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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 

 1. Grzegorz Bąk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/25/2018 z dnia 15 maja 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Monika Skrzypiec, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KSI/26/2018 z dnia 15 maja 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce (dalej również: „Urząd” 
lub „UM Siedlce”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Kudelski, Prezydent Miasta Siedlce (dalej: „Prezydent Miasta” lub 
„Prezydent”) 

(dowód: akta kontroli str. 1659-1660) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Prezydent Miasta nie zapewnił właściwej realizacji zadań dotyczących usuwania 
drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego drewna w latach 2015–2018 
(do dnia 15 maja) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, rzetelny 
i gospodarny. 

W okresie objętym kontrolą sporządzanie i składanie wniosków o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych 
odbywało się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz nierzetelnie. 
Stwierdzono przypadki: wydawania zezwoleń na podstawie niekompletnych 
wniosków, a nawet – mimo braku wpływu wniosku do organu; niewywiązania się 
przez Prezydenta Miasta z obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych, 
nałożonego w zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości 
będących własnością Miasta, a także zrealizowania tego obowiązku w sposób 
niezgodny z warunkami zezwolenia; niewprowadzania na bieżąco informacji o 
wspomnianych wyżej wnioskach i zezwoleniach do publicznie dostępnego wykazu 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie; 
sporządzania i składania przez Prezydenta Miasta niekompletnych wniosków o 
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych. Ponadto w sprawozdaniach statystycznych SG-01 (leśnictwo i ochrona 
środowiska) za lata 2015−2017 podawano dane niezgodne ze stanem faktycznym. 

 

                                                      
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. 

Ocena ogólna 
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W 2015 r. Prezydent Miasta podejmował rozstrzygnięcia we własnej sprawie 
wydając 31 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości 
należących do Miasta. Po nowelizacji art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody2 (dalej: „uoop”) decyzje w takich sprawach wydawał Marszałek 
Województwa Mazowieckiego.  

Działania w zakresie zagospodarowania pozyskanego drewna, podejmowane 
Urzędzie w okresie objętym kontrolą, były niegospodarne i niezgodne 
z obowiązującymi przepisami. W Urzędzie nie szacowano ilości i wartości drewna 
pozyskiwanego w wyniku usuwania drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych i w konsekwencji nie uwzględniano jego wartości w kosztach zlecanych 
usług wycinki. Wbrew wymogom art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości3 (dalej: „uor”) oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego4, nie 
ujmowano zdarzeń gospodarczych, związanych z przychodami i rozchodami drewna 
pozyskiwanego w wyniku usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych, w księgach rachunkowych Urzędu.  

W latach 2015−2018 (do dnia 15 maja) Prezydent Miasta zapewnił środki na 
realizację zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów oraz odpowiednie 
zaplecze techniczne do ich wykonywania, natomiast nie zapewnił wystarczającego 
zaplecza kadrowego do ich realizacji. Pracownicy, wykonujący zadania związane 
z usuwaniem drzew i krzewów z terenów nieruchomości innych niż gminne, 
posiadali kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków, 
jednak obsada kadrowa była niewystarczająca w stosunku do liczby prowadzonych 
spraw i stopnia ich skomplikowania. Ponadto zadanie dotyczące sporządzania 
wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości gminnych Prezydent Miasta powierzył osobom nieposiadającym 
wiedzy z zakresu określania gatunków drzew i krzewów przewidzianych do 
usunięcia.  

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie podejmowano prawidłowe działania 
w przypadku podejrzenia nielegalnego usunięcia drzew i krzewów oraz podejrzenia 
ich uszkodzenia lub zniszczenia, a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów 
uoop, każdorazowo wymierzane były administracyjne kary pieniężne. 

Co do zasady przepisów uoop przestrzegano również przy: wydawaniu decyzji 
zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości innych niż 
gminne (z jednym wyjątkiem), naliczaniu opłat za usunięcie drzew i krzewów 
(z wyjątkiem jednego przypadku), odstępowaniu od naliczenia opłaty za usunięcie 
drzew i krzewów (we wszystkich przypadkach) oraz rozpatrywaniu zgłoszeń na 
usunięcie drzew. Niemniej, w przypadku realizacji zadań dotyczących usuwania 
drzew i krzewów z terenów nieruchomości innych niż gminne, stwierdzono 
nieprawidłowości polegające m.in. na: 

− nieprowadzeniu kontroli przestrzegania przez adresatów decyzji terminów 
usunięcia drzew i krzewów, określonych w zezwoleniach oraz spełnienia 
wymogu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub budowę przed usunięciem 
drzew lub krzewów, w przypadku gdy wycinka drzew związana była z realizacją 
inwestycji wymagających takiego pozwolenia; 

− nieprzeprowadzeniu kontroli zachowania żywotności drzew po upływie trzech 
lat od terminu ich nasadzenia, w odniesieniu do zezwoleń wydanych w 2014 r.; 

                                                      
2   Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm. 
3   Dz. U. z 2018 r. poz. 395. 
4   Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, ze zm. 
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− niewdrożeniu w Urzędzie procedury umożliwiającej zidentyfikowanie zmiany 
sposobu wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na 
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

− niewprowadzeniu na bieżąco informacji o czterech wnioskach i trzech 
zezwoleniach (z 15 analizowanych) na usunięcie drzew i krzewów do 
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie. 

Na skutek niezidentyfikowania ryzyk w obszarze związanym z usuwaniem drzew 
i krzewów, nie ustalono odpowiednich mechanizmów kontroli, co w konsekwencji 
doprowadziło do wystąpienia nieprawidłowości. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie zaplecza kadrowo-technicznego do 
wykonywania zadań dotyczących usuwania drzew 
i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego 
drewna 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta: Nr 14/W/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. 
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego UM Siedlce5 oraz Nr 39/W/2012 
z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zakresów działania wydziałów 
i równorzędnych komórek organizacyjnych UM Siedlce6, wiodącą komórką 
wyznaczoną do realizacji zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów w UM 
Siedlce był Referat Ochrony Środowiska (dalej: „ROŚ”) w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej (dalej: „WGK”). Do zadań ROŚ, określonych w zarządzeniu 
Nr 39/W/2012, należało m.in. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 
utrzymywanie zieleni miejskiej i zadrzewień na terenach nieruchomości będących 
własnością Miasta, prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz 
sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 
w zakresie objętym właściwością Prezydenta Miasta, a także przyjmowanie od osób 
fizycznych zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew lub krzewów na cele niezwiązane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości gminnych były sporządzane w Referacie Inwestycji Drogowych 
(dalej: „RID”) w Wydziale Dróg (dalej: „WD”) oraz Referacie Inwestycji (dalej: „RI”) 
w Wydziale Programów Rozwojowych (dalej: „WPR”). Zgodnie z zarządzeniem 
Nr 39/W/2012 komórki te były odpowiedzialne za uzyskiwanie decyzji 
administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania 
i realizacji inwestycji.  

Zagospodarowaniem pozyskanego drewna w okresie objętym kontrolą zajmowały 
się podmioty zewnętrzne, realizujące umowy na pielęgnację drzewostanu 
miejskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 2524-2526, 1649-1653, 1771-1774) 

W badanym okresie zadania związane z usuwaniem drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości innych niż gminne realizowało dwóch pracowników ROŚ, natomiast 

                                                      
5   Zmienione zarządzeniami: Nr 41/W/2015 z dnia 29 października 2015 r., Nr 9/W/2016 z dnia 9 marca 2016 r., 

Nr 14/W/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 33/W/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., Nr 13/W/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. 
6  Zmienione zarządzeniami: Nr 12/W/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r., Nr 19/W/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r., 

Nr 26/W/2013 z dnia 22 listopada 2013 r., Nr 15/W/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 29/W/2016 z dnia 21 października 
2016 r., Nr 14/W/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 lutego 2018 r. 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 
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za sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
z terenu nieruchomości należących do Miasta odpowiadało od jednego do czterech 
pracowników RI7 oraz od jednego do trzech pracowników RID8. Obowiązki 
dotyczące usuwania drzew i krzewów zostały uwzględnione w opisach stanowisk 
pracy i zakresach zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników ROŚ, 
natomiast nie zostały ujęte w analogicznych dokumentach pracowników RI i RID.  

Jak wyjaśnił Prezydent Miasta: „W opisach stanowisk pracy oraz zakresach zadań, 
odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników z zasady wpisuje się 
podstawowe czynności na danym stanowisku pracy, bez ich uszczegółowienia, gdyż 
jest to praktycznie niemożliwe ze względu na bardzo dużą ilość i różnorodny 
charakter zadań do wykonania. W związku z powyższym, w zakresie zadań 
pracowników zamieszczany jest punkt dotyczący obowiązku wykonywania innych 
zadań zleconych przez kierownika referatu lub naczelnika wydziału. Działania 
związane z wycinką drzew należy uznać za czynność incydentalną, nienależącą do 
codziennych obowiązków pracowników i wykonywaną na bezpośrednie polecenie 
przełożonego.”. 

Pracownicy ROŚ wykonujący obowiązki dotyczące usuwania drzew i krzewów 
posiadali odpowiednie kwalifikacje do realizacji powierzonych im zadań. Inspektor 
ds. terenów zieleni miejskiej i ochrony przyrody – Ogrodnik Miejski posiadał wyższe 
wykształcenie o kierunku leśnictwo i regularnie uczestniczył w specjalistycznych 
szkoleniach dotyczących zieleni miejskiej.  Z kolei inspektor ds. ochrony powierzchni 
ziemi ukończyła studia wyższe o kierunku architektura krajobrazu i ogrodnictwo, 
studia podyplomowe o kierunku informatyka i zarządzanie w ochronie środowiska 
oraz szkolenia z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. 
Pracownicy RI oraz RID odpowiedzialni za sporządzanie wniosków o wydanie 
zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości należących do 
Miasta legitymowali się wykształceniem wyższym technicznym, rolniczym, 
ekonomiczno-rolniczym lub średnim technicznym. Nie mieli oni kwalifikacji 
niezbędnych do określania gatunków drzew i krzewów. 

Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zieleni miejskiej w ROŚ nie miały uprawnień 
ani kwalifikacji brakarskich. Jak wyjaśnił Prezydent Miasta, nie było to konieczne, 
gdyż usługi pielęgnacji drzewostanu miejskiego były zlecane podmiotowi 
zewnętrznemu, który zgodnie z umową stawał się właścicielem wszystkich 
materiałów drzewnych powstałych podczas prac pielęgnacyjnych. 

W okresie objętym kontrolą do realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew 
i krzewów pracownicy mieli do dyspozycji profesjonalny aparat fotograficzny oraz 
przymiar wstęgowy do pomiaru drzew. Ponadto do celów służbowych 
wykorzystywali oni samochody prywatne w ramach przyznanego limitu kilometrów. 
Posiadane środki techniczne były wystarczające do pełnej realizacji powierzonych 
im zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 1649-1770) 
W budżecie Miasta zapewniono środki finansowe na realizację zadań dotyczących 
usuwania drzew i krzewów w ramach zadań pn. Pielęgnacja drzewostanu 
Miejskiego (…) oraz Pielęgnacja drzewostanu Parku Miejskiego „Aleksandria” oraz 
Parku Starego. Środki przeznaczone w planie budżetu na pielęgnację drzewostanu 
w poszczególnych latach wyniosły: 56,9 tys. zł w 2015 r., 70,0 tys. zł w 2016 r., 
110,0 tys. zł w 2017 r. oraz 117,0 tys. zł w 2018 r. (do dnia 15 maja), przy czym 
zadania z zakresu usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego 

                                                      
7   Od dwóch do trzech w 2015 r., od dwóch do czterech w 2016 r, od jednego do dwóch w 2017 r. i jeden w 2018 r. 
8   Trzy w latach 2015−2016, od dwóch do trzech w 2017 r. i od jednego do dwóch w 2018 r. 
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drewna stanowiły jedynie część prac pielęgnacyjnych przewidzianych do 
sfinansowania z tych kwot. 

(dowód: akta kontroli str. 1775-1777, 1889-2033) 

 
W „Planach działania z arkuszem identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem” 
na poszczególne lata okresu 2015−20189 (dalej: „Plany działań”), Kierownik ROŚ 
zidentyfikowała ryzyka dla celu ogólnego ROŚ wynikającego z rocznego planu 
działalności jednostki pn. „Poprawa stanu zieleni miejskiej oraz zwiększenie 
obszarów zielonych”, w tym dla celów szczegółowych: „Utrzymywanie zieleni 
miejskiej i zadrzewień” oraz „Sadzenie drzew i krzewów”. Ryzyka te dotyczyły: braku 
nadzoru nad podmiotem świadczącym usługi utrzymywania terenów zieleni 
i pielęgnacji drzewostanu, braku terenów i miejsc, na których można sadzić drzewa 
i krzewy, dewastacji zieleni oraz braku środków finansowych na zakup sadzonek 
i usług sadzenia. Plany działań zawierały wyniki analizy i oceny ww. ryzyk wraz 
z określeniem sposobów przeciwdziałania. Nie zidentyfikowano natomiast ryzyk 
związanych z usuwaniem drzew i krzewów10 oraz zagospodarowaniem 
pozyskanego drewna.  

(dowód: akta kontroli str. 2480-2483, 1828-1888) 

W okresie objętym kontrolą realizacja zadań dotyczących usuwania drzew 
i krzewów oraz zagospodarowania drewna nie była przedmiotem kontroli 
przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną ani inną komisję Rady Miasta Siedlce. 
W okresie od dnia 29 grudnia 2015 r. do dnia 29 marca 2016 r. audytor wewnętrzny 
przeprowadził w Urzędzie Miasta Siedlce audyt procedury wydawania zezwoleń na 
usunięcie drzew i krzewów oraz prawidłowości naliczania opłat za usuniecie drzew 
i krzewów i administracyjnych kar pieniężnych. Badanie dotyczyło działań Referatu 
Ochrony Środowiska w tym zakresie w 2014 r. W sprawozdaniu z audytu wskazano 
m.in. następujące nieprawidłowości:  

− zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości będących własnością Miasta 
Siedlce były wydawane przez osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta 
Siedlce będącego jednocześnie Starostą Powiatu Grodzkiego, co oznacza, że 
w postępowaniach dotyczących uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów z terenów będących własnością Miasta Siedlce Prezydent Miasta był 
zarówno stroną, jak i organem;  

− w aktach spraw postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów brak było informacji, czy pracownicy Referatu Ochrony Środowiska 
kontrolowali realizację obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych.  

Mając na celu realizację zaleceń sformułowanych w wyniku ww. audytu, Naczelnik 
WGK pismem z dnia 5 maja 2016 r. polecił m.in.: 

− dokonywanie przeglądu i analizy decyzji w zakresie wykonania nałożonych 
obowiązków i sporządzanie w formie tabelarycznej wyników tej analizy, 
począwszy od 2016 r.11; 

− opracowanie do dnia 31 lipca 2016 r. wzoru decyzji zezwalającej na usunięcie 
drzew lub krzewów oraz uzyskanie stanowiska Wydziału Prawnego12.  

Zalecenia wykonano w terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 1775-1827) 

                                                      
9   Na podstawie zarządzenia Nr 520/2014 Prezydenta Miasta z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad 

funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w UM Siedlce i jednostkach organizacyjnych Miasta Siedlce. 
10   W tym wydawaniem i uzyskiwaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. 
11   Do prowadzenia przeglądu i analizy wyznaczył inspektorów ROŚ, zaś jako osobę odpowiedzialną za zwiększenie nadzoru 

wskazał Kierownika Wydziału. 
12   Jako osobę odpowiedzialną za realizację zalecenia wskazał Kierownika ROŚ. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Prezydent Miasta nie zapewnił wystarczającej obsady kadrowej do wykonywania 
zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów. 

Stosownie do pkt A.2 i A.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 publicznych13, pracownicy powinni posiadać wiedzę, umiejętności 
i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone 
zadania, zaś struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do 
aktualnych celów i zadań. 

Zbyt mała obsada kadrowa ROŚ w stosunku do liczby załatwianych spraw była, 
zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownik tego Referatu, przyczyną 
opóźnień w prowadzeniu postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów oraz w zamieszczaniu informacji o wnioskach i zezwoleniach 
w Systemie Informacji o Środowisku, a także przyczyną nieprowadzenia kontroli 
zachowania żywotności nasadzeń zastępczych bezpośrednio po upływie trzech 
lat od daty wykonania tych nasadzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 2125-2137, 2191-2207, 2250-2308, 2424-2440, 2510-
2519) 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że Naczelnik WGK ustnie wnioskował o zwiększenie 
liczby osób zatrudnionych w ROŚ, prowadzących sprawy z zakresu usuwania 
drzew i krzewów. Zmiana ta nie była jednak możliwa ze względu na konieczność 
zwiększenia liczby etatów obsługujących system gospodarowania odpadami 
komunalnymi oraz ograniczonymi środkami w budżecie Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 2484-2487) 

2. Sporządzenie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
z nieruchomości miejskich oraz pasa drogowego dróg publicznych należących do 
Miasta Siedlce powierzone zostało pracownikom Referatu Inwestycji oraz 
Referatu Inwestycji Drogowych, którzy nie posiadali wiedzy specjalistycznej 
niezbędnej do określenia gatunków drzew i krzewów, co skutkowało składaniem 
niekompletnych wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 637-641, 1658, 1715-1770) 

Jak wyjaśnił Prezydent Miasta, wnioski takie przygotowywane były przez osoby 
odpowiedzialne za przygotowanie inwestycji na podstawie informacji 
otrzymanych od projektantów opracowujących dokumentację projektową. 
Następnie dane zamieszczone we wniosku, w tym nazwy gatunków drzew 
i krzewów, były weryfikowane podczas oględzin przeprowadzanych przez organ 
właściwy do wydania zezwolenia przed wydaniem takiego zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 2443-2447) 

Zdaniem NIK, w celu sporządzenia kompletnych i poprawnych merytorycznie 
wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości należących do Miasta, zadanie określenia gatunków drzew 
i krzewów, powinno być powierzone osobom posiadającym odpowiednie 
kwalifikacje. 

                                                      
13  Dz. Urz. MF Nr 15, poz.84. 
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3. W Urzędzie nie zidentyfikowano ryzyk w obszarze związanym z usuwaniem 
drzew i krzewów, a co za tym idzie, nie ustalono odpowiednich mechanizmów 
kontroli w tym zakresie. 

Zgodnie z pkt B.7 standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych, nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać identyfikacji ryzyka 
w odniesieniu do celów i zadań. 

Z kolei § 13 ust. 1 zarządzenia nr 520/2014 Prezydenta Miasta z dnia  
15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli 
zarządczej w UM Siedlce i jednostkach organizacyjnych Miasta Siedlce, 
identyfikacja ryzyka polega na ustaleniu ryzyka zagrażającego realizacji 
poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych Miasta oraz pozostałych 
działań niestanowiących priorytetów rozwoju Miasta. 

Kierownik ROŚ wyjaśniła, że ryzyka zostały zidentyfikowane dla działań i zadań 
ujętych w „Planach działania” na lata 2015–2018, natomiast cele i zadania 
określono, mając na uwadze zrównoważony i harmonijny rozwój miasta, 
wynikający z dokumentów strategicznych miasta, przede wszystkim terenów 
użyteczności publicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 2490-2492) 

Zdaniem NIK, zarządzanie ryzykiem w UM Siedlce w obszarze usuwania drzew 
i krzewów było niezgodne z uregulowaniami wewnętrznymi Urzędu. 
Konsekwencją takiego stanu rzeczy było zmaterializowanie się ryzyk w postaci 
nieprawidłowości opisanych w niniejszym wystąpieniu. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości  
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

2. Wydawanie zezwoleń i przyjmowanie zgłoszeń 
dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz kontrola 
realizacji warunków wynikających z prowadzonych 
postępowań  

2.1. Wydawanie zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów 

W latach 2015−2018 (do dnia 15 maja) do Urzędu wpłynęło łącznie 597 wniosków 
o wydanie zezwolenia na usunięcie 3.914 drzew i 2.780,55 m2 krzewów z terenów 
innych niż nieruchomości gminne, z tego w poszczególnych latach tego okresu 
odpowiednio: 273, 222, 89 i 13 wniosków. Liczba drzew objętych wnioskami 
wyniosła odpowiednio: 1931, 1586, 340 i 57, zaś powierzchnia krzewów  
2.057,55  m2 w 2015 r., 311 m2 w 2016 r. i 412 m2 w 2017 r. W 2018 r. (do dnia 
15 maja) nie wnioskowano o zgodę na usunięcie krzewów. 

W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta na podstawie powyższych wniosków 
wydał 515 decyzji zezwalających na usunięcie 3.241 drzew i 754,20 m2 krzewów14 
(z tego 237 zezwoleń w 2015 r,. 196 w 2016 r. i 68 w 2017 r. i 14 w 2018 r. – do dnia 
15 maja15), 10 decyzji odmawiających usunięcia wszystkich drzew objętych 

                                                      
14   W tym: a) pięć decyzji zezwalających na usunięcie części drzew i/lub krzewów objętych wnioskiem, a jednocześnie 

umarzających postępowanie dot. pozostałych drzew i/lub krzewów, b) pięć decyzji zezwalających na usunięcie części 
drzew i/lub krzewów, a jednocześnie odmawiających wydania zezwolenia na usuniecie pozostałych drzew i/lub krzewów. 

15   Zezwolenia wydane w 2015 r. obejmowały 1.190 drzew i 466,6 m2 krzewów, w 2016 r. – 1.705 drzew i 154 m2 krzewów 
w 2017 r. – 302 drzewa i 133,6 m2 krzewów, a w 2018 r. (do dnia 15 maja) – 44 drzewa. Nie przewidziano do usunięcia 
żadnych krzewów w 2018 r. (do dnia 15 maja).  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

10 

wnioskiem, 26 decyzji umarzających postępowanie w całości oraz jedną decyzję 
odmowną w zakresie części drzew i jednocześnie umarzającą postępowanie 
w części dotyczącej pozostałych drzew. Odmowy wydania decyzji oraz umorzenia 
postępowań były najczęściej spowodowane faktem, iż drzewa i krzewy przewidziane 
do usunięcia nie były objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia lub tym, 
że postępowanie stało się bezprzedmiotowe z powodu wycofania wniosku lub 
usunięcia drzew przed przeprowadzeniem oględzin. W 45 sprawach pozostawiono 
wnioski bez rozpoznawania. 

W latach 2015−2018 (do dnia 15 maja) łączna wartość opłat naliczonych 
w 60 zezwoleniach wyniosła 4.022,8 tys. zł, przy czym termin ich uiszczenia we 
wszystkich decyzjach odroczono w związku z nałożeniem obowiązku dokonania 
nasadzeń zastępczych16.  

W okresie objętym kontrolą w 455 spośród 515 wszystkich wydanych zezwoleń 
(tj. w 88,3%) odstąpiono od naliczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów na 
podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody17 
(dalej: „uoop”). Najczęściej (w 323 przypadkach, tj. w 71,0%) podstawę odstąpienia 
od opłaty stanowił fakt uzyskania przez osoby fizyczne zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 2034-2101) 

W 130 wydanych zezwoleniach łączna liczba drzew wskazanych do nasadzenia  
wyniosła 750, co stanowiło 23,1% liczby drzew przewidzianych do usunięcia, 
natomiast łączna powierzchnia krzewów wskazanych do nasadzenia wyniosła 
319 m2, co stanowiło 42,3% krzewów przewidzianych do usunięcia.  

W 384 zezwoleniach (tj. 74,6% wszystkich zezwoleń) nie naliczono opłat za 
usunięcie drzew i krzewów oraz nie nałożono na adresatów decyzji obowiązku 
wykonania nasadzeń zastępczych.  
Jako przyczynę tak dużego odsetka zezwoleń, w których nie nakazano kompensacji 
przyrodniczej poprzez zastąpienie usuwanych drzew nowo posadzonymi, Prezydent 
Miasta wskazał w wyjaśnieniach na małą powierzchnię większości działek na terenie 
Miasta należących do osób fizycznych, która stanowiła ograniczenie dla możliwości 
realizacji nasadzeń zastępczych. 

(dowód: akta kontroli str. 2443-2447, 2476-2479) 

Analiza dokumentacji 15 (z 515) celowo wybranych postępowań zakończonych 
wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew wykazała, że: 

a) Wszystkie decyzje zostały wydane zgodnie z właściwością miejscową 
i rzeczową. Żadna z nieruchomości nie była wpisana do rejestru zabytków ani nie 
była własnością Miasta.  

b) 14 z 15 zbadanych zezwoleń wydano na podstawie kompletnych wniosków, 
zawierających elementy określone w art. 83 ust. 4 uoop (w brzmieniu 
obowiązującym do dnia 27 sierpnia 2015 r.) lub art. 83b ust. 1 tej ustawy 
(w brzmieniu obowiązującym od dnia 28 sierpnia 2015 r.). 

c) W czterech z 15 analizowanych postępowań przyczyną zamierzonego usunięcia 
drzew była realizacja inwestycji18. Dwóch z czterech wnioskodawców posiadało 
pozwolenia na budowę w dniu złożenia wniosku. W toku postępowań nie 
analizowano możliwości innych wariantów realizacji inwestycji, w celu 
zachowania jak największej liczby drzew i krzewów. 

                                                      
16   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. 
17   Dz. U. z 2018 r. 142, ze zm. 
18   Budowa hali produkcyjnej, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

oraz budynku usługowego. 
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d) Wszystkie drzewa objęte zezwoleniami wymagały zgody na ich usunięcie. 
Drzewa nie znajdowały się na obszarach objętych ochroną krajobrazową ani 
w granicach parku narodowego bądź rezerwatu przyrody, jak też na obszarze 
pasa drogowego drogi publicznej, dlatego nie zachodziła konieczność 
uzgadniania ich wycinki z innymi organami. 

e) We wszystkich objętych analizą postępowaniach przed wydaniem zezwolenia 
przeprowadzono oględziny nieruchomości, na których znajdowały się drzewa 
i krzewy przewidziane do usunięcia. Podczas oględzin weryfikowano dane 
zawarte we wnioskach, co zostało potwierdzone w protokołach oględzin. W 14 
z 15 protokołów z oględzin znajdowała się informacja, że w obrębie drzew nie 
stwierdzono występowania gatunków chronionych. Oględzin nie dokumentowano 
zdjęciami.  

f) Wszystkie objęte badaniem zezwolenia spełniały wymogi określone w przepisach 
uoop, obowiązujących w okresie wydania decyzji. 

W 13 zezwoleniach, w których określono długie terminy usunięcia drzew, 
obejmujące częściowo okres lęgowy ptaków19, zamieszczono pouczenie 
następującej treści: „Niniejsza decyzja nie jest równoznaczna ze zgodą na 
zniszczenie gatunków chronionych lub ich siedlisk. W przypadku stwierdzenia na 
drzewach przeznaczonych do wycinki gatunków chronionych lub przystąpienia 
do gniazdowania przez ptaki, konieczne jest przerwanie prac i uzyskanie 
zezwolenia właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
na zniszczenie gatunków chronionych i ich siedlisk, zgodnie z art. 56 ust. 2 
uoop.”. 

g) W sprawach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
Prezydent Miasta zawiadamiał wnioskodawców o terminie wszczęcia 
postępowania administracyjnego i wyznaczeniu terminu oględzin20, a od maja 
2016 r. również o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dowodami 
i materiałami oraz składania do nich wniosków i uwag, na podstawie art. 10 § 1 
ustawy Kpa. W przypadku 11 z 15 postępowań załatwienie sprawy, od daty 
wpływu wniosku do UM Siedlce do daty wydania decyzji21 nie przekroczyło 
jednego miesiąca. 

h) W sześciu z 15 zezwoleń naliczono opłaty za usunięcie drzew i krzewów, przy 
czym w pięciu z nich opłaty zostały nałożone w odpowiedniej wysokości, 
z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów. W pozostałych 
dziewięciu zezwoleniach odstąpiono od naliczenia opłaty. W każdym 
z powyższych przypadków odstąpienie od naliczenia opłat miało podstawy 
prawne i merytoryczne. Zasadność odstąpienia od opłaty weryfikowano 
odpowiednio z wykorzystaniem baz danych dostępnych w Urzędzie bądź na 
podstawie prowadzonych oględzin. 

i) W 15 analizowanych sprawach, 11 informacji o złożonych wnioskach oraz 
13 informacji o wydanych decyzjach, zostało wprowadzonych na bieżąco do 
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, tj. Systemu Informacji o Środowisku, dostępnego 
w Biuletynie Informacji Publicznej UM Siedlce. 

(dowód: akta kontroli str. 2102-2392a, 2441-2442, 2493-2523, 2527-2579) 

                                                      
19   Tj. okres od dnia 1 marca do dnia 15 października. 
20   Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: „ustawa 

Kpa”); Dz. U. z 2017 r, poz. 1257, ze zm. 
21   Po uwzględnieniu terminów na przeprowadzenie czynności, zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kpa. 
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2.2. Kontrola realizacji warunków wynikających z prowadzonych 
postępowań 

Od 2016 r. w ROŚ prowadzony jest rejestr wydanych zezwoleń, w których naliczono 
opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Na jego podstawie w Urzędzie monitorowano 
m.in. terminy przedłożenia, przez adresatów decyzji, informacji o dokonanych 
nasadzeniach zastępczych oraz terminy wniesienia opłat. 

W sześciu z 15 analizowanych zezwoleń naliczono opłaty za usunięcie drzew, przy 
czym termin wniesienia opłaty został w nich odroczony na okres trzech lat od dnia 
upływu, wskazanego w zezwoleniu, terminu wykonania nasadzeń zastępczych. 
Do dnia zakończenia kontroli nie upłynął trzyletni okres odroczenia terminu 
płatności.  

W przypadku jednego z 15 analizowanych zezwoleń na usunięcie drzew, wskazany 
termin przedłożenia przez wnioskodawcę informacji o dokonanych nasadzeniach 
upływał w okresie objętym kontrolą. Informacja od wnioskodawcy wpłynęła do 
Urzędu z szesnastodniowym opóźnieniem.  

(dowód: akta kontroli str. 2102-2392a) 

Badanie szczegółowe czterech spraw dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów wydanych w 2014 r., w których nałożono obowiązek dokonania nasadzeń 
zastępczych22 wykazało, że do dnia zakończenia kontroli w Urzędzie nie 
przeprowadzono kontroli zachowania żywotności drzew nasadzonych na podstawie 
ww. zezwoleń.  

W Urzędzie nie kontrolowano także przestrzegania wyznaczonych w zezwoleniach 
terminów usuwania drzew i krzewów ani nie sprawdzano spełnienia wymogu 
uzyskania pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew w przypadku, gdy 
wycinka drzew związana była z realizacją inwestycji wymagających uzyskania 
takiego pozwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 2441-2447) 

2.3. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usuwania drzew 
i krzewów 

W wyniku nowelizacji przepisów uoop, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 
16 czerwca 2017 r. osoby fizyczne zostały zwolnione z konieczności uzyskania 
zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących ich własność, 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jak wyjaśnił 
Prezydent Miasta, nie miał on możliwości oszacowania liczby drzew usuniętych 
w tym okresie. Z uwagi na brak podstaw prawnych nie prowadzono kontroli w tym 
zakresie, zaś do Urzędu nie wpłynęły skargi dot. usuwania w tym okresie drzew 
z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, mogące stanowić 
podstawę oszacowania liczby usuniętych drzew. Zgodnie z przedstawionymi 
wyjaśnieniami, na podstawie obserwacji pracowników ROŚ oraz nieoficjalnych 
informacji od mieszkańców można stwierdzić, że zjawisko to miało miejsce na 
terenie Siedlec, ale nie przyjęło ono masowego charakteru. 

(dowód: akta kontroli str. 2488-2489) 

Od dnia 17 czerwca 2017 r., tj. wejścia w życie przepisów kolejnej nowelizacji 
uoop23, w przypadkach określonych w art. 83f ust. 4 tej ustawy, właściciel 
nieruchomości będący osobą fizyczną zamierzający usunąć drzewa z terenu tej 

                                                      
22   W przypadku których w okresie objętym kontrolą upłynął trzyletni okres odroczenia terminu wniesienia opłaty. 
23   Po zmianie wprowadzonej art. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1074). 

Opis stanu 
faktycznego 



 

13 

nieruchomości zobowiązany jest zgłosić taki zamiar wójtowi, burmistrzowi albo 
prezydentowi miasta. W roku 2017 i 2018 (do dnia 15 maja) do Prezydenta Miasta 
wpłynęło 115 zgłoszeń obejmujących łącznie 557 drzew. 

Prezydent Miasta wniósł sprzeciw w przypadku 13 zgłoszeń. Przyczyną sprzeciwu 
było nieuzupełnienie przez zgłaszającego braków formalnych pomimo wezwania lub 
fakt, iż zgłoszenie dotyczyło drzew, na których usunięcie wymagane było 
zezwolenie.  

Do szczegółowego badania wybrano z zastosowaniem doboru celowego 10 spraw 
dotyczących zgłoszeń zamiaru usunięcie drzew24.  

W wyniku analizy ustalono, iż wszystkie zgłoszenia zawierały elementy określone 
w art. 83f ust. 5 uoop. W dziewięciu przypadkach pracownik ROŚ odpowiedzialny za 
prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów przeprowadził 
oględziny. W jednym przypadku oględzin nie przeprowadzono, gdyż treść 
zgłoszenia wskazywała na to, że drzewa są objęte obowiązkiem uzyskania 
zezwolenia na ich usunięcie, co stało się podstawą wniesienia sprzeciwu. Oględziny 
przeprowadzono w terminie określonym w art. 83f ust. 6 uoop, tj. w ciągu 21 dni od 
daty wpływu zgłoszenia. Wszystkie oględziny zostały udokumentowane protokołem, 
w którym wskazano m.in. liczbę i gatunki drzew przewidzianych do usunięcia oraz 
obwody ich pni na wysokości 5 cm i 130 cm. Oględziny nie były udokumentowane 
zdjęciami. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Jedną z 15 objętych badaniem decyzji25 wydano na podstawie niekompletnego 
wniosku.  

Wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji nie zawierał oświadczenia 
wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, na 
której rosły drzewa przewidziane do usunięcia, o którym mowa w art. 83b 1 pkt 2 
uoop26. Ponadto wniosek i załączona dokumentacja zawierały sprzeczne 
informacje: wnioskodawcy oświadczyli, że usunięcie drzew, planowane 
w związku z budową ogrodzenia i miejsca parkingowego, nie było związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, podczas gdy w metryczkach map 
załączonych do wniosku widniała informacja, że na działce, na której rosły 
drzewa przeznaczone do usunięcia, projektowana była budowa budynku 
usługowego. 

Jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania 
czynności urzędowych, zgodnie z art. 50 § 1 ustawy Kpa, organ administracji 
publicznej może wezwać osoby do złożenia wyjaśnień, natomiast jeżeli podanie 
nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa (innych niż adres 
wnoszącego), wzywa wnoszącego w trybie art. 64 § 2 ustawy Kpa do usunięcia 
braków w wyznaczonym terminie pod rygorem pozostawienia podania bez 
rozpoznania. 

W sprawie tej nie wezwano wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku w trybie 
art. 64 § 2 ustawy Kpa ani do złożenia wyjaśnień w trybie art. 50 ust. 1 tejże 
ustawy.  Brakujące informacje zostały przez organ pozyskane, a wątpliwości 
wyjaśnione w toku oględzin. 

 (dowód: akta kontroli str. 2125-2137, 2190-2224) 

                                                      
24   Po pięć z lat 2017 i 2018. 
25   Nr GK-ROŚ.6131.237.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. 
26   W brzemieniu obowiązującym od 28 sierpnia 2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Jak wyjaśniła Kierownik Referatu Ochrony Środowiska (dalej: „Kierownik ROŚ”), 
która zaaprobowała projekty ww. decyzji: „zgodnie z art. 12 § 1 ustawy Kpa, 
organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, 
posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej 
załatwienia. Brakujące informacje (…) zostały skorygowane w trakcie oględzin 
drzew. Taki sposób korygowania lub uzupełniania wniosków wypełnia 
dyspozycje ww. przepisu prawnego, nie narażając wnioskodawcy na dodatkowe 
koszty usługi osób posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie określania 
gatunków drzew lub krzewów, upraszcza procedurę wydawania zezwoleń oraz ją 
skraca. Taki sposób postępowania sprawia, że urząd staje się przyjazny 
obsługiwanym klientom. Z podanych przyczyn nie wzywano wnioskodawców 
w trybie art.64 §2 ustawy Kpa lub w trybie art. 50 § 1 tej ustawy. Korygowanie lub 
uzupełnianie wniosków o wydanie zezwolenia przy wykorzystaniu wiedzy 
merytorycznej pracowników Referatu, zasobów będących w posiadaniu 
Prezydenta Miasta Siedlce oraz uzyskiwanie informacji od wnioskodawców 
w trakcie przeprowadzania oględzin jest szybsze i mniej uciążliwe dla strony.” 
Ponadto odnośnie do sprawy nr GK-ROŚ.6131.237.2016 Kierownik ROŚ 
wyjaśniła, że „zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów jako decyzja 
administracyjna jest wydawana na podstawie całego zgromadzonego materiału 
dowodowego. Wniosek (…) został skorygowany i uzupełniony przez stronę 
w trakcie przeprowadzonych oględzin. Właściciel nieruchomości oświadczył, 
że drzewa będą usuwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
Ustalenia protokołu z oględzin jako dowód w sprawie były podstawą naliczenia 
opłat za usunięcie drzew. Pracownicy Referatu, przygotowujący projekty 
zezwoleń posiadają dostęp on-line do Ewidencji gruntów i budynków Miasta 
Siedlce, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Siedlce, co umożliwia 
natychmiastowe ustalenie właściciela nieruchomości (…). Podana weryfikacja 
tytułu prawnego do nieruchomości wypełnia przesłanki art. 77 § 4 Kodeksu 
postępowania administracyjnego27.”. 

(dowód: akta kontroli str. 2424-2440) 

2. Jeden z 15 protokołów oględzin28 nie zawierał informacji, o których mowa 
w art. 83c ust. 1 uoop. 

Przepis ten nakłada na organ wydający zezwolenie na usunięcie drzewa lub 
krzewu obowiązek dokonania przed wydaniem zezwolenia oględzin w zakresie 
występowania w ich obrębie gatunków chronionych. Tymczasem wyżej 
wymieniony protokół nie zawierał informacji o wyniku oględzin w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 2114-2124) 

Inspektor ds. ochrony powierzchni ziemi prowadzący sprawę wyjaśnił, że 
w przedmiotowym protokole z oględzin omyłkowo nie znalazł się zapis o braku 
obecności gatunków chronionych. W protokole nie było także zapisu o obecności 
gatunków chronionych, przez co należy domniemywać, że gatunki takie nie 
występowały w obrębie drzew przewidzianych do usunięcia. Ponadto inspektor 
wyjaśnił, że przygotował projekt zezwolenia na podstawie oględzin, w których 
sam uczestniczył, zaś ustalenia dokonane przez niego naocznie w trakcie 
oględzin stały się podstawą do sporządzenia projektu decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 2461-2475) 

W ocenie NIK działanie jednostki w tym zakresie było nierzetelne. 

                                                      
27  Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu.  
28   Z oględzin przeprowadzonych w dniu 6 kwietnia 2016 r. w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wszczętej 

na podstawie wniosku nr GK-ROŚ.6131.46.2016 z dnia 8 marca 2016 r. 
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3. W jednym z sześciu zbadanych zezwoleń, w których naliczono opłaty za 
usunięcie drzew29, wysokość opłaty za usunięcie jednego z trzech objętych nim 
drzew została zaniżona o kwotę 519,27 zł. 

Zezwolenie dotyczyło usunięcia trzech drzew (świerków pospolitych): dwóch 
o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym odpowiednio 20 cm i 40 cm, 
oraz jednego – o dwóch pniach o obwodzie na wysokości 130 cm wynoszącym 
32 cm każdy. Łącznie naliczone w decyzji opłaty wyniosły 4.759,99 zł. 
Składające się na tę kwotę opłaty za usunięcie drzew o obwodzie 20 i 40 cm 
(w wysokości odpowiednio 1.990,54 zł oraz 346,18 zł) zostały naliczone 
prawidłowo, natomiast opłatę za usunięcie drzewa o dwóch pniach w kwocie 
2.423,27 zł naliczono błędnie. Wartość obwodu pnia służąca do naliczenia opłaty 
za usunięcie drzewa o dwóch pniach, wynosząca 48 cm, została obliczona 
prawidłowo, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 1 uoop (jako suma obwodu jednego pnia 
wynoszącego 32 cm i połowy obwodu drugiego pnia wynoszącego również 
32 cm), jednakże do wyliczenia opłaty zastosowano niewłaściwą stawkę 
podstawową określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów30, tj. stawkę dla 
zakresu obwodu drzewa 41-45 cm wynoszącą 3.461,81 zł, zamiast analogicznej 
stawki dla zakresu 46-50 cm, wynoszącej 4.203,63 zł. W wyniku przemnożenia 
przyjętej stawki podstawowej przez współczynnik lokalizacji dla terenów miast31, 
uzyskano kwotę 2.423,27 zł, zamiast kwoty 2.942,54 zł, stanowiącej iloraz 
właściwej stawki podstawowej w wysokości 4.203,63 zł i współczynnika 
lokalizacji. Termin wniesienia opłaty został odroczony na okres trzech lat 
w związku z nałożeniem w decyzji obowiązku przesadzenia dokonania nasadzeń 
zastępczych. Trzyletni okres odroczenia płatności nie upłynął do dnia 
zakończenia kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 2190-2207) 

Inspektor ds. terenów zieleni miejskiej i ochrony przyrody, który opracował 
projekt decyzji wyjaśnił m.in., że przy naliczaniu opłaty omyłkowo zastosował 
niewłaściwą stawkę podstawową określoną w przepisach (tj. stawkę dla 
niewłaściwego obwodu pnia), a pomyłka ta wynikała z błędu ludzkiego. W dniu 
3 lipca 2018 r. ww. decyzja została zmieniona na podstawie art. 154 § 2 oraz art. 
155 ustawy Kpa. 

W ocenie NIK, działanie organu w powyższej sprawie należy uznać za 
nierzetelne. 

(dowód: akta kontroli str. 2457-2460) 

4.  Informacje o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów nie były 
na bieżąco wprowadzane do publicznie dostępnego wykazu danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit f oraz art. 22 i 23 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 
środowisko, wykaz wniosków i decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów 
powinien być prowadzony w formie elektronicznej w każdym urzędzie 
i zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP). 

 

                                                      
29   Zezwolenie nr GK-ROŚ.6131.237.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. 
30   Dz. U. z 2016 r. poz. 1354. 
31   Wynoszący 0,7. 
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Informacje o trzech z 15 objętych badaniem wniosków i jednej z 15 decyzji 
zostały wprowadzane do Systemu Informacji o Środowisku (dalej: „SIOŚ”) 
i udostępniane za pośrednictwem BIP ze zwłoką, tj. po upływie od dwóch do 
sześciu miesięcy w przypadku wniosków oraz pięciu miesięcy w przypadku 
decyzji. Informacje o: 

 wniosku nr GK-ROŚ.6131.46.2016 (karta nr 368/2016) wprowadzono do 
SIOŚ dopiero po upływie sześciu miesięcy od daty jego wpływu do UM, zaś 
informację o decyzji wydanej na podstawie tego wniosku (karta nr 369/2016) 
– po upływie pięciu miesięcy od daty jej wydania, 

 wniosku nr GK-ROŚ.6131.34.2017 (karta nr 123/2017) wprowadzono do 
SIOŚ dopiero po upływie trzech miesięcy od daty jego wpływu do UM, 

 wniosku nr GK-ROŚ.6131.116.2017 (karta nr 223/2017) wprowadzono do 
SIOŚ dopiero po upływie ponad dwóch miesięcy od daty jego wpływu do 
UM, 

 wniosku nr GK-ROŚ.6131.237.2016 i decyzji wydanej na podstawie tego 
wniosku zostały wprowadzone do SIOŚ dopiero w wyniku kontroli w dniu 
2 lipca 2018 r., tj. po upływie odpowiednio 20 i 19 miesięcy. 

Ponadto w informacji o wniosku nr GK-ROŚ.6131.66.2016, zamieszczonej 
w SIOŚ (karta nr 225/2016), błędnie wskazano nazwę wnioskodawcy. 
Informacja została skorygowana w toku kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 2191-2207, 2510-2515, 2518-2519) 

Kierownik ROŚ wyjaśniła, że opóźnienia w zamieszczaniu ww. informacji 
wynikały z dużej liczby spraw rozpatrywanych w ROŚ przy małej liczbie 
pracowników, natomiast błędna informacja zawarta w karcie nr 225/2016 
wynikała z pośpiechu i błędu ludzkiego. 

(dowód: akta kontroli str. 2424-2440) 

W ocenie NIK działanie organu w powyższym zakresie było nierzetelne. 

5. Prezydent Miasta nie monitorował przestrzegania przez adresatów decyzji 
wskazanego w zezwoleniu terminu usunięcia drzew i krzewów ani spełnienia 
wymogu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub budowę przed usunięciem 
drzew i krzewów w przypadku, gdy wycinka związana jest z realizacją 
inwestycji wymagających uzyskania takiego pozwolenia. 

 Wyjaśniając przyczyny takiego stanu faktycznego Prezydent Miasta stwierdził, 
że przepisy szczegółowe uoop nie nakładają na wnioskodawcę obowiązku 
informowania o usunięciu drzew, a na organ – obowiązku kontroli 
przestrzegania terminu usunięcia drzew lub krzewów, jak również kontroli 
spełniania wymogu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na 
budowę przed usunięciem drzew lub krzewów. Prezydent Miasta stwierdził 
również, że w zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów wydawanych 
w związku z prowadzoną inwestycją zamieszczane było pouczenie, 
że zezwolenie może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia 
na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, która koliduje z drzewami lub 
krzewami będącymi przedmiotem zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 2443-2456) 

 NIK nie podziela poglądu Prezydenta Miasta w tym zakresie. Wprawdzie 
w przepisach uoop nie nałożono na adresata zezwolenia obowiązku 
poinformowania właściwego organu o faktycznym terminie usunięcia drzew 
i krzewów, niemniej jednak zgodnie z art. 83f ust. 20 uoop, wójt, burmistrz lub 
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prezydent miasta zobowiązany jest do sprawowania kontroli przestrzegania 
i stosowania przepisów o ochronie terenów zieleni i zadrzewień32. Do kontroli 

stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Prawo ochrony środowiska. Tym samym właściwy organ zobowiązany jest 
również do monitorowania przestrzegania warunków zawartych w wydanych 
zezwoleniach. 

6. W przypadku wszystkich czterech objętych badaniem zezwoleń, dla których 
w okresie objętym kontrolą upłynął trzyletni okres odroczenia terminu 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzew33, w Urzędzie nie przeprowadzono 
kontroli zachowania żywotności drzew stanowiących kompensację 
przyrodniczą w zamian za usunięte drzewa, pomimo iż wyniki takich kontroli 
stanowią podstawę do umorzenia lub egzekwowania należności budżetu 
Miasta wynikających z naliczonych opłat.  

(dowód: akta kontroli str. 2393-2423, 2502-2506) 

Zgodnie z art. 84 ust. 4 uoop w brzmieniu obowiązującym do dnia 27 sierpnia 
2015 r.34, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów odraczał, na okres trzech lat od dnia wydania zezwolenia, termin 
uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewidywało 
przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami. 
Art. 84 ust. 5 ww. uoop stanowił, że jeżeli przesadzone albo posadzone 
w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie trzech lat od 
dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności 
z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu 
ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlegała umorzeniu. Jeżeli 
natomiast przesadzone albo posadzone inne drzewa lub krzewy nie zachowały 
żywotności w okresie do trzech lat od dnia przesadzenia lub posadzenia, 
w myśl art. 84 ust. 5a uoop organ winien przeliczyć opłatę w sposób 
proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały 
żywotności. Umorzenie oraz przeliczenie opłaty nastąpić powinno w drodze 
decyzji organu, po stwierdzeniu stanu nasadzonych lub przesadzonych drzew. 

Kierownik ROŚ wyjaśniła, że z powodu dużej liczby spraw rozpatrywanych 
w poprzednich latach w ROŚ przy małej liczbie pracowników, kontrole 
żywotności wykonanych nasadzeń zastępczych planowane są na II połowę 
2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 2424-2440) 

W ocenie NIK, przeprowadzenie oględzin drzew kilka miesięcy po upływie 
okresu, na który odroczono uiszczenie opłaty, może skutkować utratą 
możliwości dochodzenia należności budżetu Miasta. Jeżeli podczas oględzin 
okaże się, że drzewo lub krzew nie zachowały żywotności, nie będzie możliwe 
stwierdzenie, kiedy roślina obumarła – czy stało się to przed upływem trzech lat 
od posadzenia, czy w późniejszym czasie. Nie będzie zatem wiadomo, czy 
wnioskodawca powinien wnieść naliczoną opłatę, czy też powinna ona zostać 
umorzona. 

                                                      
32   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. (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.) - dalej: „ustawa Poś”. 
33   Zezwolenia nr: 

− GK-ROŚ.6131.90.2014 z dnia 21 maja 2014 r. (drzewa posadzono 24 listopada 2014 r.), 
− GK-ROŚ.6131.119.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. (drzewa posadzono 6 listopada 2014 r.), 
− GK-ROŚ.6131.192.2014 z dnia 18 września 2014 r. (drzewa posadzono 28 listopada 2014 r.), 
− GK-ROŚ.6131.257.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. (drzewa posadzono 15 czerwca 2015 r.). 

34  Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm. 
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7.   W Urzędzie nie wdrożono po dniu 16 czerwca 2017 r. procedury umożliwiającej 
zidentyfikowanie zmiany sposobu wykorzystania terenu, z którego osoby 
fizyczne usunęły drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

Zgodnie z art. 83 f ust. 1 pkt 3a oraz ust. 4 uoop (w brzmieniu obowiązującym 
od dnia 17 czerwca 2017 r.), zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów przy jednoczesnym obowiązku dokonania 
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dotyczy terenów należących do osób 
fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
Z kolei w myśl art. 83f ust. 17 uoop, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania 
oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane35, a budowa ta ma związek 
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na 
właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

Wyjaśniając przyczyny niewdrożenia w Urzędzie ww. procedury, Prezydent 
Miasta stwierdził, że w ROŚ prowadzony jest rejestr zgłoszeń zamiaru 
usunięcia drzew z terenów nieruchomości należących do osób fizycznych na 
cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą i że „na podstawie 
prowadzonego rejestru, dokona ustaleń w sprawie zmiany przeznaczenia 
terenu: 

 występując, przed upływem 5 lat od dnia dokonania oględzin, do organu 
wydającego pozwolenia na budowę, o przekazanie informacji, czy dla danej 
nieruchomości zostało wydane pozwolenie na budowę, 

 dokonując oględzin tej nieruchomości.”. 

(dowód: akta kontroli str. 2476-2479) 

W ocenie NIK, zaniechanie przez organ monitorowania zmiany sposobu 
wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, uniemożliwia 
wywiązanie się przez Prezydenta Miasta z obowiązku nałożenia opłaty 
w przypadku dokonania zmiany sposobu wykorzystania terenu, określonego 
w art. 83f ust. 17 i 18 uoop. 

Zdaniem NIK, opłata za usunięcie drzew w związku ze zmianą sposobu 
zagospodarowania nieruchomości powinna zostać naliczona bezpośrednio po 
złożeniu przez osobę fizyczną wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, nie 
zaś dopiero po upływie pięciu lat od dnia dokonania oględzin, 
przeprowadzonych w związku z dokonanym zgłoszeniem zamiaru usunięcia 
drzew. W ocenie NIK, w celu wypełnienia przedmiotowego obowiązku organ 
winien był wdrożyć stosowną procedurę bezpośrednio po wejściu w życie 
przepisów nakładających na organ obowiązek naliczania opłat 
w przedmiotowych przypadkach, tj. po dniu 17 czerwca 2017 r. 

 
NIK zwraca uwagę, że w jednej z 15 decyzji36, zezwalającej na usunięcie dwóch 
drzew, termin wykonania nasadzeń zastępczych nie został wskazany w sentencji 
decyzji, a jedynie w jej uzasadnieniu.  

 (dowód: akta kontroli str. 2225-2249) 

                                                      
35  Dz. U z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
36   Nr GK-ROŚ.6131.16.2018 z dnia 1 marca 2018 r. 
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, który wydał decyzję w imieniu 
Prezydenta Miasta, wyjaśnił, że nieokreślenie terminu wykonania nasadzeń 
zastępczych wynikło z oczywistej omyłki pisarskiej.  

W wyniku kontroli brakująca informacja została uzupełniona decyzją Prezydenta 
Miasta z dnia 28 czerwca 2018 r., zmieniającą decyzję z dnia 1 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2493-2494, 2477-2499) 

Ponadto NIK zwraca uwagę, iż żaden z 24 analizowanych protokołów oględzin nie 
zawierał zdjęć dokumentujących przedmiot oględzin, pomimo iż pracownicy 
przeprowadzający oględziny dysponowali aparatem fotograficznym.  

W ocenie NIK, udokumentowanie oględzin materiałem zdjęciowym umożliwiłoby 
weryfikację i potwierdzenie zawartych w protokole danych dotyczących stanu drzew 
i krzewów.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości  
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

3. Podejmowanie działań w przypadku podejrzenia 
nielegalnego usunięcia drzew i krzewów oraz 
podejrzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia oraz 
egzekwowanie wymierzonych kar pieniężnych 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęło 14 skarg dotyczących nielegalnego 
usunięcia drzew i krzewów oraz uszkodzenia lub zniszczenia drzew na terenach 
innych niż nieruchomości gminne, w tym osiem w 2015 r., trzy w 2016 r., jedna 
w 2017 r oraz dwie w 2018 r. 

W sześciu sprawach pracownicy Urzędu przeprowadzili oględziny w celu 
potwierdzenia bądź wykluczenia zasadności skarg. W pięciu przypadkach oględziny 

przeprowadzono bez zbędnej zwłoki, tj. w ciągu 1130 dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia. W jednym przypadku oględziny przeprowadzono po czasie dłuższym niż 
jeden miesiąc37, co Prezydent Miasta tłumaczył dużą liczbą spraw wpływających 
i załatwianych w 2016 r. Protokoły z przeprowadzonych oględzin sporządzone 
zostały rzetelnie.  

(dowód: akta kontroli str. 95-98, 338-340, 344-349, 358-366, 372-374, 
412-414, 451-452, 476-478, 486-487) 

W czterech sprawach ustalono, że przedmiot skargi znajduje się w kompetencji 
innych organów – dokumenty przekazano zgodnie z właściwością. W trzech 
przypadkach skargi nie zawierały danych niezbędnych do ich rozpatrzenia i mimo 
wezwania nie zostały uzupełnione. W jednym przypadku okazało się, że właściciel 
posiadał zezwolenie na usunięcie drzew. 

 (dowód: akta kontroli str. 338-340) 

W trzech z sześciu przypadków, w których organ przeprowadził oględziny, nie 
stwierdzono naruszenia przepisów uoop. W trzech pozostałych przypadkach 
przeprowadzone oględziny potwierdziły nielegalne usunięcie drzew i krzewów oraz 
uszkodzenie lub zniszczenie drzew. 

We wszystkich ww. trzech przypadkach stwierdzenia naruszenia przepisów uoop 
Prezydent każdorazowo w drodze decyzji wymierzył administracyjną karę pieniężną. 

                                                      
37   Cztery dni po upływie miesiąca. 
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Łączna wartość trzech wymierzonych kar wyniosła 61.300,00 zł, w tym w 2016 r. – 
1.680,0 zł oraz w 2018 r. – 59.620,00 zł (dwie kary: 55.390,00 zł oraz 4.230,00 zł). 
Wysokość kar określona została w decyzjach w sposób prawidłowy.  

Dwie z trzech wymierzonych przez organ kar uiszczone zostały w terminach 
wynikających z przepisów uoop. 

(dowód: akta kontroli str. 341-487) 

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

NIK zwraca uwagę, że Urząd nie skierował do zobowiązanego upomnienia 
dotyczącego uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 55.390,00 zł za 
nielegalne usunięcie drzew, nałożonej decyzją Prezydenta Miasta znak GK-
ROŚ.6132.1.201838, pomimo upływu w dniu 25 maja 2018 r. terminu płatności kary.  
Upomnienie to wysłano dopiero w toku niniejszej kontroli, tj. w dniu 12 czerwca 
2018 r.  

Prezydent Miasta podał w wyjaśnieniach, iż: „Upomnienie w sprawie nieuiszczenia 
administracyjnej kary pieniężnej nałożonej decyzją Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 
16 kwietnia 2018 r. znak: GK-ROŚ.6132.1.2018 zostało wysłane do dłużnika 
w pierwszym możliwym terminie, z uwagi na liczbę spraw dot. zieleni miejskiej 
i innych załatwianych w Referacie Ochrony Środowiska w okresie od dnia 25 maja 
2018 r. do 12 czerwca 2018 r. (…)”. 

 (dowód: akta kontroli str. 338-340, 448-467, 486-492) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Urzędu Miasta Siedlce 
w zakresie podejmowania działań w przypadku podejrzenia nielegalnego usunięcia 
drzew i krzewów oraz podejrzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia oraz 
egzekwowania wymierzonych administracyjnych kar pieniężnych.  
 

4. Sporządzanie i składanie do właściwych organów 

wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, 
wywiązywanie się z obowiązków zawartych 
w zezwoleniach oraz prowadzenie sprawozdawczości 
dotyczącej nasadzeń oraz ubytków drzew i krzewów 

4.1. Sporządzanie i składanie do właściwych organów wniosków 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
 terenów nieruchomości gminnych 

Za sporządzanie wniosków i uzyskanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 
z terenów nieruchomości gminnych odpowiedzialni byli naczelnicy wydziałów, 
w których były realizowane zadania wymagające usuwania drzew i krzewów: 

 w zakresie utrzymania i pielęgnacji drzewostanu – Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, 

 w zakresie realizacji inwestycji – Naczelnik Wydziału Programów 
Rozwojowych, 

 w zakresie inwestycji drogowych – Naczelnik Wydziału Dróg. 

                                                      
38   Decyzja stała się ostateczna w dniu 11 maja 2018 r. 
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Wnioski o wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów sporządzali pracownicy 
Wydziałów, odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 5-13) 

Miasto Siedlce w latach 2015−2018 (do dnia 15 maja) realizowało trzy inwestycje na 
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach których 
usunięto pięć drzew w 2016 r. oraz 189 drzew i 350,3 m2 krzewów w 2017 r. 
Usunięcie drzew, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych39, nie wymagało uzyskania zezwolenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-13, 529-563) 

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki wymierzenia gminie przez organ 
właściwy do wydania zezwolenia administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne 
usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie drzew i krzewów. W dniu 2 października 
2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęła 
skarga dotycząca nielegalnego usunięcia/uszkodzenia drzew, jednak po 
przeprowadzeniu przez organ oględzin i złożeniu wyjaśnień przez strony, 
postępowanie umorzono jako bezprzedmiotowe z powodu nieustalenia sprawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 681) 

W kontrolowanym okresie do jednostki kontrolowanej nie wpłynęły skargi dotyczące 
usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych.  

(dowód: akta kontroli str. 574-580) 

Analiza dokumentacji pięciu wybranych w sposób celowy zadań inwestycyjnych 
i remontowych wykazała, iż w kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki 
usunięcia przez gminę drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych bez 
wymaganego zezwolenia.  

(dowód: akta kontroli str. 5-13, 581-636, 1600-1622) 

W okresie objętym kontrolą złożono 101 wniosków40 o wydanie zezwolenia na 
usunięcie z terenów nieruchomości gminnych 1.340 drzew i 485,2 m2 krzewów, 
w tym: w 2015 r. 37 wniosków dotyczących 512 drzew i 152,8 m2 krzewów,  
w 2016 r. 24 dotyczące 449 drzew i 206,4 m2 krzewów, w 2017 r. 35 wniosków 
dotyczących 356 drzew i 117,0 m2 krzewów oraz w 2018 r. (do dnia 15 maja) pięć 
wniosków na usunięcie 23 drzew i 9,0 m2 krzewów.  

(dowód: akta kontroli str. 662-679) 

W latach 2016−2018 złożono 64 wnioski do właściwych organów, tj. Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Marszałka Województwa 
Mazowieckiego (dalej: „Marszałek WM”), zgodnie z art. 83a ust. 1 i art. 90 ust. 2 
uoop. W 2015 r. 36 wniosków41 o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
z terenów nieruchomości należących do Miasta złożono do Prezydenta Miasta 
Siedlce, jeden wniosek złożono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 (dowód: akta kontroli str. 488-528, 637-643, 662-680, 682-856, 1217-1225, 
1255-1267, 1411-1417, 1449-1491, 1623-1626, 1639-1645) 

Badanie szczegółowe dokumentacji 13 postępowań w sprawie wydania zezwolenia 
na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości należących do Miasta (z tego 
czterech wszczętych przez Prezydenta Miasta na własny wniosek42 i dziewięciu 
wszczętych przez Marszałka WM na wniosek Prezydenta Miasta) wykazało, że tylko 
jeden wniosek sporządzony i przedłożony organowi (w tym przypadku Marszałkowi 

                                                      
39  Dz. U z 2017 r. poz. 1496, ze zm. 
40   Lub innej dokumentacji, na podstawie której organ wszczął postępowanie. 
41   Ibid. 
42   Ibid. 
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WM) był kompletny. W dwóch przypadkach postępowania wszczęto bez wniosku 
(na podstawie protokołu oględzin). Pozostałe wnioski nie były kompletne. 

 (dowód: akta kontroli str. 662-679, 879-1188, 1492-1551) 

Na podstawie wniosków43 złożonych w 2015 r., Prezydent Miasta wydał 
31 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych. 
Badanie szczegółowe 15 z 31 ww. postępowań wykazało, że we wszystkich 
przypadkach wydanie zezwolenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem oględzin, 
decyzje były kompletne, a sprawy były załatwiane zgodnie z terminami wynikającymi 
z ustawy Kpa.  

(dowód: akta kontroli str. 662-679, 682-834, 879-958) 

4.2. Wywiązywanie się przez gminę z obowiązków zawartych 
w zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów 

W okresie objętym kontrolą na podstawie wniosków44, złożonych w latach 

20152018, uzyskano 87 zezwoleń na usunięcie 1.120 drzew i 246,4 m2 krzewów 

z terenów nieruchomości gminnych45, w tym: w 2015 r.  32 decyzje obejmujące 

385 drzew oraz 112,3 m2 krzewów, w 2016 r.  21 decyzji dotyczących 422 drzew 

oraz 125,1 m2 krzewów, w 2017 r.  30 decyzji obejmujących 295 drzew i w 2018 r. 

 cztery zezwolenia dotyczące 18 drzew oraz 9,0 m2 krzewów.  
W 2017 r. otrzymano jedną decyzję odmawiającą udzielenia zezwolenia dotyczącą 
jednego drzewa. Osiem wniosków46 na łączną liczbę 154 drzew i 65,5 m2 krzewów 
pozostawiono bez rozpoznania w trybie art. 64 ust. 2 ustawy Kpa. Pięć postępowań 
dotyczących łącznie pięciu drzew i 3 m2 krzewów umorzono.  

(dowód: akta kontroli str. 662-679) 

Łączna wartość nałożonych na Miasto Siedlce opłat za usunięcie drzew i krzewów 
wyniosła 1.100,8 tys. zł. (w 25 decyzjach), przy czym cała powyższa kwota została 
odroczona w związku z nałożeniem w zezwoleniach obowiązku dokonania 
nasadzeń zastępczych. W żadnym z ww. przypadków opłata nie została uiszczona, 
do dnia zakończenia kontroli nie upłynął bowiem okres trzech lat od określonego 
w decyzjach terminu dokonania nasadzeń zastępczych, tj. okres na który odroczono 
opłatę. 

(dowód: akta kontroli str. 662-679, 879-1188) 

W 62 decyzjach zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z terenu 

nieruchomości będących własnością Miasta organ nie naliczył opłat za ich 

usunięcie, uznając m.in. iż usuwane drzewa stanowią zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ludzi i mienia bądź nie rokują szans na przeżycie, tj. że spełnione 

zostały przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 uoop. 

 (dowód: akta kontroli str. 662-679) 

W 47 zezwoleniach organ nałożył obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych 665 
drzew (co stanowiło 59,4% drzew przewidzianych w zezwoleniach do usunięcia) 
i 122,8 m2 krzewów (co stanowiło 49,8% krzewów przewidzianych w zezwoleniach 
do usunięcia). 

(dowód: akta kontroli str. 662-679, 1552-1555) 

Analiza dokumentacji 13 spraw wybranych do badania szczegółowego wykazała, 

że drzewa i krzewy usuwano w terminie określonym w zezwoleniu, przy czym 

                                                      
43   Ibid. 
44   Ibid. 
45   W decyzjach tych organ odmówił udzielenia zezwolenia na usunięcie części drzew objętych wnioskami. 
46   Lub innej dokumentacji, na podstawie której organ wszczął postępowanie. 
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w części przypadków wycinka prowadzona była w okresie lęgowym ptaków, tj. od 

1 marca do 15 października. W trakcie oględzin drzew i krzewów, przed wydaniem 

zezwoleń na ich usunięcie, w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia 

nie stwierdzono jednak obecności gatunków chronionych, co zostało zapisane 

w protokołach oględzin. 

(dowód: akta kontroli str. 662-679, 879-1188, 1600-1622, 2641-2662) 

W przypadku 10 spośród 13 spraw objętych badaniem, do dnia zakończenia kontroli 
nie upłynął określony w zezwoleniach termin wykonania nasadzeń zastępczych. 
W dwóch przypadkach nasadzenia zostały wykonane w terminie, zaś w jednym 
przypadku nasadzenia nie zostały wykonane ze względu na trudną sytuację 
finansową w 2015 r. i według wyjaśnień Prezydenta Miasta będą zrealizowane 
w 2018 r. Drzewa i krzewy objęte zostały właściwą pielęgnacją. 

 (dowód: akta kontroli str. 651-679, 879-1188) 

W obu przypadkach Gmina złożyła informacje o wykonaniu nasadzeń drzew lub 
krzewów w terminie określonym w zezwoleniu. Przedstawione w informacjach 
terminy wykonania nasadzeń/przesadzeń drzew lub krzewów były zgodne ze 
stanem faktycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 637-643, 646-650, 879-1188) 

4.3. Rzetelność sprawozdań w zakresie nasadzeń oraz ubytków 
drzew i krzewów 

Sprawozdania SG-01 za lata 2015−2017 przekazywane były do Głównego Urzędu 
Statystycznego w wymaganym terminie.  

(dowód: akta kontroli str. 866-878) 

W sprawozdaniach uwzględniano wyłącznie drzewa usuwane i nasadzane na 
terenach zieleni będących własnością Miasta. Liczbę drzew ustalano na podstawie 
zawartych umów na pielęgnację drzewostanu, udzielonych zleceń oraz protokołów 
odbioru wykonanych prac.  

W wyjaśnieniach Prezydent Miasta podał m.in. iż: „Kierując się zapisem, że tereny 
zieleni mają pełnić funkcje publiczne (ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców) 
do zliczania ubytków i nasadzeń drzew i krzewów na potrzeby sprawozdania SG-01 
uwzględniano tylko ogólnodostępne nieruchomości będące własnością Miasta 
Siedlce.”     

 (dowód: akta kontroli str. 90-98, 1639-1645) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Spośród 31 przypadków wystąpienia do Prezydenta Miasta w 2015 r. o wydanie 
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością 
Miasta: 

a) w 12 przypadkach Prezydent Miasta wszczął postępowania o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości należących 
do Miasta, mimo braku wniosku w tym zakresie. Postępowania wszczynano na 
podstawie protokołów oględzin sporządzonych przez pracowników UM 
wydających zezwolenia. 

Prezydent Miasta podał w wyjaśnieniach, iż: „(…) Protokoły oględzin spełniały 
wymagania dla wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów, określone w ówczesnym art. 83 ust.4 uoop. W związku z ustaloną 
strukturą organizacyjną urzędu, mając na uwadze brzmienie art. 77 § 4 ustawy 
Kpa (...), uznano, że protokół oględzin może stanowić podstawę wszczęcia 
postępowania zgodnie z treścią art. 61 § 1 i § 4 ustawy Kpa, zastępując 
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wniosek o wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów.” Prezydent Miasta wyjaśnił również, że: „(…) 
W przypadkach, o których mowa w cytowanym na wstępie piśmie, usuwanie 
drzew lub krzewów wiązało się z utrzymaniem drzewostanu miejskiego, które 
to zadanie znajduje się w zakresie działania Referatu Ochrony Środowiska. 
Inspektor ds. terenów zieleni miejskiej i ochrony przyrody − Ogrodnik Miejski, 
w którego zakresie zadań, odpowiedzialności i uprawnień, jest utrzymanie 
drzewostanu miejskiego, posiada wiedzę o stanie technicznym i zdrowotnym 
drzew lub krzewów. W związku z tym postępowania w sprawie wydania 
zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, były wszczynane na podstawie 
protokołu oględzin drzew lub krzewów, przeznaczonych do usunięcia 
w ramach pielęgnacji drzewostanu miejskiego. Na podstawie art. 83 ust.1 
uoop, w brzmieniu obwiązującym w 2015 r., zezwolenie wydawane było na 
wniosek posiadacza nieruchomości za zgodą jej  właściciela. W przypadku 
drzew lub krzewów, objętych zakresem działania Referatu Ochrony 
Środowiska projekt wniosku o wydanie zezwolenia sporządzany byłby przez 
Ogrodnika Miejskiego i trafiałby do rozpatrzenia do Ogrodnika Miejskiego. 
Byłby to duży formalizm.”. 

W ocenie NIK, wszczynanie postępowań i wydawanie zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów na podstawie protokołów oględzin sporządzanych przez 
organ udzielający zezwolenia, stanowiło naruszenie art. 83 ust. 1 uoop, 
zgodnie z którym zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wydawane jest 
przez organ na wniosek.  

(dowód: akta kontroli str. 637-645, 709-711, 717-736, 745-770, 779-821, 
857-862, 893-915, 932-958, 1189-1216, 1303-1311, 1627-1638) 

b) w czterech przypadkach Prezydent Miasta nie wywiązał się z obowiązku 
dokonania nasadzeń zastępczych, nałożonego w zezwoleniach na usunięcie 
drzew i krzewów z terenu nieruchomości należących do Miasta. 

Prezydent Miasta podał w wyjaśnieniach, iż niewywiązanie się z warunków 
zezwoleń spowodowane było trudnościami finansowymi jednostki: „W listopadzie 
2014 r. nasadzono dwadzieścia dwie grusze drobnoowocowe jako uzupełnienie 
szpaleru drzew w ulicy Henryka Sienkiewicza. Nasadzenie to nie było powiązane 
z wcześniejszymi decyzjami zezwalającymi na usuwanie drzew. Ze względu na 
problemy finansowe Miasta Siedlce w 2015 r. posadzenie siedemnastu grusz 
uznano za nasadzenia zastępcze, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Siedlce 
z dnia 02.11.2015 r. znak: GK-ROŚ.6131.229.2015.”    
Prezydent Miasta zadeklarował, iż nasadzenia w dwóch przypadkach zostaną 
dokonane w 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 488-528, 564-573, 637-643, 646-650, 863-865) 

W ocenie NIK brak jest podstaw do uznania za nasadzenia zastępcze, 
wynikające z decyzji wydanej w 2015 r., nasadzeń drzew dokonanych przez 
Miasto w roku 2014. Niedokonanie nasadzeń zastępczych stanowi naruszenie 
warunków nałożonych w uzyskanych zezwoleniach i w efekcie skutkować może 
nałożeniem na Miasto opłat za usunięcie drzew i krzewów objętych 
zezwoleniami. 

c) w jednym przypadku nasadzenia zastępcze, których obowiązek wykonania 
nałożono w zezwoleniu, zrealizowano w sposób niezgodny z warunkami 
zezwolenia. 
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W wydanej decyzji47 Prezydent Miasta uzależnił wydanie zezwolenia na 
usunięcie krzewów od dokonania nasadzeń zastępczych obejmujących co 
najmniej 26 krzewów należących do gatunków naturalnie występujących na 
terenie Polski. W toku oględzin stwierdzono nasadzenie zastępcze 36 roślin, 
w tym 28 drzew gatunku sosna pospolita. 

Prezydent Miasta podał w wyjaśnieniach: „W 2015 r. opracowana została 
dokumentacja projektowa pn.: ”Zagospodarowanie placu zabaw w Miejskim 
Przedszkolu Integracyjnym nr 20 w Siedlcach przy ul. Osiedlowej 3”. Jednym 
z elementów projektu była likwidacja części krzewów istniejących na terenie 
inwestycji, jako kolidujących z planowanym zagospodarowaniem placu zabaw,  
a w niektórych przypadkach stanowiących wręcz zagrożenie dla dzieci. 
Zgodnie z decyzją (…) zaproponowano nasadzenia zastępcze, szczególnie 
wzdłuż zachodniej i południowej granicy terenu inwestycji, gdzie zieleń była 
fragmentaryczna i wymagała uzupełnienia. Założeniem projektowym było 
uzyskanie zieleni izolacyjnej pomiędzy projektowanym placem zabaw, 
a istniejącą zabudową wielorodzinną. W celu uzyskania całorocznego efektu 
izolacji zaproponowano głównie rośliny iglaste o stosunkowo niewielkich 
wymaganiach glebowych. Jako nasadzenia zastępcze zaproponowano m.in. 
sosnę, która występuje w wielu odmianach. Nasadzenia wykonane zostały 
w takich odległościach, aby przy odpowiednim prowadzeniu i formowaniu 
utworzyły z biegiem czasu żywopłot tzw. zieloną ścianę − naturalną przegrodę 
oddzielającą teren placu zabaw przedszkola od terenu działek sąsiednich. Na 
nieruchomości posadzono również trzy krzewy żywotnika zachodniego.”  

(dowód: akta kontroli str. 488-528, 564-573, 881-892) 

W ocenie NIK, nasadzenie drzew zamiast krzewów stanowi naruszenie 
warunków nałożonych w uzyskanym zezwoleniu i w efekcie skutkować może 
nałożeniem na Miasto opłat za usunięcie krzewów objętych decyzją. 

d) informacje o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości należących Miasta, wydanych przez Prezydenta, nie były na 
bieżąco wprowadzane do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f oraz art. 22 i 23 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wykaz wniosków 
i decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów powinien być prowadzony 
w formie elektronicznej w każdym urzędzie i zamieszczony w BIP. 

W kontrolowanym okresie informacje o trzech z 27 objętych badaniem wniosków 
i czterech z 27 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów nie były wprowadzone na 
bieżąco do BIP, tj.: 

 wniosek z dnia 15 września 2015 r. oraz zezwolenie Prezydenta Miasta 
zn. GK-ROŚ.6131.237.2015 z dnia 8 października 2015 r. zostały 
wprowadzone do BIP w dniu 8 września 2016 r., 

 wydane na wniosek z dnia 9 listopada 2015 r. zezwolenie Prezydenta 
Miasta zn. GK-ROŚ.6131.301.2015 r. z dnia 28 grudnia 2015 r. zostało 
wprowadzone do BIP w dniu 29 lutego 2016 r., 

 nie zostały wprowadzone do BIP: wniosek z dnia 23 lipca 2015 r. oraz 
zezwolenie Prezydenta Miasta zn. GK-ROŚ.6131.164.2015 z dnia 
13 sierpnia 2015 r.; zostały one wprowadzone do BIP w czasie niniejszej 
kontroli w dniu 27 czerwca 2018 r., 

                                                      
47   Decyzja Prezydenta Miasta z dnia 17 sierpnia 2015 r. znak: PR-RI 7013.6.2015. 
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 nie zostały wprowadzone do BIP: wniosek z dnia 30 lipca 2015 r. oraz 
zezwolenie Prezydenta Miasta zn. GK-ROŚ.6131.177.2015 z dnia 
26 sierpnia 2015 r.; zostały one wprowadzone do BIP w czasie niniejszej 
kontroli w dniu 27 czerwca 2018 r. 

Prezydent Miasta podał w wyjaśnieniach: „Opóźnienia we wprowadzaniu 
informacji do systemu informacji o środowisku wynikły z niedopatrzenia 
i pośpiechu pracowników, którzy w 2015 i 2016 r. mieli do załatwienia bardzo 
dużo spraw, wynikających z zakresów zadań, odpowiedzialności i uprawnień 
(odpowiednio 2015 r. – 476, 2016 r. – 598). Po przeglądzie spraw roku 2015 
dokumenty dla zezwoleń, wymienionych w tabeli 4 poz. 20, 21, 35 zostały 
wprowadzone w 2016 r. Niewprowadzenie dokumentów spraw, wymienionych 
w tabeli 4 poz. 15 i 16 wynikło również z ww. przyczyny. Dokumenty zostały 
wprowadzone w czerwcu 2018 r.”. 

(dowód: akta kontroli str. 662-680,1552-1599, 2582-2640) 

W ocenie NIK postępowanie w powyższym zakresie było nierzetelne. 

2. W okresie objętym kontrolą, spośród 13 wybranych celowo wniosków o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, 
złożonych przez Prezydenta Miasta, 10 wniosków (z tego dwóch złożonych do 
Prezydenta Miasta i ośmiu do Marszałka WM) nie spełniało wymogów 
określonych w przepisach uoop, tj.: 

 w dziewięciu wnioskach nie podano pełnych nazw gatunków drzew 
i krzewów, a jedynie nazwy rodzajowe, 

 w jednym wniosku nie wskazano w ogóle nazw krzewów przewidzianych do 
usunięcia.  

Tym samym wyżej wymienione wnioski nie spełniały wymagań, określonych 
odpowiednio w art. 83 ust. 4 pkt 3 uoop (w brzmieniu obowiązującym do dnia 
27 sierpnia 2015 r.) i art. 83b ust. 1 pkt 4 uoop (w brzmieniu obowiązującym od 
dnia 28 sierpnia 2015 r.). 

Prezydent Miasta wyjaśnił: „Błędy i braki w nazwach gatunkowych drzew 
i krzewów we wnioskach (…) wynikają z niedostatecznej wiedzy 
w rozpoznawaniu gatunków roślin. Jest to wiedza specjalistyczna, której nie 
posiadają sporządzający wnioski. Przed wydaniem zezwolenia na usuwanie 
drzew lub krzewów odbywają się oględziny, w trakcie których ustalany jest 
faktyczny gatunek drzewa lub krzewu oraz potwierdzany jego obwód lub 
powierzchnia. (…) We wniosku wymienionym w poz. 5 w tabeli 4 sporządzonym 
przez Referat Inwestycji Wydziału Programów Rozwojowych jako przyczynę  
usunięcia podano m.in., że krzewy w złym stanie biologicznym. Ponadto wniosek 
sporządzono w kwietniu, przedmiotowe krzewy mogły nie być jeszcze ulistnione 
i osoba sporządzająca wniosek nie potrafiła rozpoznać gatunku krzewów. Ich 
gatunek został ustalony podczas oględzin, przeprowadzonych przez pracownika 
Referatu Ochrony Środowiska.” 

 (dowód: akta kontroli str. 637-643, 879-1188, 1630-1638) 

W ocenie NIK, sporządzenie i przedłożenie organowi niekompletnych wniosków 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów było działaniem 
nierzetelnym. 

3. W sprawozdaniach statystycznych SG-01 (leśnictwo i ochrona środowiska) za 
lata 2015−2017 podawano niezgodne ze stanem faktycznym dane, dotyczące 
liczby usuniętych i nasadzonych drzew i krzewów. 

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezydenta Miasta: 
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 w sprawozdaniu za 2015 r. w pozycji: 

„Ubytki w ciągu roku – drzewa” zamiast wartości 317, powinno być 319; 

 w sprawozdaniu za 2016 r. w pozycji: 
„Nasadzenia w ciągu roku – drzewa” zamiast wartości 188, powinno być 180; 

 w sprawozdaniu za 2017 r. w pozycji: 

„Ubytki w ciągu roku – drzewa” zamiast wartości 324, powinno być 343. 

Prezydent Miasta podał w wyjaśnieniach m.in., że: ”różnice powstały na skutek 
błędów rachunkowych oraz omyłkowego podwójnego uwzględniania niektórych 
informacji.”. 

(dowód: akta kontroli str. 90-98, 233-337, 646-650, 863-878, 1639-1645) 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej48, kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodnie 
ze stanem faktycznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega 
grzywnie (art. 56 ust. 2 tej ustawy).  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu Miasta Siedlce 
w zakresie sporządzania i składania do właściwych organów wniosków o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, 
wywiązywania się z obowiązków zawartych w zezwoleniach oraz prowadzenia 
sprawozdawczości dotyczącej nasadzeń oraz ubytków drzew i krzewów. 
 

5. Gospodarność, legalność i rzetelność działań 
związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości gminnych oraz zagospodarowaniem 
pozyskanego drewna 

W latach 20152018 usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów z terenów 

nieruchomości gminnych były realizowane wyłącznie przez podmioty zewnętrzne.  

W okresie objętym kontrolą Miasto Siedlce zawarło osiem umów z UNI-KOMPLEKS 
z siedzibą w Żabieńcu, których przedmiotem była pielęgnacja drzewostanu 
miejskiego49 na terenie Miasta Siedlce50. 

W tych umowach ustalono, że wykonawca usługi staje się właścicielem wszystkich 
materiałów drzewnych (trocin, zrębków, drewna grubego), powstałych podczas prac 
objętych umową. W umowie ani dokumentacji z nią związanej nie wskazano ilości 
i wartości pozyskanego drewna.  

  (dowód: akta kontroli str. 233-303) 

Zgodnie z ustaleniami zawartych umów podstawą do wystawienia faktury były 
protokoły odbioru prac. We wszystkich 17 protokołach odbioru prac zrealizowanych 
w okresie objętym kontrolą zawarto konkluzję: „Wszystkie prace zostały wykonane 
prawidłowo, nie zgłoszono uwag i zastrzeżeń do jakości prac.” 

(dowód: akta kontroli str. 304-337) 

                                                      
48 Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, ze zm. 
49   Drzewa uliczne, na skwerach i placach oraz na terenach osiedlowych i innych terenach komunalnych. 
50  Umowy: GK-ROŚ.7021.4.12.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., GK-ROŚ.7021.4.52.2015 z dnia 26 października 2015 r., 

GK-ROŚ.7021.4.6.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., GK-ROŚ.7021.4.12.2016 z dnia 08 czerwca 2016 r., GK-
ROŚ.7021.4.46.2016 z dnia 25 listopada 2016 r., GK-ROŚ.7021.1.13.2016 z dnia 25 listopada 2016 r., GK-
ROŚ.7021.4.5.2017 z dnia 20 marca 2017 r., GK-ROŚ.7021.4.78.2017 z dnia 03 października 2017 r (zlecenie), GK-
ROŚ.7021.1.20.2017 z dnia 26 października 2017 r. 
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W ramach realizacji usługi w okresie objętym kontrolą wykonawca usunął  
łącznie 801 drzew, na których wycinkę Urząd Miasta Siedlce wydatkował ogółem 
61.412,40 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 99) 

Postępowanie z majątkiem gminy i jego sprzedażą określały uchwały Rady Miasta 
Siedlce: Nr XXXIII/435/2008 z dnia 26 września 2008 r. oraz Nr XIX/395/2012 z dnia 
27 kwietnia 2012 r., jednak żaden z ww. dokumentów nie odnosił się wprost do 
zagospodarowania drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew i krzewów 
z terenu nieruchomości gminnych. 

(dowód: akta kontroli str. 14-21) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

W okresie objętym kontrolą nie dokonywano kategoryzacji, obmiaru i wyceny 
drewna pozyskiwanego w wyniku usunięcia drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości gminnych oraz nie uwzględniano jego wartości w kosztach usługi 
wycinki, realizowanej przez podmiot zewnętrzny. W efekcie w księgach 
rachunkowych Urzędu nie ujmowano zdarzeń gospodarczych związanych 
z przychodami i rozchodami pozyskiwanego drewna. 

Prezydent Miasta wyjaśnił m.in.: „W kontrolowanym okresie nie prowadzono 
obmiaru, kategoryzacji i wyceny pozyskanego drewna. Drewno pochodzące 
z wycinek jest zagospodarowywane przez wykonawcę robót pielęgnacyjnych. Jest 
to jeden z warunków stawianych potencjalnym wykonawcom (…). Ujęcie w wartości 
zamówienia na wycinkę jest od dawna przyjętą praktyką. Nie jest konieczne 
szacowanie wartości drewna przez Urząd, gdyż wybór wykonawcy na wykonanie 
usługi dokonywany jest w sposób konkurencyjny i to wykonawcy konkurują ze sobą 
ceną. Na oferowaną cenę w sposób oczywisty składają się nakłady na wykonanie 
usługi pomniejszone o wartość drewna, którą oferent może uzyskać a być może 
ponieść dodatkowe koszty na jego zagospodarowanie. Jest ryzyko wykonawcy. 
Informuję, że usługa wycinki drzew nie jest usługą na pozyskanie drewna, ale na 
wycinkę drzew i usunięcie pozostałości. Wartość drewna mieści się w cenie usługi.” 
Prezydent Miasta wyjaśnił również, że: „W poszczególnych umowach świadczenia 
usługi wycinki drzew wartość pozyskanego drewna została uwzględniona przez 
Wykonawcę w oferowanych cenach jednostkowych za wycinkę drzew, 
uzależnionych od średnicy pnia. Wykonawca, oferując wykonanie zamówienia, przy 
szacowaniu kosztów usługi uwzględnia koszty gospodarowania drewnem. Nie jest 
racjonalne szacowanie wartości drewna, gdyż wiąże się to z poniesieniem kosztów, 
a powyższe nie musi być zaakceptowane przez wykonawców. I tak, wykonawcy 
oferując cenę za wykonanie usługi skalkulują wartość drewna po swojemu.” 

(dowód: akta kontroli str. 5-337) 

NIK zauważa, że nieuwzględnienie w postępowaniach przetargowych oraz  
w zawieranych umowach wartości drewna pozyskiwanego w wyniku usunięcia 
drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych świadczy o niezachowaniu 
należytej staranności dotyczącej zabezpieczenia interesów Miasta. Przyjęte 
rozwiązanie nie pozwala ustalić, czy wykonawca usługi wycinki rzeczywiście 
uwzględnił wartość drewna w kosztach umowy.  

Ponadto, zleceniodawca nie zagwarantował sobie w umowie podania przez 
wykonawcę ilości (masy), kategorii i wartości pozyskanego drewna. Takiej wiedzy 
zleceniodawca nie posiadał zarówno na etapie przetargów, jak i na etapie 
zawierania umowy. Konsekwencją powyższego było nieujmowanie w ewidencji 
księgowej zdarzeń gospodarczych związanych z przychodami i rozchodami 
pozyskiwanego drewna. W ocenie NIK nieprawidłowości w gospodarowaniu 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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drewnem pochodzącym z wycinki mogły być spowodowane brakiem procedur 
dotyczących postępowania w tym zakresie. 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 uor należy prowadzić ewidencję zarówno księgową, 
jak i ilościową lub ilościowo−wartościową składników mienia ruchomego, a takim jest 
drewno pozyskiwane z wycinki drzew z terenów nieruchomości gminnych.  

Drewno, pozyskane w wyniku usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości 
gminnych, stanowi składnik majątkowy gminy. W związku z tym wartość 
sprzedanego drewna powinna być ujęta w dochodach własnych gminy. Zgodnie 
bowiem z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego51 źródłem dochodów własnych gminy są 
dochody z majątku gminy.  

Niedokonywanie szacowania wartości drewna pozyskanego w wyniku usunięcia 
drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych oraz nieujmowanie w księgach 
rachunkowych jednostki wartości pozyskanego drewna stanowi naruszenie art. 20 
ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 uor. Zgodnie z ww. artykułami do ksiąg rachunkowych 
okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, 
które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, a księgi rachunkowe powinny być 
prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.  

W przypadku, gdy wykonawca usługi wycinki drzew staje się właścicielem 
pozyskanego drewna i jest zobowiązany pomniejszyć wartość usługi o wartość 
pozyskanego drewna, obie operacje (tj. sprzedaż drewna wykonawcy oraz usługa 
usuwania drzew) powinny być ujęte oddzielnie w ewidencji księgowej. Zgodnie 
z art. 7 uor wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów 
i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się 
oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju 
aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat 
nadzwyczajnych. Niezastosowanie zasady indywidulanej wyceny, tj. uwzględnienie 
wartości pozyskanego drewna w cenie usługi usuwania drzew, nieujęcie w księgach 
rachunkowych wartości drewna pochodzącego z usunięcia drzew, o którą 
wykonawcy pomniejszyli swoje wynagrodzenie i niewystawienie wykonawcy usługi 
faktury za sprzedaż drewna oznacza nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 uor, zgodnie z którym księgi rachunkowe powinny być 
prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Księgi rachunkowe 
uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan 
rzeczywisty. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Urzędu Miasta Siedlce 
w zakresie gospodarowania drewnem pozyskanym w wyniku usunięcie drzew 
i krzewów z terenu nieruchomości gminnych. 

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 Kontroli52, wnosi o: 

1) prowadzenie obmiaru, ewidencji i wyceny drewna pozyskiwanego w wyniku 
usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych Miasta 
Siedlce; 

                                                      
51   Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, ze zm. 
52   Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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2) ujmowanie w ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych związanych 
z przychodami i rozchodami drewna pozyskiwanego z terenu nieruchomości 
gminnych Miasta Siedlce; 

3) zapewnienie wystarczającej obsady kadrowej do wykonywania zadań 
związanych z usuwaniem drzew i krzewów; 

4) powierzanie sporządzania wniosków o usunięcie drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości gminnych osobom mającym kwalifikacje, umożliwiające 
określenie gatunków drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, 

5) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów na podstawie 
kompletnych wniosków; 

6) naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

7) wprowadzanie na bieżąco informacji o wnioskach i wydanych zezwoleniach 
do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie; 

8) prowadzenie kontroli przestrzegania przez adresatów decyzji wymagań 
określonych w zezwoleniach; 

9) monitorowanie uzyskania przez adresatów decyzji pozwolenia na budowę 
przed usunięciem drzew i krzewów, w przypadku gdy usunięcie drzew 
związane jest z realizacją inwestycji wymagającej uzyskania takiego 
pozwolenia; 

10) wdrożenie procedury umożliwiającej zidentyfikowanie zmiany sposobu 
wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

11) wyeliminowanie przypadków sporządzania sprawozdań statystycznych SG-
01 (leśnictwo i ochrona środowiska) niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

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. 
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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 3 sierpnia 2018 r. 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Środowiska 
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