrzegania prawa, terminowości oraz staranności 

sporządzania dokumentów w postępowaniach administracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1348-1384, 1389-1396) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następującą nieprawidłowość.  

Zadania dotyczące usuwania drzew i krzewów nie zostały uwzględnione w zakresie 

czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika Urzędu MWM 

wykonującego te zadania. 

Stosownie do pkt. 3 standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, 

stanowiących załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych27, „(…) struktura 

                                                      
27  Dz. Urz. MF Nr 15, poz.84. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań. Zakres 

zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych 

jednostek oraz zakres podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej 

w sposób przejrzysty i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 

powinien być określony dla każdego pracownika.”. 

Jeden z pracowników Delegatury w Siedlcach Urzędu MWM wykonywał, od dnia 19 lutego 

2018 r., zadania związane z usuwaniem drzew i krzewów w ramach dodatkowo 

powierzonych zadań. 

W aktualnym Zakresie czynności, obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracownika 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie osoba ta nie miała 
ustalonych obowiązków dotyczących zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 961, 969-975, 2017) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w zastępstwie 

Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu w wyjaśnieniach podała, że ww. pracownik 

„(…) został czasowo oddelegowany do pomocy przy zadaniach związanych z wycinką 

drzew i krzewów, w związku z długotrwałą nieobecnością innego pracownika. To zadanie 

zostało mu powierzone w ramach zapisu znajdującego się w zakresie czynności 

tj.  „wykonywanie innych prac, zgodnych z zakresem działania danej komórki organizacyjnej 

oraz posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami zleconych przez przełożonego".  

(dowód: akta kontroli str. 961) 

Zdaniem NIK zakres czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności tego 

pracownika nie spełniał wyżej przywołanych standardów kontroli zarządczej dla sektora 

finansów publicznych. W ocenie NIK, nieuwzględnienie w zakresie obowiązków ww. 

pracownika prowadzenia spraw związanych z uzyskaniem zezwoleń dotyczących usuwania 

drzew i krzewów było działaniem  nierzetelnym. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność 

kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

2. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 

oraz kontrola realizacji warunków wynikających 

z prowadzonych postępowań 

2.1. Wydawanie zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów 

W latach 20162018 (do dnia 15 maja) do Urzędu MWM wpłynęły 3.834 wnioski o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych, w tym: 3.215 

do DPEGiŁ, 71  do Delegatury w Siedlcach, 229  do Delegatury w Radomiu, 283  do 

Delegatury w Płocku oraz 36 – do Delegatury w Ostrołęce. W poszczególnych latach 

odnotowano wpływ wniosków do organu w liczbie: 1.840 w 2016 r., 1.531 w 2017 r. oraz 

463 w 2018 r. Wnioskami tymi objętych zostało łącznie 24.43628 drzew i 33.810,60 m2 

krzewów, z tego w roku: 2016  10.966 drzew i 14.364,48 m2 krzewów, w 2017  9.781 

drzew i 17.190,32 m2 krzewów i w 2018  3.689 drzew i 2.255,80 m2 krzewów. 

 (dowód: akta kontroli str. 1065, 1086, 2018) 

 

                                                      
28  W 2016 r. i w 2018 r. odpowiednio po jednym wniosku nie sprecyzowano liczby drzew do usunięcia. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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Na podstawie ww. wniosków Marszałek WM wydał łącznie 3.121 zezwoleń29 na usunięcie 

17.498 drzew i 14.266,61 m2 krzewów, z tego: w 2016 r.  1.363 zezwoleń na 7.719 drzew 

i 4.735,92 m2 krzewów, w 2017 r.  1.304 zezwoleń na 6.423 drzewa i 4.042,29 m2 krzewów 

oraz w 2018 r.  454 zezwoleń na 3.356 drzew i 5.488,40 m2 krzewów. 

 (dowód: akta kontroli str. 1065, 1086, 2018) 

Po rozpatrzeniu ww. wniosków Marszałek WM wydał 53 decyzje odmawiające w całości 

udzielenia zezwolenia na usunięcie 72 drzew oraz 32 decyzje umarzające w całości 

postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie łącznie 165 drzew i krzewów 

o powierzchni 40,1 m2. Bez rozpoznania pozostawiono łącznie 312 wniosków o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. 

Według stanu na dzień 15 maja 2018 r. pozostałe postępowania było w toku lub wnioski 

przekazano do rozpatrzenia właściwym organom. 

(dowód: akta kontroli str. 1065, 1086, 2018) 

Łączna wartość naliczonych opłat za usunięcie drzew i krzewów wyniosła 52.489.511,25 zł 

(opłaty naliczono w 493 zezwoleniach, tj. w 15,8% wydanych decyzji), przy czym w 43730 

zezwoleniach termin uiszczenia opłat w łącznej kwocie 50.323,589,85 zł (tj. 95,9% całości 

naliczonych opłat) został odroczony w związku z nałożeniem w decyzjach obowiązku 

dokonania nasadzeń zastępczych31. Według stanu na dzień 15 maja 2018 r. wnioskodawcy 

uiścili opłaty wynikające z 63 decyzji w łącznej wysokości 1.413.386,23 zł, w tym odsetki od 

nieterminowych płatności w 13 sprawach w łącznej kwocie 1.792,00 zł. 

W 2628 zezwoleniach organ odstąpił od nałożenia opłaty. Najczęstszą przyczyną 

odstąpienia był fakt, iż drzewa stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 

bądź były obumarłe lub nie rokowały szansy na przeżycie.  

W okresie objętym kontrolą Marszałek WM wydał 2.047 zezwoleń na usunięcie drzew 

i krzewów, w których – w ramach kompensaty przyrodniczej – zobowiązał podmioty 

otrzymujące te zezwolenia do nasadzenia 13.785 i przesadzenia 112 drzew oraz 

nasadzenia 20.777,43 m2 i przesadzenia 285,50 m2 krzewów, co stanowiło odpowiednio 

106,4% liczby drzew i 193,6% powierzchni krzewów objętych tymi zezwoleniami (oraz 

odpowiednio 79,4% i 147,6% liczby drzew i powierzchni krzewów objętych wszystkimi 

zezwoleniami na ich usunięcie w okresie objętym kontrolą).  

(dowód: akta kontroli str. 1065, 1086, 2018) 

W 30 zezwoleniach organ nie naliczył opłaty za usunięcie drzew i krzewów i jednocześnie 

nie nałożył obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych. 

Na podstawie badania wybranych celowo32 15 spraw, dotyczących wydania zezwoleń na 

usunięcie drzew i krzewów, ustalono m.in., że: 

1)  w każdym przypadku decyzje33 wydano zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową; 

2)  pięć spośród 15 wydanych decyzji wydano na podstawie kompletnych wniosków; 

3)  w toku prowadzonych postępowań, w których konieczność usunięcia drzew i krzewów 

wynikała z prowadzonych inwestycji, nie analizowano możliwości innych wariantów 

                                                      
29  W tym decyzji, w których dla części drzew odmówiono udzielenia zezwolenia bądź umorzono postępowanie 

w części. Dane na podstawie Tabeli 1 Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych (stan na dzień 15 maja 2018 r.). Sprawy z niewypełnionych 13 pól kolumny Tabeli 1 Data 
zakończenia sprawy zostały przyporządkowane następująco: cztery zezwolenia (14 drzew) do 2017 r. 
i dziewięć zezwoleń (46 drzew) do 2018 r. 

30  Spośród wszystkich decyzji 12 zawierało naliczenie opłat zarówno ze zobowiązaniem do wpłaty jaki 
i odroczonych. 

31  W żadnym z ww. przypadków opłata nie została uiszczona ze względu na to, że do dnia zakończenia 
kontroli nie upłynął okres 3 lat od dnia dokonania nasadzeń zastępczych, tj. okres na który odroczono 
opłatę. 

32  Wybór celowy uwarunkowany liczbą drzew. 
33  12 zezwoleń i trzech decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia. 
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realizacji inwestycji, w celu zachowania jak największej liczby drzew i krzewów34. 

Powodem było m.in.: potwierdzenie w toku prowadzonych oględzin złego stanu 

sanitarnego drzew, uwarunkowania związane z otoczeniem, np. ograniczona ilość 

dostępnego miejsca, niska wartość przyrodnicza drzew przeznaczonych do usunięcia, 

a także przedstawienie przez wnioskodawcę decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego 

Warszawy zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na roboty 

budowlane35; 

4)  w żadnej w zbadanych spraw nie stwierdzono udzielenia zezwolenia na usunięcie 

drzew i krzewów mimo braku takiego wymogu;  

5)  w trzech sprawach dotyczących usunięcia drzew z pasa drogowego drogi publicznej 

zezwolenie wydano po wymaganym przepisami uoop uzgodnieniu z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska – w pozostałych sprawach nie było wymogu 

dokonywania uzgodnień; 

6)  wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów poprzedzone było każdorazowo 

przeprowadzeniem oględzin. W formularzu protokołu oględzin ujęto zapis do 

zaznaczenia właściwego ustalenia: „występowanie / brak chronionych gatunków roślin, 

zwierząt lub grzybów w obrębie zadrzewień”. We wszystkich badanych sprawach 

zaznaczono opcję  brak chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. 

W protokołach oględzin ujęto informacje wskazujące na weryfikację danych zawartych 

we wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów; załącznikiem do 

nich była dokumentacja fotograficzna. W dziewięciu sprawach zawiadomienie o terminie 

komisyjnego przeprowadzenia oględzin wnioskodawcy otrzymali na co najmniej siedem 

dni przed wyznaczonym terminem oględzin; 

7)  wydane zezwolenia zawierały wymagane prawem elementy, poza pięcioma decyzjami, 

w których nie oznaczono wysokości, na której dokonano pomiaru obwodu drzewa. 

W każdym z badanych zezwoleń odnoszono się do wszystkich drzew i/lub krzewów 

objętych wnioskiem; 

8)  wszystkie objęte badaniem postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew i krzewów prowadzone były w terminach określonych w przepisach ustawy Kpa; 

9)  z pięciu spośród badanych decyzji naliczono opłatę za usunięcie drzew lub/i krzewów, 

przy czym w trzech przypadkach opłatę naliczono w sposób prawidłowy, a w dwóch 

przypadkach36 opłata została zawyżona. W czterech decyzjach opłata za usunięcie 

drzew i krzewów została w całości lub części odroczona na okres trzech lat od dnia 

upływu terminu wykonania nasadzeń zastępczych37. W pozostałych siedmiu decyzjach, 

odstąpiono od naliczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Odstąpienie od 

naliczenia opłaty w każdym przypadku miało podstawy prawne i merytoryczne. 

Przesłanki odstąpienia od opłaty każdorazowo potwierdzane były w toku prowadzonych 

oględzin. 

Na podstawie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f oraz art. 22 i 23 uuioś dane o wnioskach 

i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów zamieszczane były w publicznie dostępnym 

wykazie (w tzw. systemie f7). Według wydruku kart informacyjnych badanych spraw38 

wprowadzenie informacji o wnioskach i zezwoleniach dotyczących usunięcia drzew i/lub 

krzewów nastąpiło po upływie od 1 dnia do 846 dni. 

                                                      
34  Decyzja nr 266/2018/PE-ZD-II, 209/2016/PE-ZD-II, 266/2018/PE-ZD-II, 518/2017/PE-ZD-II, 33/2017, 

7/2017/OR-R. 
35  209/2016/PE-ZD-II: 
36  Decyzje nr: 5/2016/OR-O, 209/2016/PE-ZD-II. 
37  Tj. do dnia 30 listopada 2019 r., do dnia 31 października 2021 r., do dnia 30 listopada 2021 r., do dnia 

31 grudnia 2019 r. 
38  20 decyzji, z tego osiem wydanych w 2016 r. i 12 decyzji wydanych  po 1 stycznia 2017 r. oraz 17 

wniosków, z tego wpływ siedmiu wniosków do Urzędu MWM w 2016 r. i 10 wniosków po 1 stycznia 2017 r. 
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Według wyjaśnień Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego daty 

wprowadzenia ww. informacji są niewłaściwe ze względu na występujący do 2018 r. 

„problem polegający na nadpisywaniu dat zamieszczania kart informacyjnych w momencie 

ich aktualizacji. Problem był wielokrotnie zgłaszany do operatora systemu. W dniu 20 lutego 

2018 r. została przygotowana przez operatora systemu i wdrożona przez Wydział 

Informatyki Urzędu MWM aktualizacja polegająca na dodaniu funkcji, która w momencie 

modyfikacji karty (lub jej poprawy) dodaje informacje o dacie zaktualizowania, zachowując 

datę jej publikacji. Przed 20 lutego 2018 r. karty, które były w jakikolwiek sposób edytowane 

posiadają jedynie datę ostatniej edycji. Zmiany kart po ich publikacji były związane ze 

zmieniającymi się ustaleniami dotyczącymi ich wypełniania.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1083-1102, 1389-1396, 1402-1426, 1494-1562, 1983-1998, 

2009-2011)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości.  

1. W dwóch z 15 objętych badaniem zezwoleń opłatę za usunięcie drzew lub/i krzewów 

naliczono w sposób nieprawidłowy  w jednym przypadku na podstawie 

nieobowiązujących przepisów, w drugim przypadku w wyniku błędu rachunkowego. 

a) Decyzją Nr 5/2016/OR-O z dnia 30 sierpnia 2016 r. Marszałek Województwa 

Mazowieckiego ustalił opłatę za usunięcie drzewa, o którym mowa w pkt. 1 lit. b tej 

decyzji w kwocie 3.050,47 zł na podstawie stawek wskazanych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew39, mimo iż przedmiotowe 

rozporządzenie straciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew 

i krzewów40, tj. z dniem 29 sierpnia 2016 r. (§ 2 rozporządzenia). 

Opłata za usunięcie przedmiotowego drzewa obliczona według wyżej przywołanego 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. powinna wynieść 

2.132,78 zł (4.265,56 [stawka w zł dla robinii akacjowej o obwodzie pnia mierzonego 

na wysokości 130cm]) x 0,5 [współczynnik lokalizacji  pas drogowy dróg 

publicznych]). Tym samym opłata ta została zawyżona o 917,69 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 438-441, 2018) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych 

w zastępstwie Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu w wyjaśnieniach 

podała, że „Zezwolenie na usunięcie drzewa zostało uwarunkowane wykonaniem 

nasadzeń zastępczych. Wnioskodawca wykonał nasadzenia zastępcze zgodnie 

z decyzją (co zweryfikowano w dniu 29 sierpnia 2017 r.). Jeśli posadzone drzewo 

zachowa żywotność po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu, 

naliczona opłata zostanie umorzona i tym samym nie dojdzie do zapłaty, 

a stwierdzone uchybienie nie będzie miało negatywnych skutków dla Wnioskodawcy 

i nie będzie miało wpływu na treść jego obowiązków wobec Organu.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1654) 

b) Decyzją Nr 209/2016/PE-ZD-II z dnia 16 czerwca 2016 r. Marszałek Województwa 

Mazowieckiego ustalił opłatę za usunięcie drzew i krzewów w kwocie ogółem 

152.340,93 zł, przy czym termin uiszczenia opłaty w kwocie 145.446,09 zł za 

usunięcie czterech drzew został odroczony na okres 3 lat, a opłatę w wysokości 

6.894,84 zł za usunięcie krzewów, Wnioskodawca zobowiązany był uiścić w terminie 

przewidzianym przepisami uoop. Opłatę za krzew trawula ustalono na kwotę 

5.195,80 zł, a opłatę za krzew dereń biały na kwotę 1699,04 zł, podczas gdy opłaty 

                                                      
39  Dz.U. Nr 228, poz. 2306 ze zm., uchylone z dniem 29 sierpnia 2016 r. 
40  Dz. U. z 2016 r. poz. 1354, uchylone z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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te powinny wynieść odpowiednio 5.055,80 zł (opłatę zawyżono o 140,00 zł) oraz 

1.653,25 zł (zawyżono opłatę o 45,79 zł). Różnice w opłatach wynikały z błędów 

rachunkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1523-1527) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych 

w zastępstwie Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu w wyjaśnieniach 

podała, że „Pracownik popełnił błąd rachunkowy polegający na błędnym 

przeprowadzeniu operacji mnożenia prawidłowo przyjętych na podstawie ustawy 

i rozporządzenia wskaźników. W wyniku tego naliczona opłata zawyżona została 

o 185,81 zł, w stosunku do należnej. Dane stanowiące podstawę do obliczeń, 

tj. stawka za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynnik 

podwyższający opłatę za usunięcie krzewów z terenów zieleni, zostały poprawnie 

zastosowane, w oparciu o obowiązujące przepisy. Art. 113 k.p.a. dopuszcza 

sprostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek 

w decyzji. Przez błąd rachunkowy należy rozumieć omyłkę w wykonaniu działania 

matematycznego, przy założeniu, że elementy przyjęte za podstawę tego działania 

były ustalone przez organ w sposób prawidłowy. (wyrok WSA I SA/Lu 670/17). 

W związku z wykryciem błędu zostanie on niezwłocznie sprostowany, a w ślad za 

tym sporządzona zostanie nota korygująca.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1495) 

2. W dziesięciu spośród 15 objętych badaniem spraw dotyczących wydania zezwolenia na 

usunięcie drzew i krzewów Marszałek WM wydał decyzje zezwalające na usunięcie 

drzew lub/i krzewów na podstawie wniosków, które nie zawierały wszystkich elementów 

wymaganych art. 83b uoop. Stwierdzono: 

1) w jednym wniosku  brak wymaganej nazwy i siedziby właściciela, co było 

niezgodne z art. 83b ust.1 pkt 1 uoop41; 

2) w pięciu wnioskach brak pełnej nazwy gatunkowej drzew; w jednym wniosku  

niepełną nazwę gatunkową krzewu oraz w jednym wniosku nieprawidłową nazwę 

drzewa42 – co było niezgodne z art. 83b ust. 1 pkt 4 uoop; a także niepełną nazwę 

gatunkową drzewa planowanego do nasadzenia zastępczego, co było niezgodne 

z art. 83b ust. 1 pkt 9 uoop43; 

3) w jednym wniosku  brak podania przyczyny zamierzonego usunięcia drzew, co było 

niezgodne z art. 83b ust. 1 pkt 7 uoop44; 

4) w jednym wniosku  brak terminu planowanych nasadzeń zastępczych, co było 

niezgodne z art. 83b ust. 1 pkt 9 uoop45; 

5) dokonanie, przez jednego wnioskodawcę, wpisu „nie dotyczy” w polu wniosku 

dotyczącym danych właściciela nieruchomości/urządzeń, pomimo że wnioskodawca 

był dzierżawcą terenu, z którego planowano usunięcie drzew będących przedmiotem 

wniosku46. 

(dowód: akta kontroli str. 348-416, 425, 459, 488-489; 496-497, 557, 585, 588, 700, 715, 

729, 739-740, 753, 1530-1531, 1542, 1568-1569, 1585, 1596-1597,1606,  

1612-1613, 1624-1625, 1647) 

 

                                                      
41  Decyzja nr 12/2016/OR-P. 
42  Jest topola kanadyjska a powinno być topola mieszaniec gatunków obcych. 
43  Decyzja nr 33/2017, 266/2018/PE-ZD-II, 695/2016/PE-ZD-II, 687/2017/PE-ZD-II, 392/2018/PE-ZD-II, 

939/2017/PE-ZD-II.  
44  Decyzja nr 7/2017/OR-R. 
45  Decyzja nr 518/2017/PE-ZD-II. 
46  Decyzja nr 1050/2016/PE-ZD-II. 
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Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych 

w zastępstwie Sekretarza Województwa-Dyrektora Urzędu w wyjaśnieniach podała 

m.in., że: 

Ad. 1: „Wnioskodawcy nie wezwano do uzupełnienia wniosku o zgodę właściciela 

nieruchomości w wyniku błędu pracownika.”. 

Ad. 2: „Organ prowadzący postępowanie przed wydaniem zezwolenia dotyczącego 

usunięcia drzew/krzewów dokonuje oględzin przedmiotu wniosku z udziałem stron 

postępowania, podczas których następuje faktyczna weryfikacja treści żądania przez 

merytorycznie przygotowanych do takiej oceny upoważnionych pracowników Organu. 

Oględziny polegają na bezpośrednim zbadaniu przedmiotu wniosku. Jest to 

bezpośredni, najważniejszy środek dowodowy, zabezpieczający zrealizowanie zasady 

prawdy obiektywnej (art. 7 Kpa). Podpisany protokół określa faktyczny zakres żądania 

wnioskodawcy.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1389-1390, 1393) 

Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa wyjaśnił ponadto 

m.in., że: 

Ad. 2: „We wniosku określono nazwę gatunkową dwóch drzew, w przypadku czterech 

egzemplarzy natomiast jedynie nazwę rodzajową, co wynikało z braku merytorycznej 

wiedzy z zakresu dendrologii osoby sporządzającej wniosek. (…) Analizując wniosek 

pod kątem spełniania wymogów określonych w art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody uznano, że wezwanie strony o doprecyzowanie nazwy gatunkowej czterech 

objętych wnioskiem drzew wymagałoby od strony zasięgnięcia opinii dendrologicznej. 

Wezwanie strony do uzupełnienia pełnej nazwy gatunkowej części objętych wnioskiem 

drzew odsunęłoby w czasie załatwienie sprawy, tym samym naraziłoby organ 

na postawienie zarzutu przewlekłości postępowania. Kierując się zasadą ograniczonego 

formalizmu tj. art. 12. § 1. Kpa stanowiącym, że organy administracji publicznej powinny 

działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami 

prowadzącymi do jej załatwienia odstąpiono od wezwania strony do uzupełnienia 

wniosku w tym zakresie uznając, że identyfikacja pełnej nazwy gatunkowej części drzew 

objętych wnioskiem nastąpi w oparciu o wiedzę własną organu podczas dowodu 

z oględzin.” 

Ad. 3: „Wnioskodawcy nie wezwano do uzupełnienia wniosku o wskazanie przyczyny 

usunięcia drzew w nim wyszczególnionych, ponieważ przyczyna ta była dla Organu 

w sposób niepozostawiający wątpliwości czytelna i oczywista, bowiem wskazana została 

w trzech dokumentach stanowiących integralną część złożonego wniosku:  

 projekcie inwestycji „przebudowa chodnika na drogę pieszo – rowerową na osiedlu 

Ustronie (Al. J. Grzecznarowskiego strona południowa w Radomiu)” z naniesioną 

przez projektanta lokalizacją drzew, które z ww. inwestycją kolidują, 

 zgodzie na dysponowanie terenem udzielonej przez Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 17 października 2016 r., 

 dołączonym do wniosku projekcie nasadzeń zastępczych (także sporządzony przez 

uprawnionego projektanta).  

Mając na uwadze zapisy art. 12 § 1 Kpa: „organy administracji publicznej powinny 

działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami 

prowadzącymi do jej załatwienia” i art. 35 § 1 Kpa: „organy administracji publicznej 

zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki”, dysponując przedłożonymi 

dokumentami, które jasno i w sposób bezsporny precyzowały zamierzenie budowlane 

i kolizję drzew z tą inwestycją, organ odstąpił od wezwania do uzupełnienia wniosku 

w tym zakresie.” 
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Ad. 4: „Kierując się zasadą szybkości postępowania (artykuł 12 Kodeksu postępowania 

administracyjnego), tj. zasadą osiągania końcowego celu postępowania 

administracyjnego w najkrótszym czasie oraz z uwagi na charakter inwestycji 

(przebudowa jednego z głównych ciągów komunikacyjnych Służewca – części dzielnicy 

Mokotów m.st. Warszawy), termin wykonania nasadzeń wskazany we wniosku jako 

cyt.:„po zakończeniu inwestycji”, nie został przez Organ uznany jako brak formalny 

uniemożliwiający wszczęcie postępowania, z uwagi na fakt, że rzeczony termin, choć 

nieprecyzyjnie, ale jednak został wskazany, a jego doprecyzowanie mogło nastąpić 

(i nastąpiło) podczas przeprowadzania dowodu z oględzin.”.  

Ad. 5: „Odstąpiono od wezwania wnioskodawcy do skorygowania wniosku z uwagi na 

fakt, że informacja na temat posiadacza i właściciela gruntu zawarta została 

w załączonej dokumentacji.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1099, 1101, 1391-1392, 1402-1403, 1408) 

W ocenie NIK prowadzenie przez organ postępowania i wydanie zezwolenia na 

podstawie niekompletnych wniosków stanowiło naruszenie art. 64 § 2 ustawy Kpa, 

zgodnie z którym jeżeli podanie nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa 

(innych niż adres wnoszącego), organ winien wezwać wnoszącego do usunięcia braków 

w wyznaczonym terminie pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania. 

W przedmiotowych sprawach, mimo iż wnioski nie spełniały wymagań określonych 

w art. 83b uoop, Marszałek WM nie wezwał wnioskodawców do uzupełnienia wniosku. 

3. Marszałek WM, mimo nieuzupełnienia przez wnioskodawcę wniosku w terminie 

wyznaczonym w wezwaniu, nie pozostawił przedmiotowego wniosku bez rozpoznania, 

co stanowiło naruszenie art. 64 § 2 ustawy Kpa. 

W dniu 4 sierpnia 2016 r. do Urzędu MWM wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew i krzewów, niezawierający wszystkich elementów wymaganych art. 83b 

uoop47.  

Pismem Urzędu MWM z dnia 31 sierpnia 2016 r. wezwano Wnioskodawcę do 

uzupełnienia wniosku z pouczeniem, że brak uzupełnienia w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Wnioskodawca odebrał wezwanie w dniu 5 września 2016 r., a uzupełnienie wniosku 

dostarczył w dniu 3 listopada 2016 r., tj. 52 dni po wyznaczonym terminie. 

Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy Kpa  jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom 

ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków 

w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje 

pozostawienie podania bez rozpoznania. 

(dowód: akta kontroli str. 589-632) 

Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, który wydał ww. 

decyzję z upoważnienia Marszałka WM, wyjaśnił m.in., że: „Usunięcie przez stronę 

braku formalnego podania po upływie wyznaczonego w tym celu terminu, a przed 

wystosowaniem przez organ zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania 

nie wywołuje negatywnego skutku procesowego, o którym mowa w przepisie art. 64 § 2 

k.p.a., w postaci pozostawienia podania bez rozpoznania.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1100) 

4. W pięciu48 z 15 badanych spraw zawiadomienie o terminie komisyjnego 

przeprowadzenia oględzin strony postępowania otrzymały na mniej niż siedem dni przed 

                                                      
47  Do wniosku nie załączono do zgody właściciela nieruchomości, oświadczenia o posiadanym tytule prawnym 

władania nieruchomością, a także nie określono w wniosku nazwy gatunku drzewa (wraz z obwodem pnia) 
lub krzewu (wraz z wielkością powierzchni, z której zostaną usunięte). 

48  Decyzja nr 769/2017/PE-ZD-II, 266/2018/PE-ZD-II, 695/2016/PE-ZD-II, 197/2017/PE-ZD-II, 209/2016/PE-
ZD-II. 

http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1487471:part=a64%C2%A72:nr=1&full=1
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wyznaczonym terminem oględzin. Ponadto, w jednej sprawie49 nie zawiadomiono stron 

o planowanym terminie oględzin, które przeprowadzono w dniu 29 marca 2016 r. 

Stanowiło to naruszenie art. 79 § 1 ustawy Kpa, który stanowi, że strona powinna być 

zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub 

oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem. 

(dowód: akta kontroli str. 459-484, 644-645, 747-749, 1533-1535, 2018) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych 

w zastępstwie Sekretarza Województwa-Dyrektora Urzędu w wyjaśnieniach podała 

m.in., że: „(…) zaznaczyć należy, że niezachowanie przez organ terminu siedmiu dni 

zgodnie z art. 79 § 1 Kpa ma znaczenie gdy w związku z niezapewnieniem stronie 

ustawowego terminu do przygotowanie się do czynności dowodowych wypływały 

konkretne skutki np.: w postaci niewyjaśnienia określonych istotnych okoliczności dla 

sprawy, czy też z uwagi na brak możliwości czynnego udziału w zaplanowanych 

czynnościach (wyrok NSA w Warszawie z dnia 29 grudnia 2011 r., LEX nr 1152072). 

W przedmiotowych oględzinach uczestniczyli przedstawiciele Stron i nie wnieśli uwag, 

co potwierdza zapewnienie im czynnego udziału w postępowaniu.”. 

Odnosząc się do kwestii niepowiadomienia strony o terminie planowanych oględzin  

Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych 

w zastępstwie Sekretarza Województwa-Dyrektora Urzędu wyjaśniła: „Wnioskodawca 

nie został pisemnie zawiadomiony o wszczęciu postępowania administracyjnego 

o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew w wyniku błędu pracownika. 

Pomimo tego uchybienia stronie zostało zapewnione prawo do czynnego udziału 

w postępowaniu, pracownik Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku uczestniczył 

w oględzinach, przy czym Miejski Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Gminy 

Miasto Płock.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1100, 1394, 1494) 

5. W pięciu z 15 objętych badaniem decyzji50, wydanych po 17 czerwca 2017 r., nie 

oznaczono na jakiej wysokości dokonano pomiaru obwodu drzew przeznaczonych do 

usunięcia.  

Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody51 wprowadzono, 

od dnia 17 czerwca 2017 r., dodatkowo pomiar obwodu drzewa na wysokości 5 cm 

(art. 83f ust. 1 pkt 3 uoop) oprócz dotychczas obowiązującego pomiaru na wysokości 

130 cm (art. 83d ust. 1 pkt 4 uoop). Mimo iż od dnia 17 czerwca 2017 r. ww. ustawa 

określała dwie wysokości pomiaru obwodu pnia drzewa, w wydanych decyzjach organ 

nie wskazał do jakiej wysokości odnoszą się podane wartości obwodu drzew.  

 (dowód: akta kontroli str. 633-678, 679-700, 1563-1606, 1626-1647) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych 

w zastępstwie Sekretarza Województwa-Dyrektora Urzędu w wyjaśnieniach podała 

m.in., że: „Zgodnie z art. 83d ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie 

drzewa określa obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm. Z uwagi na 

powyższe nie ma konieczności wpisywania w protokole bądź decyzji wysokości 

pomiarów obwodów, za wyjątkiem przypadków, gdy obwód drzewa na wysokości 5 cm 

nie przekracza obwodów wskazanych w art. 83f ust. 1 pkt 3.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1402-1426) 

6. Po usunięciu w dniu 20 lutego 2018 r. wady systemu informatycznego f7, polegającej na 

nadpisywaniu dat zamieszczenia kart informacyjnych przy każdej ich aktualizacji, jedna 

                                                      
49  Decyzja nr 12/2016/OR-P. 
50  Decyzja nr 769/2017/PE-ZD-II, 266/2018/PE-ZD-II, 687/2017/PE-ZD-II, 392/2018/PE-ZD-II, 939/2017/PE-

ZD-II. 
51  Dz. U. z 2017 r. poz. 1074. 
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decyzja z 20 objętych badaniem szczegółowym52, wydana przez Marszałka WM w dniu 

17 kwietnia 2018 r., została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie, w dniu 

16 lipca 2018 r., tj. po 90 dniach od jej wydania, podczas gdy zgodnie z art. 21 ust. 4 

uuioś (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.)53 dane o zezwoleniach na 

usunięcie drzewa lub krzewu, powinny być zamieszczane w publicznie dostępnym 

wykazie w terminie 14 dni od dnia wytworzenia dokumentów.  

Na zadane pytanie kontrolera o przyczynach opóźnienia w zamieszczeniu informacji 

o ww. decyzji, Sekretarz Województwa-Dyrektor Urzędu, do dnia zakończenia kontroli 

nie udzielił odpowiedzi. 

 (dowód: akta kontroli str. 1983-1998, 2009-2011) 

Ponadto, w przypadku jednego z 20 badanych wniosków, do publicznie dostępnego 

wykazu wprowadzona została informacja o dacie wpływu wniosku  do organu  

2 czerwca 2017 r., podczas gdy faktyczny wpływ tego wniosku do Urzędu MWM miał 

miejsce w dniu 14 kwietnia 2017 r. 

Sekretarz Województwa-Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że „Data dokumentu została błędnie 

wprowadzona. Zachowany został 14-dniowy termin publikacji karty informacyjnej od 

momentu przekazania wniosku do tut. Organu.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1977, 2018) 

1. NIK zwraca uwagę, że dokumentacja fotograficzna sporządzana podczas 

przeprowadzania oględzin nie była w pełni identyfikowalna. Na 15 badanych spraw 

dokumentacja fotograficzna była opisana w zakresie przedmiotu fotografii w ośmiu 

sprawach (w tym jedna częściowo), a w siedmiu sprawach brak było takiego opisu. 

W 14 przypadkach dokumentacja fotograficzna nie posiadała daty jej sporządzenia. 

Według wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji ds. 

Organizacyjno-Prawnych w zastępstwie Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu 

„Zdjęcia wykonane podczas oględzin nie posiadają dopisanej daty ich wykonania, 

ponieważ dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokołu, na którym 

podana jest data przeprowadzenia oględzin (zdjęcia wykonywane są zawsze podczas 

wizji terenowej). Informację o tym, że w trakcie oględzin wykonano dokumentację 

fotograficzną zamieszczono również w decyzji. W aktach sprawy zdjęcia te są opisane 

znakiem sprawy, zamieszczono również numery drzew podane we wniosku i opisano 

gatunki, prezentowane na fotografiach.”. 

NIK nie podziela powyżej prezentowanego stanowiska, ponieważ sama wzmianka 

w protokole oględzin oraz w decyzji nie przesądza o dacie wykonania danych zdjęć. 

Data sporządzenia dokumentacji fotograficznej powinna być generowana 

automatycznie przez aparat fotograficzny bez możliwości ingerencji w ustawienie daty. 

W teczce jednej sprawy54 dokumentacja fotograficzna znajdowała się bezpośrednio 

przy złożonym wniosku i nie była opisana znakiem sprawy ani terminem jej 

sporządzenia, a wzmianka o niej w dokumentach sporządzanych przez organ nie 

musiała przesądzać o wykonaniu omawianej dokumentacji przez organ, ponieważ 

wnioskodawcy w pojedynczych przypadkach również załączali dokumentację 

fotograficzną. Ponadto nie w każdym protokole oględzin umieszczona została 

wzmianka o dokumentacji fotograficznej55. 

(dowód: akta kontroli str. 1389-1396, 1494-1512, 1402-1426) 

                                                      
52  Decyzja Nr 392/2018/PE-ZD-II (sprawa PE-ZD-II.7120.1.201.2018.TM). 
53  Dz.U. z 2015 r. poz.1956. 
54  Decyzja nr 209/2016/PE-ZD-II. 
55  Nie umieszczono wzmianki o sporządzonej dokumentacji fotograficznej w protokole oględzin dotyczącym 

np. decyzji nr 695/2016/PE-ZD-II, 197/2017/PE-ZD-II, 209/2016/PE-ZD-II, 687/2017/PE-ZD-II, 392/2018/PE-
ZD-II, 1312/2017/PE-ZD-II. 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  
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2. NIK zwraca uwagę, że działania organu, mające na celu wyeliminowanie niewłaściwego 

funkcjonowania publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach o środowisku 

były nieskuteczne, co powodowało w efekcie brak możliwości ustalenia faktycznego 

terminu wprowadzania danych do publicznie dostępnego wykazu oraz publikację 

niewłaściwych danych w tym zakresie. 

2.2. Kontrola realizacji warunków wynikających z prowadzonych 

postępowań 

Marszałek WM monitorował wywiązywanie się adresatów decyzji z obowiązku uiszczenia 

opłat za usunięcie drzew i krzewów, naliczonych w wydanych zezwoleniach. W przypadku 

dwóch z 12 objętych badaniem zezwoleń ustalono opłatę za usunięcie drzew i krzewów 

z terminem zapłaty 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Jedną opłatę 

w kwocie 7.290,00 zł56 uiszczono w terminie, natomiast drugą57 z nich uiszczono 

z opóźnieniem 10 dni i zapłacono odsetki w kwocie 17,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1513-1519) 

W Urzędzie MWM nie monitorowano przestrzegania przez wnioskodawców określonego 

w zezwoleniach terminu usunięcia drzew i krzewów. W dokumentacji spraw objętych 

badaniem brak było śladu rewizyjnego monitorowania przez organ terminowości usuwania 

drzew i krzewów, na które udzielono zezwolenia. W jednym przypadku58 wnioskodawca 

przysłał informację o usunięciu drzew z własnej inicjatywy. W innej sprawie59, gdzie 

obowiązek poinformowania organu o usunięciu drzew został określony w zezwoleniu, 

w Urzędzie MWM nie monitorowano terminu złożenia tej informacji, a wnioskodawca jej nie 

przedłożył.  

 (dowód: akta kontroli str. 403-458, 633-678, 679-700, 1563-1606, 1626-1647) 

W trzech z 12 badanych spraw, według stanu na dzień 15 maja 2018 r., nie minął termin 

dokonania nasadzeń zastępczych oraz poinformowania organu o dokonanych 

nasadzeniach, w trzech kolejnych wnioskodawca nie został do nich zobowiązany. W pięciu 

sprawach wnioskodawcy poinformowali o dokonanych nasadzeniach, w tym trzech 

przypadkach w terminie wyznaczonym w zezwolenich. W jednej sprawie organ wydał 

decyzję60 odmowną na wniosek dotyczący przedłużenia terminu wykonania nasadzeń 

zastępczych. 

(dowód: akta kontroli str. 522-588)  

Ze względu na fakt, że Marszałek WM dopiero od 1 stycznia 2016 r. uzyskał kompetencje 

do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, do dnia zakończenia kontroli NIK 

nie kontrolował on zachowania żywotności nasadzeń zastępczych po upływie trzech lat od 

terminu dokonania nasadzeń, określonego w zezwoleniach wydanych przez ten organ. 

Marszałek WM zwrócił się do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, poprzez 

Burmistrzów poszczególnych dzielnic61, o przekazanie decyzji administracyjnych, których 

weryfikacja w zakresie nasadzeń zastępczych od dnia 1 stycznia 2016 r. znajduje się w jego 

kompetencjach. W odpowiedzi, do Urzędu MWM wpłynęło 687 decyzji administracyjnych, 

dla których utworzono Listę decyzji m.st. Warszawy wymagających weryfikacji w zakresie 

nasadzeń zastępczych, przekazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy zawierającą dane: 

numer decyzji, liczba/powierzchnia nasadzeń/przesadzeń, opłata (PLN), termin wykonania 

nasadzeń/przesadzeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 1427-1442, 1943-1962)  

                                                      
56  Decyzja nr 1312/2017/PE-ZD-II. 
57  Decyzja nr 209/2016/PE-ZD-II. 
58  Decyzja nr  5/2016/OR-O. 
59  Decyzja nr 12/2016/OR-P. 
60  Decyzja nr 505/2018/PE-ZD-II z dnia 23 maja 2018 r. do decyzji nr 518/2017/PE-ZD-II. 
61  Pismem z dnia 9 lutego 2017 r. i z dnia 23 lutego 2017 r. 

Opis stanu 

faktycznego 
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Ponadto Marszałek WM pismem z dnia 28 grudnia 2015 r. poinformował Prezydentów 

Miast: Siedlce, Ostrołęki, Radomia i Płocka, że zgodnie z art. 90 ust 2 uoop od dnia 

1 stycznia 2016 r. czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, wykonywał 

będzie Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz wyznaczył osoby do przejęcia 

dokumentacji w zakresie spraw określonych w przedmiotowym przepisie. 

W dniu 26 lutego 2016 r. zorganizowane zostało, w Wydziale Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, spotkanie robocze, dotyczące m.in. współpracy 

i przekazywania akt spraw, w których zachodziła konieczność kontroli realizacji warunków 

zawartych w wydanych zezwoleniach, w tym w szczególności kontroli dokonania nasadzeń 

zastępczych i zachowania ich żywotności, celem wymierzenia opłat/umorzenia opłat 

odroczonych/odbioru nasadzeń lub nakazu ich ponownego wykonania. Prezydent Miasta 

Radomia sukcesywnie przekazywał sprawy, zaczynając od tych, w których termin kontroli 

był najwcześniejszy. Do dnia 15 maja 2018 r. Prezydent Miasta Radomia przekazał 

Marszałkowi Województwa Mazowieckiego 12 takich spraw. 

Pismem z dnia 12 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Płocka przekazał do Urzędu MWM 

dokumentację dotyczącą wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 1943-1969)  

Do dnia zakończenia kontroli w Urzędzie MWM przeprowadzono weryfikację 390 decyzji 

wydanych przez inne organy, pod kątem wymagalności wykonania lub przeżywalności 

nasadzeń zastępczych. 

(dowód: akta kontroli str. 1427) 

W Urzędzie MWM nie prowadzono monitoringu spełnienia przez adresatów decyzji wymogu 

uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na rozbiórkę przed usunięciem drzew 

i krzewów w przypadku, gdy ich usunięcie drzew i krzewów związane było z realizacją 

inwestycji, wymagającej uzyskania takiego pozwolenia. 

W wyniku badania 12 wydanych zezwoleń stwierdzono, że w dokumentacji tych spraw brak 

było śladu rewizyjnego kontroli uzyskania przez adresatów decyzji pozwolenia na rozbiórkę 

lub pozwolenia na budowę (w przypadkach, gdzie było ono wymagane).  

W jednym przypadku62 pozwolenie na roboty budowlane (rozbudowa, przebudowa 

i nadbudowa budynku szkoły) zostało dostarczone przez wnioskodawcę w dniu 10 czerwca 

2016 r., tj. przed wydaniem zezwolenia (16 czerwca 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 1558-1560) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości.  

1. W Urzędzie MWM nie prowadzono monitoringu przestrzegania przez adresatów decyzji 

określonego w zezwoleniach terminu usunięcia drzew i krzewów z terenów 

nieruchomości gminnych.  

(dowód: akta kontroli str. 633-678, 679-700, 1563-1606, 1626-1647) 

W przypadku jednego z 12  wydanych zezwoleń63 obowiązek poinformowania organu 

o usunięciu drzew został określony w zezwoleniu. Pomimo tego wnioskodawca takiej 

informacji nie przedłożył, a organ nie wyegzekwował realizacji tego obowiązku. 

 (dowód: akta kontroli str. 403-458) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych 

w zastępstwie Sekretarza Województwa-Dyrektora Urzędu w wyjaśnieniach podała 

m.in., że: „W świetle obowiązujących przepisów prawa Marszałek Województwa 

                                                      
62  Decyzja nr 209/2016/PE-ZD-II. 
63  Decyzja nr 12/2016/OR-P. 
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Mazowieckiego nie posiada żadnych uprawnień do prowadzenia kontroli w zakresie, czy 

objęte zezwoleniem drzewa zostały usunięte. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 

ma charakter nadania stronie prawa do ich usunięcia, z którego może, lecz nie musi 

skorzystać, nie zaś nałożeniem na stronę obowiązku usunięcia drzew. W przedmiotowej 

decyzji64 zastosowano pouczenia zarówno odnośnie usunięcia drzew po terminie 

określonym w zezwoleniu, jak i postępowania w przypadku stwierdzenia obecności 

gatunków chronionych (ich występowania nie stwierdzono podczas oględzin) 

w brzmieniu (…): „1. Usunięcie roślin po terminie określonym w niniejszej decyzji 

traktowane będzie jak usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia 

administracyjnego.”. 

 (dowód: akta kontroli str. (dowód: akta kontroli str. 1393, 1404, 1909) 

Sekretarz Województwa-Dyrektor Urzędu w wyjaśnieniach podał m.in., że: „Obowiązek 

poinformowania organu o terminie usunięcia drzew nie wynika z przepisów ustawowych, 

jednak w interesie Strony jest poinformowanie Organu zwłaszcza o niezrealizowaniu 

uprawnienia  wynikającego z decyzji, tj. o nieusunięciu drzew. Decyzja niewykonana 

wygasa z mocy prawa. Podjęta przez Organ decyzja w przedmiocie wygaśnięcia decyzji, 

na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 kpa ma charakter deklaratoryjny – tj. jedynie 

potwierdzający, że decyzja wygasła. Wydanie tej decyzji ma znaczenie dla Strony – 

potwierdza jej sytuację prawną, w szczególności potwierdza, że organ nie będzie od 

Strony egzekwował wykonania nasadzeń zastępczych. Zatem to w interesie Strony leży, 

aby poinformowała Organ o niewykonaniu decyzji (nieusunięciu drzew). Również 

wskazuje na to redakcja przepisu art. 162 § 1 pkt 1 kpa - ,,organ administracji publicznej, 

który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli decyzja 

stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis 

prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.‘’ To Strona, jeżeli 

zależy jej na potwierdzeniu wygaśnięcia decyzji, powinna poinformować organ 

o nieusunięciu drzew, a tym samym wskazać, że ma interes w wydaniu przez organ 

decyzji w przedmiocie wygaśnięcia decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1986) 

W ocenie NIK, nieprowadzenie przez organ kontroli przestrzegania warunków wydanych 

zezwoleń stanowiło naruszenie art. 83f ust. 20 uoop, zgodnie z którym wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów 

o ochronie terenów zieleni i zadrzewień65. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 

i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska. 

2. Spośród dziewięciu objętych badaniem decyzji zezwalających na usunięcie drzew 

i krzewów, w których nałożono obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych 

i przekazania do Urzędu MWM informacji o nasadzeniach: 

  w jednym przypadku organ nie podjął działań w celu wyegzekwowania od adresatów 

decyzji przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach zastępczych, mimo 

upływu, określonego w zezwoleniach, terminu dokonania nasadzeń oraz terminu 

przekazania informacji do Urzędu MWM,  

 w drugim przypadku podjął takie działania dopiero po upływie 152 dni od dnia 

obowiązku przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach zastępczych. 

Zgodnie z art. 83d ust. 2 pkt 6 uoop zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu określa, 

w przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od 

przesadzenia tego drzewa lub krzewu, termin złożenia informacji o przesadzeniu drzewa 

lub krzewu. 

                                                      
64  Decyzja nr 7/2017/OR-P. 
65  Przepis obowiązujący od 17 czerwca 2017 r. Do dnia 16 czerwca 2017 r. zastosowanie miał art. 379 

ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.) – 
dalej: „ustawa Poś”. 
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a) W punkcie 5 decyzji nr 939/2017/PE-ZD-II z dnia 13 września 2017 r. Marszałek WM 

zobowiązał adresata decyzji do pisemnego poinformowania go o terminie dokonania 

nasadzeń oraz przedłożenia inwentaryzacji powykonawczej nasadzeń zastępczych. 

Termin wykonania nasadzeń zastępczych ustalony został w ww. decyzji do dnia 

30 listopada 2017 r. Informacja o dokonanych nasadzeniach powinna zostać 

przekazana do organu w terminie 14 dni od terminu dokonania nasadzeń.  

Wnioskodawca poinformował Marszałka o dokonaniu nasadzeń zastępczych pismem 

z dnia 10 stycznia 2018 r. Informacja wpłynęła do Urzędu MWM 16 stycznia 2018 r., 

tj. z 33-dniowym opóźnieniem. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych 

w zastępstwie Sekretarza Województwa-Dyrektora Urzędu w wyjaśnieniach podała 

m.in., że: „Weryfikacja wykonania nasadzeń zastępczych realizowana jest zgodnie 

z treścią orzeczenia decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, 

tj. każdorazowo po upływie terminu na wykonanie tych nasadzeń. Sprawy z ww. 

zakresu weryfikowane są w kolejności obowiązku (terminów) ich wykonania, tj. od 

sprawy z najwcześniejszym terminem na wykonanie nasadzeń zastępczych do 

sprawy z najpóźniejszym terminem wykonania nasadzeń zastępczych. Weryfikacja 

wykonania nasadzeń zastępczych realizowana jest przez Wydział Weryfikacji 

Nasadzeń oraz Złomów i Wywrotów, przy uwzględnieniu liczby zatrudnionych 

pracowników w Wydziale. W analizowanym przypadku przedmiotowa weryfikacja 

została wprowadzona do grafika weryfikacji nasadzeń zastępczych i zostanie 

wykonana w najkrótszym możliwym terminie.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1403-1404, 1410, 1412, 1626) 

b) W punkcie 5 decyzji nr 197/2017/PE-ZD-II z dnia 9 lutego 2017 r. Marszałek WM 

zobowiązał adresata decyzji do pisemnego poinformowania organu do dnia 

14 grudnia 2017 r. o terminie posadzenia drzew oraz przedłożenia inwentaryzacji 

powykonawczej nasadzenia zastępczego. Wnioskodawca nie dopełnił ww. 

obowiązku.  

Marszałek WM nie monitorował na bieżąco przestrzegania przez wnioskodawcę 

określonego w zezwoleniu terminu przedłożenia informacji o dokonanym nasadzeniu 

zastępczym. Dopiero pismem z dnia 15 maja 2018 r. Wydział Zezwoleń na Usunięcie 

Drzew i Krzewów przekazał kopię ww. decyzji „do załatwienia zgodnie 

z właściwością Wydziału Weryfikacji Nasadzeń oraz Złomów i Wywrotów” informując 

jednocześnie, że w dniu 30 listopada 2017 r. upłynął termin wykonania nasadzeń 

zastępczych. 

Wobec powyższego działania monitorujące Urzędu MWM, w obszarze 

przestrzegania przez wnioskodawców terminu przedłożenia informacji o dokonanym 

nasadzeniu, zostały podjęte dopiero po 152 dniach od dnia obowiązku przedłożenia 

ww. informacji. 

Dyrektor DPEGiŁ w wyjaśnieniach podał m.in., że: „Obowiązek kontroli terminu 

wykonania nasadzeń zastępczych jest zadaniem Wydziału Weryfikacji Nasadzeń 

oraz Złomów i Wywrotów. Monitoring w przedmiotowym zakresie wykonywany był 

przy pomocy rejestru decyzji Wydziału Zezwoleń na Usunięcie Drzew i Krzewów. 

W pierwszej połowie 2018 r. w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii 

i Łowiectwa, przeprowadzony został  audyt wewnętrzny, w wyniku którego powstała 

potrzeba doprecyzowania współpracy między Wydziałami Zezwoleń na Usunięcie 

Drzew i Krzewów, Wydziałem Finansowym i Informacji o Środowisku oraz 

Wydziałem Weryfikacji Nasadzeń oraz Złomów i Wywrotów. Opracowany i przyjęty 

został schemat powiązań i przepływu dokumentów między wydziałami, zaś 

obowiązek przekazywania decyzji i informacji o wykonanych nasadzeniach przez 

Wydział Zezwoleń na Usunięcie Drzew i Krzewów został nałożony na pracowników 
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od 15 marca 2018 r. Sprawy przekazywane były według chronologii dat (tj. od spraw 

najstarszych do najnowszych).”. 

(dowód: akta kontroli str. 733-734, 1101) 

3. W Urzędzie MWM nie prowadzono monitoringu spełnienia przez adresatów decyzji 

wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na rozbiórkę przed 

usunięciem drzew i krzewów w przypadku, gdy ich usunięcie związane było z realizacją 

inwestycji wymagającej uzyskania takiego pozwolenia. 

Zgodnie z art. 83d ust. 5 uoop, jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest 

realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na 

budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod 

warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują 

z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia.  

Sekretarz Województwa-Dyrektor Urzędu wyjaśnił, że „Marszałek Województwa 

Mazowieckiego nie kontrolował wymogu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub 

pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew i krzewów, bowiem nie jest to 

warunkiem uzyskania przedmiotowego zezwolenia. Organy administracji mogą działać 

tylko na podstawie przepisów prawa i nie mogą domniemywać swoich kompetencji. 

Przepis art. 83f ust. 20 ustawy o ochronie przyrody jest przepisem ogólnym i nie 

wskazuje szczegółowego zakresu kontroli. Ustawodawca wyznaczył zakres kontroli 

jedynie poprzez wskazanie, że kontrola sprawowana jest przez organ w zakresie 

przestrzegania i stosowania przepisów rozdziału 4 ustawy, w którym określone zostały 

wymagania dotyczące usuwania drzew i krzewów. Brak dotrzymania ww. zobowiązań 

skutkuje podjęciem kolejnych działań przez organ, m.in. postępowania w sprawie 

usunięcia drzew/krzewów bez zezwolenia, postępowania w sprawie wymierzenia 

administracyjnej kary pieniężnej.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1987)  

NIK stwierdza, że uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, nie 

jest warunkiem uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów, ale jest 

warunkiem do realizacji tego zezwolenia, tj. nie można usunąć drzew lub krzewów jeśli 

nie uzyska się pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. 

Ponadto zaniechanie przez organ prowadzenia kontroli w powyższym zakresie stanowiło 

naruszenie art. 83f ust. 20 uoop, zgodnie z którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie terenów zieleni 

i zadrzewień66. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy – Prawo 

ochrony środowiska. 

Marszałek WM nie zapewnił rzetelnej i zgodnej z prawem realizacji zadań związanych 
z usuwaniem drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych w miastach na prawach 
powiatu województwa mazowieckiego. W jednostce nie prowadzono kontroli wywiązywania 
się adresatów decyzji z określonych w zezwoleniach terminów usunięcia drzew i krzewów 
oraz terminów dokonania nasadzeń zastępczych. Organ nie prowadził również monitoringu 
spełnienia przez adresatów decyzji wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lub 
pozwolenia na rozbiórkę przed usunięciem drzew i krzewów w przypadku, gdy ich usunięcie 
drzew i krzewów związane było z realizacją inwestycji, wymagającej uzyskania takiego 
pozwolenia. Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, co do zasady wydawane były 
zgodnie z przepisami uoop, a także w terminach wynikających z przepisów ustawy Kpa. 
W okresie objętym kontrolą stwierdzono jednak przypadki wydawania zezwoleń na 
podstawie niekompletnych wniosków, przypadki nieprawidłowego naliczenia opłaty za 
usunięcie drzew i krzewów oraz naruszenie przepisów ustawy Kpa w zakresie 

                                                      
66  Przepis obowiązujący od 17 czerwca 2017 r. Do dnia 16 czerwca 2017 r. zastosowanie miał art. 379 ust. 1 

ustawy Poś. 
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zawiadomienia stron postępowania o terminie przeprowadzenia oględzin drzew i krzewów 
objętych wnioskami. 

3. Podejmowane działań w przypadku podejrzenia 

nielegalnego usunięcia drzew i krzewów oraz 

podejrzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia oraz 

egzekwowanie wymierzonych kar pieniężnych 

W latach 20162018 (do dnia 15 maja) Marszałek WM powziął informację o 68 

przypadkach podejrzenia nielegalnego usunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia drzew 

i krzewów, w tym cztery w Delegaturze w Płocku, siedem w Delegaturze w Radomiu i jedną 

w Delegaturze w Siedlcach.  

(dowód: akta kontroli str. 1017-1065) 

Marszałek WM we wszystkich powyższych przypadkach podjął działania w celu 

potwierdzenia bądź wykluczenia prawdziwości powziętych informacji, każdorazowo 

przeprowadzając oględziny terenu objętego zgłoszeniem.  

(dowód: akta kontroli str. 1405) 

Badaniem szczegółowym objęto osiem postępowań wyjaśniających prowadzonych przez 

Marszałka WM, ustalając że w dwóch przypadkach czynności wyjaśniające zostały podjęte 

po upływie odpowiednio 80 i 140 dni od dnia powzięcia informacji podejrzenia nielegalnego 

usunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia drzew i krzewów.  

(dowód: akta kontroli str. 2018) 

W 27 przypadkach (39,7% wszystkich informacji) w toku czynności wyjaśniających 

potwierdzono nielegalne usunięcie drzew i krzewów bądź uszkodzenie lub zniszczenie 

drzew, w 24 przypadkach nie stwierdzono działań niezgodnych z przepisami uoop, 17 

spraw na dzień 15 maja 2018 r. było w toku. 

W 12 sprawach, w których na podstawie postępowania wyjaśniającego potwierdzono 

nielegalne usunięcie drzew i krzewów bądź uszkodzenie lub zniszczenie drzew, Marszałek 

WM wymierzył administracyjną karę pieniężną w łącznej kwocie 126.572,38 zł. W 15 

przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary z powodu niewykrycia sprawcy czynu. 

Na postawie badania pięciu wybranych spraw, w których organ stwierdził nielegalnie 

usunięcie drzew i krzewów bądź ich uszkodzenie/zniszczenie stwierdzono, że wysokość kar 

została określona w prawidłowy sposób i wyniosła łącznie 103.057,11 zł, co stanowiło 

81,4% łącznej kwoty kar wymierzonych w okresie objętym kontrolą. 

W trzech z pięciu badanych spraw wymierzone kary zostały uiszczone w wymaganym 

terminie i w pełnej wysokości, tj. 13.082,50 zł. Dwie pozostałe kary w łącznej kwocie 

89.974,61zł nie zostały uiszczone odpowiednio z powodu odroczenia terminu ich płatności 

na okres trzech lat (kwota 23.490,84 zł67) oraz z powodu odwołania podmiotu, któremu 

Marszałek WM wymierzył karę w kwocie 66.483,77 zł68 do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. 

(dowód: akta kontroli str. 2018) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następującą nieprawidłowość.  

W dwóch z ośmiu postępowań wyjaśniających objętych badaniem szczegółowym, organ 

sporządził zawiadomienia o terminie komisyjnego przeprowadzenia oględzin dopiero po 71 

                                                      
67  Decyzja nr 339/2017/PE-ZD-II. Termin uiszczenia kary odroczono na podstawie  art. 88 ust. 4 uoop. 
68  Decyzja 554/2017/PE-ZD-II. 
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i 127 dniach od dnia uzyskania informacji o uszkodzeniu drzewa i zniszczeniu krzewów. 

Natomiast oględziny przeprowadzone zostały po upływie 8069 i 14070 dni od dnia uzyskania 

informacji.  

(dowód: akta kontroli str. 1162-1194, 1268-1288) 

Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w zastępstwie 

Sekretarza Województwa-Dyrektora Urzędu w wyjaśnieniach podała m.in., że: „W okresie 

tym, czyli w okresie od momentu wpływu wniosku do momentu zakończenia postępowania, 

wystąpiła ponadprzeciętna kumulacja spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na 

usunięcie drzew i krzewów.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1397-1401) 

W ocenie NIK podejmowanie czynności wyjaśniających po upływie odpowiednio ponad 

dwóch i czterech miesięcy od dnia uzyskania informacji o uszkodzeniu drzewa i zniszczeniu 

krzewów było działaniem nierzetelnym. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność 

w badanym obszarze. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 

Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli71, wnosi o: 

1) ustanowienie mechanizmów monitorowania przestrzegania przez adresatów decyzji 

terminów usunięcia drzew i krzewów określonych w zezwoleniach wydanych przez 

Marszałka Województwa Mazowieckiego; 

2) monitorowanie uzyskania przez adresatów decyzji pozwolenia na budowę lub 

pozwolenia na rozbiórkę przed usunięciem drzew i krzewów, w przypadku gdy usunięcie 

drzew i krzewów związane jest z realizacją inwestycji wymagającej uzyskania takiego 

pozwolenia; 

3) bieżące monitorowanie wypełniania przez adresatów decyzji obowiązku poinformowania 

organu o dokonanych nasadzeniach zastępczych i bezzwłoczne podejmowanie działań 

w przypadku niewywiązywania się adresata zezwolenia z tego obowiązku; 

4) wnikliwe sprawdzanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub 

krzewów pod względem spełniania wymogów określonych w art. 83b uoop, 

a w przypadku stwierdzenia braków wzywanie wnioskodawców do uzupełniania tych 

wniosków; 

5) pozostawianie bez rozpoznania wniosków, dla których minął termin ich uzupełnienia; 

6) naliczanie opłat za usunięcie drzew/krzewów na podstawie obowiązujących przepisów 

i we właściwej wysokości; 

7) podejmowanie bez zbędnej zwłoki postępowań wyjaśniających w przypadku podejrzenia 

nielegalnego usunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia drzew i krzewów; 

8) zawiadamianie wnioskodawców o terminie komisyjnego przeprowadzenia oględzin 

z zachowaniem przez organ wymogu określonego w art. 79 § 1 ustawy Kpa; 

9) wprowadzanie na bieżąco informacji o wnioskach i wydanych zezwoleniach do 

publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku;  

                                                      
69  Decyzja nr 339/2017/PE-ZD-II. 
70  Decyzja nr 554/2017/PE-ZD-II. 
71  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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10) zamieszczanie w wydawanych decyzjach informacji o wysokości, na których dokonano 

pomiaru obwodu drzew objętych tą decyzją; 

11) uwzględnianie w zakresach czynności pracowników Urzędu MWM prowadzenia spraw 

związanych z uzyskaniem zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika 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 

21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu 

Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. 

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 

zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia   20  sierpnia 2018 r. 
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