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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/046 – Usuwanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie pozyskanego drewna1 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska 

KKontrolerzy Elżbieta Browińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr KSI/24/2018 z dnia 15 maja 2018 r.  

Bartosz Bernacki specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KSI/23/2018 

z dnia 15 maja 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen. J. Bema 1, 07–400 Ostrołęka (dalej: „Urząd Miasta”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Janusz Kotowski, Prezydent Miasta Ostrołęki (dalej: „Prezydent Miasta”).  

(dowód: akta kontroli str. 446a) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie2 działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego drewna. 

Powyższą ocenę uzasadniają negatywne oceny cząstkowe objętych kontrolą obszarów 
dotyczących:  

 usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych;  

 zagospodarowania pozyskanego drewna; 

 podejmowanych działań w przypadku podejrzenia nielegalnego usunięcia drzew 
i krzewów.  

Stwierdzone nieprawidłowości w ww. obszarach jak również w pozostałych objętych 
kontrolą polegały w szczególności na: 

 wydawaniu w 2015 r. przez Prezydenta Miasta zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 
na własny wniosek; 

 nieszacowaniu wartości drewna pozyskiwanego w ramach wycinki przeprowadzonej na 
terenach nieruchomości gminnych oraz nieprowadzeniu ewidencji księgowej 
przychodów i rozchodów tego drewna wbrew wymogom art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 20 
ust. 1 w związku z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości3 
(zwanej dalej „uor”);  

 niewywiązywaniu się z warunków nałożonych w uzyskanych zezwoleniach na usunięcie 
drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych w zakresie terminu ich wycięcia, 
co może skutkować nałożeniem przez właściwy organ administracyjnej kary pieniężnej 
za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia; 

 bezzasadnym umorzeniu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez 
wymaganego zezwolenia jak również naliczenie opłaty za usunięcie drzew w błędnej 
wysokości; 

                                                      
1  Okres objęty kontrolą: lata 2015–2018 (do dnia zakończenia kontroli). 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna.  
3  Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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 nierzetelnym sporządzaniu sprawozdań statystycznych SG-01 „Leśnictwo i ochrona 
środowiska”; 

 niewprowadzeniu informacji o wnioskach i zezwoleniach dotyczących usunięcia drzew 
i krzewów do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie; 

 nierzetelnym rozliczeniu jednej z umów na wycinkę drzew, co skutkowało 
nienaliczeniem kar umownych za wycinkę drzew niezgodnie z terminem wynikającym 
z umowy; 

 nieprowadzeniu monitoringu przestrzegania przez wnioskodawców postanowień 
wydanych zezwoleń na dokonanie wycięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
innych niż gminne, z wyjątkiem monitorowania żywotności drzew nasadzanych 
w przypadku odroczenia naliczonej opłaty; 

 niepodawaniu, w protokołach oględzin drzew zgłaszanych do usunięcia4, obwodu ich 
pnia na wysokości 130 cm, co uniemożliwia naliczenie opłaty za usunięcie drzew 
w przypadku zmiany przeznaczenia terenu; 

 niezawieraniu w decyzjach o zezwoleniu na wycięcie drzew warunku uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

Ponadto nie zapewniono zaplecza kadrowego do właściwego wykonywania zadań 
dotyczących usuwania drzew i krzewów jak również szkoleń wszystkich pracowników – 
w liczbie adekwatnej do dynamicznie zmieniających się przepisów dotyczących 
kontrolowanej działalności – co wpływało, w ocenie NIK, na większość ze stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

NIK ocenia pozytywnie: 

 posiadanie wystarczającego potencjału technicznego do pełnej realizacji zdań 
związanych z usuwaniem drzew i krzewów;  

 uzasadnienie prawne i merytoryczne do odstąpienia od nałożenia opłaty za usunięcie 
drzew i krzewów w badanej próbie 10 zezwoleń;  

 każdorazowe dokumentowanie przeprowadzonych oględzin w protokołach, do których 
były załączone zdjęcia wykonywane w czasie oględzin w zbadanej próbie 13 zezwoleń; 

 monitorowanie żywotności nasadzanych drzew w ramach kompensacji przyrodniczej 
w przypadku decyzji z opłatą odroczoną;  

 uregulowanie zasad zagospodarowania drewna pozyskanego w trakcie wycinki drzew 
i krzewów z terenu nieruchomości gminnych; 

 działania w zakresie sporządzania i składania w latach 2016–2018 do właściwych 
organów wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
należących do Miasta Ostrołęki, 

co nie ma wpływu na sformułowaną ocenę negatywną. 

W ocenie NIK, ustalone w kontrolowanej jednostce mechanizmy kontroli zarządczej nie 
stanowiły wystarczającej odpowiedzi na ryzyko wystąpienia stwierdzonych 
nieprawidłowości.  

 

                                                      
4  Zgłoszenia osób fizycznych zamiaru wycięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą.  



 

5 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

W badanym okresie w Urzędzie Miasta Ostrołęki, zgodnie z obowiązującym Regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrołęki (dalej: „Regulamin Organizacyjny”), zadania 
związane z przygotowaniem projektów decyzji na usunięcie drzew i krzewów, kontrolą 
realizacji warunków wydanych zezwoleń oraz wymierzaniem administracyjnych kar 
pieniężnych za ich samowolne usuwanie, zniszczenie lub uszkodzenie należały do 
kompetencji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: „Wydział 
GKiOŚ”). 

Natomiast sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
z terenów nieruchomości gminnych zostało powierzone, na podstawie upoważnień 
Prezydenta Miasta Ostrołęki, pracownikom czterech komórek organizacyjnych 
funkcjonujących w Urzędzie Miasta Ostrołęki, tj. pracownikom Wydziałów: GKiOŚ; Dróg; 
Inwestycji Miejskich; Gospodarki Nieruchomościami. 

 (dowód: akta kontroli str. 446a)  

Zadania związane z zagospodarowaniem drewna zostały przekazane do miejskiej jednostki 
budżetowej, tj. do Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury 
Technicznej w Ostrołęce (dalej: „MZOSTiIT”). Sprawowanie nadzoru nad tą jednostką, 
według obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego, należało do Wydziału GKiOŚ. 

(dowód: akta kontroli str. 584-585, 446a) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Miasta Ostrołęki zadania dotyczące usuwania drzew 
i krzewów były prowadzone w:  

 2015 r. oraz 2016 r. – przez siedmiu pracowników;  

 2017 r. – przez siedmiu pracowników do dnia 2 lipca 2017 r. i ośmiu pracowników od 
dnia 3 lipca 2017 r.; 

 2018 r.5 – przez ośmiu pracowników6. 

 (dowód: akta kontroli str. 443) 

Cztery spośród ww. osób (w każdym roku objętym kontrolą) realizowały zadania z zakresu 
usuwania drzew i krzewów w ramach Wydziału GKiOŚ, przy czym:  

 dwie osoby odpowiedzialne były za prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem 
projektów decyzji na usunięcie drzew i krzewów, kontrolą ich realizacji oraz 
wymierzaniem administracyjnych kar pieniężnych; 

 dwie osoby wydawały powyższe decyzje z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrołęki.  

Odnosząc się do kwestii zapewnienia wystarczającej liczby pracowników realizujących 
ww. zadania Dyrektor Wydziału GKiOŚ wyjaśniła, że „W mojej ocenie dwóch pracowników 
w Wydziale GKOŚ odpowiedzialnych za wykonywanie zadań dot. postępowań w zakresie 
usuwania drzew i krzewów, prowadzenia spraw z zakresu utrzymania zieleni miejskiej jest 
wystarczająca aby realizować zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody. Niemniej 
jednak wymagania wynikające z zmieniających się przepisów ustawy o ochronie przyrody 
a w szczególności monitorowanie realizacji 435 wniosków i postępowań z nimi związanych 
zapewne będzie wymagało zwiększenia zatrudnienia na tym stanowisku (…). Wystąpię 
do Pana Prezydenta o zwiększenie zatrudnienia na wieloosobowym stanowisku do spraw 
zieleni miejskiej z 2 osób na pełnym etacie na trzy osoby na pełnym etacie.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1570-1571)  

                                                      
5  Według stanu na dzień 26 czerwca 2018 r. 
6  Jedna osoba pozostawała na urlopie bezpłatnym od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Pozostałe cztery osoby były pracownikami Wydziałów: Dróg (jeden pracownik); Gospodarki 
Nieruchomościami (jeden pracownik) oraz Inwestycji Miejskich (dwóch pracowników). 
Pracownicy ci, według wyjaśnień Dyrektor Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta, 
wykonywali, w zależności od rodzaju zadań realizowanych przez dany wydział, zadania 
dotyczące przygotowania wniosków na usunięcie drzew i krzewów:  

 w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz wewnętrznych położonych 
na terenie Miasta Ostrołęki;  

 z terenów nieruchomości gminnych. 

W opisach stanowisk pracy, będących zakresami czynności ww. czterech pracowników, nie 
uwzględniono wykonywanych przez nich zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów.  

(dowód: akta kontroli str. 442-458, 1033-1089, 1092-1130)  

Osoby, wyznaczone w Wydziale GKiOŚ do wykonywania powierzonych im obowiązków 
dotyczących wydawania zezwoleń i przyjmowania zgłoszeń dotyczących usuwania drzew 
i krzewów z terenów innych niż gminne, posiadały wykształcenie wyższe z zakresu: 
rolnictwa, ogrodnictwa, zarządzania, automatyki i robotyki.  

Natomiast osoby, wykonujące zadania dotyczące sporządzania wniosków o wydanie 
zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych posiadały 
wykształcenie wyższe uzyskane na kierunkach: geodezja i kartografia, jak również 
politologia, geodezja, administracja i budownictwo. 

Stwierdzono, iż spośród ośmiu pracowników, wykonujących w badanym okresie zadania 
dotyczące usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego drewna, dwóch 
pracowników z Wydziału GKiOŚ było uczestnikami jednego jednodniowego szkolenia7 
pn. Zmiana ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 grudnia 2016 r. w zakresie zezwoleń na 
usuwanie drzew /krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 442-446)  

Żaden z pracowników Urzędu Miasta, wykonujących obowiązki związane z wydawaniem 
zezwoleń i przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz 
sporządzaniem wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, nie posiadał 
uprawnień brakarskich jak również nie był uczestnikiem szkolenia lub kursu w tym zakresie. 

Wiceprezydent Miasta Ostrołęki, działając w zastępstwie Prezydenta Miasta Ostrołęki, 
wyjaśnił, że: „Na terenie m. Ostrołęki pozyskiwanie drewna następuje w wyniku usuwania 
drzew chorych, obumarłych, obumierających, wiatrołomów oraz drzew znajdujących się na 
terenach inwestycyjnych. Pozyskane drewno w większości nie ma charakteru 
przemysłowego lecz opałowy i przeznaczane jest na potrzeby własne MZOSTiT oraz 
przekazywane jako opał dla mieszkańców miasta znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej - zgodnie z procedurą określoną zarządzeniem prezydenta miasta. Z uwagi na 
pozyskiwanie głównie drewna opałowego, nie podlegającego dalszej odsprzedaży, 
z ekonomicznego punktu widzenia niecelowe było zatrudnianie osób z uprawnieniami 
brakarskimi, ani finansowania drogich specjalistycznych szkoleń w tym zakresie. W sytuacji 
ewentualnej komercyjnej odsprzedaży drewna, uznaliśmy, że wystarczającym będzie 
każdorazowe zlecenie zewnętrzne usługi wyceny wartości drewna osobom z odpowiednimi 
uprawnieniami.”. 

(dowód: akta kontroli str. 486-487)  

W okresie objętym kontrolą potencjał techniczny jednostki był wystarczający do pełnej 
realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów.  

 (dowód: akta kontroli str. 424-433, 438)  

W budżecie Miasta na lata 2015–2018 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań 
dotyczących usuwania drzew i krzewów w łącznej wysokości 376.408,70 zł brutto, w tym: 
na 2015 r. - 59.204,35 zł; na 2016 r. – 39.204,35 zł; na 2017 r. – 152.000 zł oraz na 2018 r. 
– 126.000 zł. 

                                                      
7  5-godzinnego, organizowanego w dniu 27 stycznia 2017 r. 
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Nie planowano środków finansowych na realizację zadań dotyczących zagospodarowania 
pozyskanego drewna, co zostało szczegółowo przedstawione w dalszej części niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 438-439, 824-923)  

W rejestrze ryzyk wskazano ryzyko związane z wykonywaniem zadań związanych 
z usuwaniem drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości gminnych i określono je jako 
małe. Nie zdefiniowano w obszarze związanym z usuwaniem drzew i krzewów ryzyk 
związanych z usuwaniem drzew z terenów innych niż nieruchomości gminne. 

(dowód: akta kontroli str. 439-440, 924-1032)  

W okresie objętym kontrolą, realizacja zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz 
zagospodarowania drewna nie była przedmiotem audytu wewnętrznego, a także kontroli 
przeprowadzanej przez komisję rewizyjną lub inną komisję właściwą ds. ochrony 
środowiska, funkcjonującą jako organ wewnętrzny Rady Miasta Ostrołęki.  

(dowód: akta kontroli str. 506)  

Wiceprezydent Miasta, działając w zastępstwie Prezydenta Miasta Ostrołęki, wyjaśnił m.in., 
że: „(…) nie zaplanowano i nie przeprowadzono audytów dotyczących usuwania drzew 
i krzewów oraz zagospodarowanie pozyskanego drewna, z tego względu, iż plan audytu na 
każdy rok wynika z przeprowadzonej analizy ryzyka danych obszarów działalności Urzędu 
Miasta Ostrołęki. Analiza ryzyka do planu audytu na rok 2018 wykazała wysoki stopień 
ważności audytu w tym obszarze i przedmiotowy audyt został zaplanowany na czwarty 
kwartał 2018 r.”. 

(dowód: akta kontroli str. 487)  

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

1. W Urzędzie Miasta nie zapewniono skutecznego nadzoru nad realizacją zadań 
dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych. I tak: 

a) sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
z terenów nieruchomości gminnych zostało powierzone, na podstawie stosownych 
upoważnień Prezydenta Miasta Ostrołęki, pracownikom czterech komórek 
organizacyjnych funkcjonujących w Urzędzie Miasta, tj. pracownikom Wydziałów: 
GKiOŚ; Inwestycji Miejskich; Dróg oraz Gospodarki Nieruchomościami. 

 (dowód: akta kontroli str. 446a, 536, 542, 589, 1220-1225) 

W obowiązującym do dnia 29 czerwca 2018 r. Regulaminie Organizacyjnym znajdował 
się jedynie zapis wskazujący, że Wydziałowi GKiOŚ powierzono zadanie: 
„Przygotowywanie projektów decyzji na usunięcie drzew i krzewów, kontrola ich 
realizacji oraz wymierzanie kar pieniężnych za ich samowolne usuwanie.” (§ 29 pkt 42 
Regulaminu Organizacyjnego). 

Natomiast do dnia 29 czerwca 2018 r.8 żadna z ww. komórek organizacyjnych Urzędu 
Miasta nie miała przypisanego zadania związanego ze sporządzaniem wniosków 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych. Ponadto żadnej komórce organizacyjnej nie przypisano zadania dotyczącego 
sprawowania nadzoru nad przygotowaniem wszystkich wniosków w powyższym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 1211-1213, 1217-1226) 

Prezydent Miasta Ostrołęki wyjaśnił, że: „(…) do regulaminu organizacyjnego urzędu nie 
wprowadzono zapisu dot. przygotowania wniosków na usunięcie drzew i krzewów 
z terenów nieruchomości gminnych, gdyż Prezydent Miasta udzielił w tym zakresie 
upoważnień pracownikom urzędu. (…) Prezydent może upoważnić pracowników urzędu 
do załatwiania określonych spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.”.  

                                                      
8  Stosowne zapisy zostały wprowadzone w efekcie pytań zgłoszonych w trakcie trwania kontroli – od 

29 czerwca 2018 r. obowiązuje Zarządzenie nr 174/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miasta Ostrołęki. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W czasie niniejszej kontroli NIK do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzono 
stosowne zapisy w zakresie przypisania poszczególnym komórkom organizacyjnym 
zadań związanych ze sporządzaniem wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych, jak również o sprawowaniu nadzoru 
przez Wydział GKiOŚ; 

 (dowód: akta kontroli str. 589-592) 

b) czterech pracowników Wydziałów: Dróg, Gospodarki Nieruchomościami oraz 
Inwestycji Miejskich nie miało w opisie stanowisk zadań związanych z usuwaniem 
drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych, pomimo że takie zadania 
wykonywali. Prezydent Miasta Ostrołęki wyjaśnił m.in., że w następstwie zmian 
do Regulaminu Organizacyjnego planowane jest również zaktualizowanie opisów 
stanowisk; 

(dowód: akta kontroli str. 1092-1130) 

c) nie zostały opracowane procedury wewnętrzne związane z postępowaniem 
z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości gminnych. Wiceprezydent Miasta Ostrołęki, działając w zastępstwie 
Prezydenta Miasta Ostrołęki, wyjaśnił m.in., że: „Urząd Miasta Ostrołęki do chwili 
obecnej nie rozważał konieczności wprowadzenia takich procedur (…) Jednakże 
w celu usprawnienia postępowania z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, w najbliższym czasie 
opracujemy i wdrożymy stosowne procedury.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1209-1213) 

2. Nie zidentyfikowano ryzyka w obszarze związanym z usuwaniem drzew i krzewów 
z terenów innych niż nieruchomości gminne. Pomimo, że posiadano wiedzę o bardzo 
dużej liczbie spraw, które corocznie wpływały do załatwienia przez GKiOŚ, co mogło 
w efekcie mieć wpływ na możliwość popełnienia pomyłek, przeoczeń i stanowiło 
zagrożenie przy wydaniu decyzji obarczonych błędami – to nie zdefiniowano ryzyk 
związanych z usuwaniem drzew w obszarze związanym z usuwaniem drzew i krzewów 
z terenów innych niż nieruchomości gminne.  

(dowód: akta kontroli str. 924-1032)  

W wyniku kontroli stwierdzono, że błędy w badanych decyzjach, dotyczących 
udzielonych zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, spowodowane były zarówno 
przeoczeniami jak i pomyłkami pracowników. 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było działaniem nierzetelnym. 

Dyrektor Wydziału GKiOŚ, która definiowała ryzyka do sporządzanego rejestru ryzyk, 
wyjaśniła, że: „Rejestr ryzyk w obszarze związanym z usuwaniem drzew i krzewów 
został uwzględniony dla drzew rosnących na terenie miasta Ostrołęki, nie przewidziałam 
takiej potrzeby dla drzew z terenów innych niż gminne. Dlatego też rejestr ryzyk dla 
drzew innych niż gminne zostanie uzupełniony od 2019 roku.”. 

  (dowód: akta kontroli str. 820-823) 

3. Nie zapewniono udziału w szkoleniach wszystkich pracowników wykonujących zadania 
dotyczące usuwania drzew i krzewów.  

Ustalenia kontroli wskazują, że pracownicy Urzędu Miasta Ostrołęki błędnie 
interpretowali przepisy prawa związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych 
dotyczących usuwania drzew i krzewów jak również wytycznych niezbędnych do 
prawidłowego sporządzenia sprawozdań SG-01, przekazywanych do GUS na potrzeby 
statystyki publicznej. Zauważyć należy, iż ustawa dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody9 (dalej: „uoop”) w części dotyczącej ochrony terenów zieleni i zadrzewień była 
w okresie objętym kontrolą kilkakrotnie nowelizowana. 

Stwierdzono, iż w okresie tym jedynie dwóch pracowników Wydziału GKiOŚ (spośród 
czterech wykonujących zadania dotyczące usuwania drzew i krzewów) było 
uczestnikami jednodniowego 5-godzinnego szkolenia, zorganizowanego w dniu 
27 stycznia 2017 r. pn. Zmiana ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 grudnia 2016 r. 

                                                      
9  Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm. 
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w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów oraz naliczanie administracyjnych 
kar pieniężnych. 

(dowód: akta kontroli str. 443-446)  

Prezydent Miasta Ostrołęki wyjaśnił m.in., że: „(…) Ze względu na bardzo szeroki 
zakres zadań realizowanych przez Miasto na prawach powiatu i ograniczone 
możliwości budżetowe Urzędu Miasta, szkolenia realizowane są w niezbędnym 
wymiarze podstawowym. W przypadku gdy istnieje potrzeba skorzystania np. ze 
szkolenia pracownicy Urzędu Miasta występują do Prezydenta Miasta o zgodę na taki 
udział w szkoleniu, wydział GKOŚ odbył takie szkolenie.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1565-1567)  

Przekazana w wyjaśnieniach Prezydenta Miasta Ostrołęki informacja, że Wydział 
GKiOŚ odbył takie szkolenie nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym materiale 
dowodowym, bowiem spośród czterech pracowników tego wydziału zajmujących się 
zadaniami dotyczącymi usuwania drzew i krzewów jedynie dwóch było uczestnikami 
takiego szkolenia - zatem nie można mówić o całym Wydziale GKiOŚ.  

(dowód: akta kontroli str. 443-446)  

Ponadto stwierdzono, że pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu 
Miasta Ostrołęki, zajmujący się zadaniami dotyczącymi usuwania drzew i krzewów nie 
brali udziału w szkoleniach dotyczących usuwania drzew i krzewów. Prezydent Miasta 
Ostrołęki wyjaśnił, że: „Pracownicy pozostałych, innych niż GKOŚ wydziałów zostali 
przewidziani do udziału w szkoleniach o podobnej tematyce w roku 2018.”.  

(dowód: akta kontroli str. 1565) 

NIK zauważa, że projekty decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów nie były 
przekazywane do Biura Prawnego Urzędu Miasta Ostrołęki do akceptacji pod względem 
formalno-prawnym.  

W wyniku kontroli stwierdzono błędy w wydanych decyzjach, polegające m.in. na: 
podaniu nieprawidłowej podstawy prawnej oraz zastosowaniu niewłaściwej stawki opłat 
za wycięcie drzew. Błędy te spowodowane były przeoczeniami, pomyłkami i błędnymi 
interpretacjami przepisów prawa. 

Zgodnie z obowiązującymi w badanym okresie Regulaminami Organizacyjnymi do 
zadań Biura Prawnego należało m.in. udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień 
w zakresie stosowania prawa. Dyrektor Wydziału GKiOŚ, podpisująca decyzje 
dotyczące usuwania drzew i krzewów z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrołęki 
wyjaśniła, że: „Porady prawne w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych były 
udzielane na prośbę pracowników tylko w szczególnie skomplikowanych 
postępowaniach.”. 

(dowód: akta kontroli str. 823)  

Podkreślić należy, iż błędy w niektórych decyzjach dotyczących usunięcia drzew 
i krzewów miały również wymiar finansowy, tj. wpływający na stan finansów gminy. 
Kategoryzacja prowadzonych postępowań jako szczególnie skomplikowanych bądź nie, 
jest pojęciem względnym. Zastosowanie tylko błędnej stawki opłat spowodowało 
zawyżenie opłaty o 171.550 zł, a bezzasadne umorzenie dotyczyło kwoty 45.165,45 zł. 

Zdaniem NIK, w celu zminimalizowania ryzyka wydania decyzji administracyjnych 
dotyczących usunięcia drzew i krzewów obarczonych błędami zasadne będzie 
wprowadzenie do Regulaminów Organizacyjnych obowiązku akceptacji pod względem 
formalno-prawnych projektów decyzji, związanych z usuwaniem drzew i krzewów, 
wydawanych z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrołęki. 

 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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W ocenie NIK10, ustalone w kontrolowanej jednostce mechanizmy kontroli zarządczej nie 
stanowiły wystarczającej odpowiedzi na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, szczególnie 
w obszarze związanym z zapewnieniem: zaplecza kadrowego do właściwego wykonywania 
zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów, jak również zapewnieniem szkoleń 
wszystkich pracowników – w liczbie adekwatnej do zmian przepisów dotyczących 
kontrolowanej działalności.  

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 okresie objętym kontrolą do Prezydenta Miasta Ostrołęki wpłynęły łącznie 434 wnioski 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów innych niż tereny 
nieruchomości gminnych na usunięcie 6.047 sztuk drzew oraz 1.602 m2 krzewów, z tego w:  

 2015 r. – 171 wniosków na usunięcie 1.611 sztuk drzew i 976 m2 krzewów;  

 2016 r. – 179 wniosków na usunięcie 985 sztuk drzew i 86 m2 krzewów;  

 2017 r. – 67 wniosków na usunięcie 1.116 sztuk drzew; 

 2018 r. (do dnia 15 maja) – 17 wniosków na usunięcie 2.335 sztuk drzew i 540 m2 

krzewów. 

Na podstawie powyższych wniosków w latach 2015–2018 (do dnia 15 maja) udzielono 
łącznie 378 zezwoleń na usunięcie łącznie 3.023 sztuk drzew oraz 81 m2 krzewów, z tego 
w: 2015 r. – 153 zezwolenia na usunięcie 1.138 sztuk drzew oraz 65 m2 krzewów; 2016 r. – 
153 zezwolenia na usunięcie 815 sztuk drzew oraz 16 m2 krzewów; 2017 r. – 59 zezwoleń 
na usunięcie 1.019 sztuk drzew; 2018 r. (do 15 maja) – 13 zezwoleń na usunięcie 51 sztuk 
drzew. 

Zgodnie z ww. zezwoleniami11, w kolejnych latach okresu objętego kontrolą przewidziano do 

usunięcia: 829 sztuk drzew oraz 65 m2 krzewów  w 2015 r.; 1.026 sztuk drzew oraz 12 m2 

krzewów  w 2016 r.; 848 sztuk drzew oraz 4 m2 krzewów  w 2017 r. i 291 sztuk drzew  
w 2018 r. (do dnia 15 maja). 

(dowód: akta kontroli str. 507-532)  

W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Ostrołęki w sześciu przypadkach odmówił 
wydania zezwolenia na usunięcie łącznie 43 drzew12, wydając w: 2015 r. – trzy decyzje 
dotyczące 10 drzew; 2016 r. – jedną decyzję dotyczącą 28 drzew; 2017 r. – dwie decyzje 
dotyczące pięciu drzew. W 2018 r. (do dnia 15 maja) nie wydano decyzji odmownych.  

W latach 2015–2018 (do dnia 15 maja) pozostawiono bez rozpoznania, w trybie art. 64 § 2 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego13 (dalej: „ustawa 
Kpa”), siedem wniosków; umorzono postępowanie w 27 przypadkach.  

(dowód: akta kontroli str. 507-532) 

Badaniem objęto osiem decyzji: odmownych i o umorzeniu postępowania14. Przyczynami 
wydania decyzji odmownych był brak zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia i tym 
samym brak podstaw do usunięcia drzew i krzewów objętych wnioskiem. Natomiast 

                                                      
10  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. 

11  Według terminów wycinki nałożonych w zezwoleniach. 
12  Nie wnioskowano w nich o wycięcie krzewów. 
13  Dz. U z 2017 r. poz. 1257, ze zm. 
14  Po dwie z 2015 r. i po jednej z każdego roku objętego kontrolą okresu 2016–2017. 

Ocena cząstkowa 
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przyczynami wydania decyzji o umorzeniu postępowania było objęcie wnioskami drzew 
i krzewów niewymagających uzyskania zezwolenia.   

 (dowód: akta kontroli str.1091) 

W 25 decyzjach zezwalających na usunięcie drzew i krzewów nałożono opłaty w kwocie 
4.893.417,86 zł. W związku z wycofaniem się dwóch adresatów decyzji z wycinki drzew, 
kwota nałożonych opłat w 23 decyzjach wyniosła 4.560.989,23 zł.  

W 20 spośród ww. decyzji termin uiszczenia opłat, w łącznej wysokości wynoszącej 
1.487.042,93 zł15, został odroczony w związku z nałożeniem w zezwoleniach obowiązku 
dokonania nasadzeń zastępczych. Według stanu na dzień 20 lipca 2018 r., żadna 
z nałożonych opłat, których termin uiszczenia odroczono, nie została uiszczona, ponieważ 
do dnia zakończenia kontroli nie upłynął okres 3 lat od dnia dokonania nasadzeń 
zastępczych, tj. okres, na który odroczono opłatę. 

Kwota opłat nałożonych w pozostałych trzech zezwoleniach16 wynosiła 3.073.946,30 zł 
i została terminowo wniesiona na rachunek Urzędu Miasta.  

W 353 spośród 378 (tj. w 93,4%) wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 
odstąpiono od nałożenia opłaty. Najczęstszymi przyczynami odstąpienia było stwierdzenie 
w trakcie oględzin: zagrożenia bezpieczeństwu ludzi i mienia17 oraz nieprzekroczenia 
obwodu pni drzew przewidzianych do usunięcia (na wysokości 130 cm) wartości 
określonych w art. 86 ust. 1 pkt 7 uoop. 

(dowód: akta kontroli str. 507-532)  

Spośród 378 wydanych zezwoleń w 20 decyzjach (tj. w 5,3%) nałożono obowiązek 
dokonania nasadzeń zastępczych 296 drzew. Liczba drzew przewidzianych do nasadzenia 
stanowiła 9,8% drzew objętych zezwoleniem wycinki (3.023 drzew). W decyzjach tych nie 
nałożono obowiązku przesadzeń drzew jak również nasadzeń i przesadzeń krzewów 
w ramach kompensacji przyrodniczej. 

 (dowód: akta kontroli str. 507-532) 

Spośród 378 wydanych decyzji, w których zezwolono na usunięcie drzew i krzewów w 350 
decyzjach, tj. w 92,6%, jednocześnie odstąpiono od naliczenia opłaty i nie nałożono 
obowiązku kompensacji przyrodniczej.  

W sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzew i krzewów bez zalecenia kompensacji 
przyrodniczej Prezydenta Miasta Ostrołęki wyjaśnił, że: „Obowiązek nałożenia kompensacji 
przyrodniczej tj. nasadzeń zastępczych nie wynikał z obowiązujących przepisów ustawy 
o ochronie przyrody.”  

 (dowód: akta kontroli str. 1562-1567)  

Badaniem szczegółowym objęto dokumentację 13 zezwoleń na usunięcie drzew18 
z terenów innych niż nieruchomości gminne, wydanych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki 
w latach 2015-2018.  

W wyniku analizy dokumentacji ww. zezwoleń stwierdzono, że: 

a) wszystkie decyzje wydano zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową. 
Nieruchomości objęte zezwoleniami znajdowały się na terenie Ostrołęki, stanowiły 
własność wnioskodawców lub województwa mazowieckiego (jedna decyzja)19, nie 
zostały wpisane do rejestru zabytków; 

b) zezwolenia wydano na podstawie kompletnych wniosków, nie zachodziła potrzeba 
wzywania wnioskodawców do ich uzupełnienia. Wnioski zawierały elementy określone 
w art. 83 ust. 4 uoop (w brzmieniu obowiązującym do dnia 27 sierpnia 2015 r.) lub 
art. 83b uoop (w brzmieniu obowiązującym od dnia 28 sierpnia 2015 r.); 

                                                      
15  Co stanowiło 32,6% nałożonych opłat. 
16  Opłaty, których termin uiszczenia nie został odroczony. 
17  Art. 86 ust. 1 pkt 4 uoop. 
18  Decyzje Prezydenta Miasta Ostrołęki znak GKOŚ.6131: 27/2015; 136/2015; 139/2015; 178/2015; 32/2016; 

35/2016; 111/2016; 146/2016; 25/2017; 31/2017; 33/2017; 75/2017; 12/2018. 
19  Będąca w nieodpłatnym użytkowaniu przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. J. Psarskiego w Ostrołęce. 
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c) w 10 z 13 analizowanych postępowań przyczynę usunięcia drzew stanowiła kolizja 
z realizacją inwestycji (budowa budynków handlowo-usługowych, myjni bezdotykowej, 
budynku wielorodzinnego z garażami podziemnymi).  

(dowód: akta kontroli str. 5-256)  

Dyrektor Wydziału GKiOŚ wyjaśniła, że: „Możliwość adaptacji lub konieczność 
usunięcia drzew, w większości przypadków była rozważana na etapie projektowania 
i planowania inwestycji przez projektantów i architektów z pracownikami urzędu, 
konsultując możliwość alternatywnej realizacji inwestycji w trybie roboczym przed 
wystąpieniem z wnioskiem.”. 

(dowód: akta kontroli str. 474-479)  

d) nie stwierdzono przypadków udzielenia zezwolenia, pomimo braku wymogu. Wszystkie 
objęte zezwoleniami drzewa wymagały zgody na ich usunięcie.  

e) przed wydaniem zezwoleń nie zachodziła konieczność uzgadniania ich z innymi 
organami, gdyż przewidziane do usunięcia 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. 

f) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów poprzedzone były każdorazowo 
przeprowadzeniem oględzin, które dokumentowano w protokołach. Protokoły zawierały 
informacje potwierdzające przeprowadzenie w toku oględzin weryfikacji danych 
zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia, jak również informacje dotyczące braku 
występowania w obrębie zadrzewień chronionych gatunków roślin, zwierząt lub 
grzybów. W toku prowadzonych oględzin wykonywano zdjęcia. 

g) wszystkie badane zezwolenia zawierały elementy wymagane przepisami uoop. 
W przypadku, gdy zezwolenie na usunięcie drzew było uzależnione od wykonania 
nasadzeń zastępczych – w decyzji określano: miejsca dokonania nasadzeń drzew; ich 
liczbę wraz z określeniem minimalnego obwodu pnia; pełną nazwę gatunkową 
nasadzanych drzew; termin wykonania nasadzeń oraz termin złożenia informacji 
o dokonanych nasadzeniach.  

W każdym z badanych zezwoleń odnoszono się do wszystkich drzew objętych 
wnioskiem. 

(dowód: akta kontroli str. 5-256)  

h) w 12 spośród 13 badanych decyzji stwierdzono, że opłaty za usunięcie drzew zostały 
prawidłowo naliczone.  

(dowód: akta kontroli str. 5-110, 141-256) 

i) w przypadku ośmiu (tj. 61,5%) badanych postępowań w sprawie wydania zezwolenia 
na usunięcie drzew i krzewów, decyzje wydano w terminach od 2–30 dni od dnia 
wpływu wniosku do Urzędu Miasta, co spełniało wymogi określone w art. 35 ust. 3 
ustawy Kpa. 

(dowód: akta kontroli str. 505)  

W badanej próbie ośmiu zezwoleń na usunięcie drzew20, w których odstąpiono od 
naliczenia opłaty za ich usunięcie stwierdzono, że nienałożenie opłaty miało właściwą 
podstawę prawną oraz merytoryczną. We wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew podane były uzasadnienia świadczące o wystąpieniu zagrożenia dla bezpieczeństwa 
ludzi. W protokołach oględzin, sporządzonych przez pracowników Wydziału GKiOŚ 
w ramach prowadzonego postępowania, były zapisy potwierdzające wystąpienie 
zagrożenia. W czasie oględzin wykonywano zdjęcia drzew wnioskowanych do wycięcia, 
które stwarzały zagrożenie.  

Informacje o wnioskach i zezwoleniach dotyczących usunięcia drzew i krzewów nie były 
wprowadzane do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie. 

 (dowód: akta kontroli str.412-423, 1091)  

                                                      
20  Dotyczy decyzji znak: GKOŚ.6131: 9/2015; 28/2015; 22/2016; 90/2016; 18/2017; 78/2017; 27/2018; 

32/2018. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości. 

1. Informacje o wnioskach i zezwoleniach dotyczących usunięcia drzew i krzewów nie były 
wprowadzane do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, co było niezgodne z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko21 (dalej: „uuioś”), który stanowi, że w publicznie dostępnych wykazach 
zamieszcza się dane: z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzewa lub krzewu. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 22 i 23 uuioś dane o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych 
wykazach i wykaz taki powinien być prowadzony w formie elektronicznej, a władze 
publiczne zobowiązane do prowadzenia wykazu udostępniają go w BIP.  

 (dowód: akta kontroli str. 412-423) 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z obowiązującym przepisem. 

Wiceprezydent Miasta, działając w zastępstwie Prezydenta Miasta Ostrołęki, wyjaśnił 
m.in., że: „ (…) pracownicy wydziału GKOŚ nie publikowali ww. informacji w BIP z uwagi 
na duże ilości wniosków jakie wpływały do Urzędu. Ponadto dwóch pracowników, którzy 
wydawali stosowne zezwolenia, przygotowywali wnioski o usunięcie drzew z terenów, 
których właścicielem była gmina prowadzili także sprawy związane z bieżącym 
utrzymaniem zieleni miejskiej (…) Niemniej jednak zezwolenia oraz wnioski będą na 
bieżąco wprowadzane do BIP.”. 

(dowód: akta kontroli str. 484-485) 

2. W jednym z 13 objętych badaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w błędny 
sposób ustalono wysokość opłaty za usunięcie drzew. 

W dniu 28 lipca 2017 r. wydano decyzję, znak: GKOŚ.6131.31.2017, zezwalającą 
na usunięcie czterech drzew: trzech jesionów wyniosłych oraz olszy czarnej. 
Zastosowano błędną stawkę jednostkową wynoszącą 500 [zł/cm] zamiast obowiązującej 
30 [zł/cm], co skutkowało zawyżeniem ustalonej opłaty.  

W decyzji podano, że łączna opłata za usunięcie trzech drzew22 wynosi 182.500,00 zł.  

Uiszczenie opłaty zostało odroczone do dnia 28 maja 2021 r. 

Natomiast przy zastosowaniu prawidłowej stawki jednostkowej wynoszącej 30 [zł/cm], 
określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów23, opłata powinna wynieść: 
10.950 zł. Tym samym w wydanej decyzji opłatę zawyżono o 171.550 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 112-116)  

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wiceprezydent Miasta Ostrołęki, działając w zastępstwie Prezydenta Miasta Ostrołęki, 
wyjaśnił m.in., że: „(…) brano pod uwagę stawki opłat zgodnie z ustawą, omyłkowo 
pomijając rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. (…).”. 

 (dowód: akta kontroli str. 485) 

3. W dwóch z 13 objętych badaniem zezwoleniach nie zamieszczano warunku 
dotyczącego obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew 
i krzewów, mimo że przyczyną usunięcia drzew i krzewów była realizacja inwestycji 
wymagającej uzyskania takiego pozwolenia.  

Zgodnie z art. 83d ust. 5 uoop, jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest 
realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na 
budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod 

                                                      
21  Dz. U z 2017 r. poz. 1405, ze zm. 
22  Jedno z drzew podlegało zwolnieniu z naliczenia opłaty. 
23  Dz. U. z 2017 r. poz. 1330, wejście w życie: 17 lipca 2017 r. 
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warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują 
z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia.  

W przypadku dwóch decyzji24, w których zezwolono na usunięcie drzew w związku z ich 
kolizją z realizacją inwestycji, nie było zapisu o możliwości ich wycięcia pod warunkiem 
uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-9, 44-47)  

Z informacji uzyskanej od dwóch adresatów powyższych decyzji, w trybie art. 29 
ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli25 wynika, że 
wycięli oni łącznie 22 drzewa. W toku kontroli ustalono, że według stanu na dzień 
28 czerwca 2018 r. adresaci powyższych decyzji nie uzyskali stosownych pozwoleń na 
budowę. 

(dowód: akta kontroli str. 488-490, 1606-1609)  

Zdaniem NIK, wycięcie drzew bez uzyskania pozwolenia na budowę było skutkiem 
niewpisania tego warunku do decyzji. Zaniechanie organu w powyższym zakresie było, 
w ocenie NIK, działaniem nierzetelnym.  

Prezydent Miasta Ostrołęki, wyjaśnił, że: „Omyłkowo wyżej wymieniony zapis nie został 
wprowadzony do wydawanych decyzji i od tego momentu zostanie wprowadzony 
w zezwoleniach na usuniecie drzew i krzewów.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1565-1567)  

2.2. Kontrola realizacji warunków wynikających z prowadzonych 
postępowań 

W okresie objętym kontrolą monitorowano przestrzeganie przez adresatów decyzji terminu 
wniesienia opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Nałożone w decyzjach opłaty, których 
termin uiszczenia nie został odroczony, wniesione zostały w terminach wynikających 
z przepisów uoop. Spośród 20 decyzji, w których termin wniesienia opłaty został odroczony, 
w 17 przypadkach do dnia zakończenia kontroli nie upłynął okres odroczenia opłaty. 
W trzech decyzjach termin uiszczenia opłaty odroczono do dnia 31 maja 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 507-532, 1561) 

W latach 2015-2018 (do dnia 15 maja) pracownicy Urzędu Miasta Ostrołęki nie monitorowali 
przestrzegania przez adresatów decyzji określonego w zezwoleniach terminu usunięcia 
drzew i krzewów. W Urzędzie Miasta Ostrołęki nie posiadano danych dotyczących liczby 
usuniętych drzew i krzewów, objętych zezwoleniami wydanymi na podstawie wniosków 
złożonych od dnia 1 stycznia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1091)  

Spośród 13 badanych decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, w 10 z nich 
nałożono obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych, a także obowiązek przekazania do 
Urzędu Miasta informacji o wykonanych nasadzeniach. Do Urzędu Miasta wpłynęły trzy 
informacje26 od adresatów decyzji o dokonanych nasadzeniach. Na informacjach nie było 
śladów rewizyjnych potwierdzających weryfikację przez pracowników Wydziału GKiOŚ 
zgodności terminów dokonania nasadzeń z terminami określonymi w zezwoleniach – co 
zostało przedstawione w Uwagach do niniejszego rozdziału wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 61-62, 85-91, 111)  

Badanie czterech spraw dotyczących usunięcia drzew i krzewów27 w zakresie prawidłowości 
kontrolowania żywotności nasadzonych drzew po upływie trzech lat od określonego 
w zezwoleniu terminu ich nasadzenia wykazało, że pracownicy Wydziału GKiOŚ 
kontrolowali żywotność nasadzonych drzew niezwłocznie po upływie powyższego terminu. 
Ustalenia dotyczące zachowania żywotności roślin dokumentowano w protokołach oględzin 
oraz w dołączonych do nich zdjęciach. 

                                                      
24  Dotyczy decyzji znak GKOŚ.6131: 75/2017 oraz 12/2018.  
25  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
26  Dotyczy decyzji znak GKOŚ.6131.: 27/2015; 32/2016; 31/2017. 
27  Dotyczy postępowań zakończonych wydaniem decyzji znak GKOŚ.6131: 31/2014; 33/2014; 60/2014; 

146/2014. 
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(dowód: akta kontroli str. 1091)  

W latach 2015–2018 (do dnia 15 maja) nie kontrolowano spełnienia wymogu uzyskania 
pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew i krzewów, 
w przypadku gdy przyczyną wycinki była realizacja inwestycji wymagająca uzyskania 
takiego pozwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 1091, 1562-1567)  

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

1. W Urzędzie Miasta Ostrołęki nie prowadzono monitoringu przestrzegania przez 
adresatów decyzji określonego w zezwoleniach terminu usunięcia drzew i krzewów 
z terenów innych niż tereny nieruchomości gminnych. Nieprowadzenie przez organ 
kontroli przestrzegania warunków wydanych zezwoleń stanowiło naruszenie art. 83f 
ust. 20 uoop, zgodnie z którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę 
przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie terenów zieleni i zadrzewień28. Do 

kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
Prawo ochrony środowiska. 

 (dowód: akta kontroli str. 1091) 

Wiceprezydent Miasta Ostrołęki, działając w zastępstwie Prezydenta Miasta Ostrołęki, 
wyjaśnił m.in., że: „Przy tak dużej ilości spraw prowadzonych w zakresie rozpatrywania 
wniosków na usunięcie drzew i krzewów trudno mówić o możliwości prowadzenia 
jeszcze monitoringu przestrzegania przez wnioskodawców terminu usunięcia drzew. (…) 
Właściciele nieruchomości byli odpowiedzialni za zdarzenia wynikłe podczas np. wichur 
czy innych zdarzeń.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 485) 

2. W Urzędzie Miasta Ostrołęki nie prowadzono monitoringu spełnienia przez adresatów 
decyzji wymogu uzyskania pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew i krzewów 
w przypadku, gdy ich usunięcie drzew i krzewów związane było z realizacją inwestycji.  

Zgodnie z art. 83d ust. 5 uoop, jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest 
realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na 
budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod 
warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują 
z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia.  

Prezydent Miasta Ostrołęki wyjaśnił m.in., że: „Kontrole spełnienia wymogu uzyskania 
pozwolenia na budowę lub rozbiórkę przed usunięciem drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości innych niż gminne nie były kontrolowane. (…) Wydział (GKiOŚ – dopisek 
kontrolera NIK) przy realizowaniu tak dużej ilości wniosków o wycinkę drzew i krzewów 
nie był w stanie prowadzić kontroli uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę 
wynikających z kolizji z inwestycją. Sprawy z zakresu zezwoleń były prowadzone przez 
dwóch pracowników wydziału, którzy również odpowiadali za prowadzenie spraw 
związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.”. 

Zaniechanie przez organ prowadzenia kontroli w powyższym zakresie stanowiło 
naruszenie art. 83f ust. 20 uoop, zgodnie z którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie terenów zieleni 
i zadrzewień29. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy POŚ. 

 (dowód: akta kontroli str. 463-465, 1562-1567)  

3. W Urzędzie Miasta Ostrołęki nie prowadzono monitoringu przestrzegania przez 
adresatów decyzji nałożonego w zezwoleniach obowiązku przedłożenia informacji 
o dokonanych nasadzeniach zastępczych. 

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

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.) – dalej: 
„ustawa Poś”. 

29  Przepis obowiązujący od 17 czerwca 2017 r. Do dnia 16 czerwca 2017 r. zastosowanie miał art. 379 ust. 1 
ustawy Poś. 
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W Urzędzie Miasta nie podejmowano działań w celu wyegzekwowania od adresatów 
decyzji przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach zastępczych, mimo upływu, 
określonego w zezwoleniach, terminu dokonania nasadzeń oraz terminu przekazania 
informacji do Urzędu Miasta Ostrołęki. 

Spośród 1030 objętych badaniem decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, 
w których nałożono obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych i przekazania do 
Urzędu Miasta informacji o nasadzeniach, jedynie w odniesieniu do trzech31 z nich 
otrzymano informację o dokonanych nasadzeniach.  

(dowód: akta kontroli str. 61-62, 85-91, 111)  

W ocenie NIK, zaniechanie organu w powyższym zakresie było działaniem nierzetelnym. 

Dyrektor Wydziału GKiOŚ wyjaśniła m.in., że: „(…) Dołożę wszelkich starań aby 
monitoring postanowień zawartych w wydawanych decyzjach był prowadzony.”. 

(dowód: akta kontroli str. 478-479) 

NIK zauważa brak śladów rewizyjnych potwierdzających weryfikację przez pracowników 
Wydziału GKiOŚ zgodności terminów dokonania nasadzeń zastępczych, przedstawionych 
w trzech otrzymanych informacjach32, z terminami określonymi w zezwoleniach.  

(dowód: akta kontroli str. 61-62, 85-91, 111)  

Inspektorzy ds. utrzymania zieleni wyjaśnili m.in, że podczas analizy dostarczonych 
informacji o wykonaniu nasadzeń zastępczych, przeoczyli konieczność pozostawienia 
śladów rewizyjnych z powodu nasilenia obowiązków służbowych.  

(dowód: akta kontroli str. 468-473) 

NIK zauważa również, że do dnia zakończenia kontroli pracownicy Wydziału GKiOŚ nie 
podjęli działań mających na celu sprawdzenie zachowania żywotności drzew nasadzonych 
przez podmioty w ramach realizacji warunków trzech zezwoleń, w których termin uiszczenia 
opłaty odroczono do dnia 31 maja 2018 r.  

Dyrektor Wydziału GKiOŚ wyjaśniła, że: „Kontrola NIK rozpoczęła się 21 maja br. 
Pracownicy GKOŚ łącznie ze mną przygotowywali materiały objęte kontrolą 
a w szczególności sporządzanie licznych zestawień w formie tabel, które były bardzo 
czasochłonne, przygotowanie odpowiedzi na liczne zapytania oraz udzielanie wyjaśnień dla 
kontrolerów. Ponadto prowadzono bieżące sprawy wynikające z zakresu działania 
Wydziału. Po zakończonej kontroli będą niezwłocznie podjęte działania przez pracowników 
Wydziału dot. trzech decyzji, w których odroczono opłatę do dnia 31 maja 2018 r.”. 

(dowód: akta kontroli str.1568-1571)  

Ponadto NIK zauważa, że nie prowadzono rejestru wydanych zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów zawierającego dane dotyczące wydawanych zezwoleń, w tym m.in. 
o faktycznych: liczbach i terminach usunięcia drzew i krzewów; dokonanych nasadzeniach 
zastępczych oraz terminie przekazania informacji o nasadzeniach.  

Rejestr taki, zdaniem NIK, byłby pomocny pracownikom Urzędu Miasta przy kontroli 
realizacji warunków wynikających z prowadzonych postępowań. 

Dyrektor Wydziału GKiOŚ wyjaśniła, że rejestr wydanych zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów, zawierający m.in. ww. dane, będzie prowadzony. 

(dowód: akta kontroli str. 484-487) 

2.3. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usuwania drzew 
i krzewów 

Nowelizacją przepisów uoop z dniem 1 stycznia 2017 r. zniesiono obowiązek uzyskania 
przez osoby fizyczne zezwolenia na usunięcie drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem 

                                                      
30  Dotyczy decyzji znak: GKOŚ.6131.: 27/2015; 139/2015; 35/2016; 146/2016; 32/2016; 31/2017; 33/2017; 

75/2017; 25/2017; 12/2018. 
31  Dotyczy decyzji znak GKOŚ.6131.: 27/2015; 32/2016; 31/2017. 
32  Dotyczy informacji przekazanych przed podmioty w związku z decyzjami GKOŚ.6131.: 27/2015; 32/2016; 

31/2017. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

17 

działalności gospodarczej33. Kolejną zmianą przepisów, wprowadzoną w dniu 17 czerwca 
2017 r., nałożono na osoby fizyczne, zamierzające usunąć drzewa na cele niezwiązane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru34.  

Burmistrz Miasta Ostrołęki wyjaśnił m.in., że: „Miasto Ostrołęka od 1 stycznia 2017 do dnia 
16 czerwca 2017 r. nie podejmowało prób oszacowania liczby drzew i krzewów które 
zostały usunięte z terenu nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele 
niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z uwagi na brak takiego obowiązku 
wynikającego z przepisów. Inną przyczyną była duża liczba zadań wykonywanych przez 
pracowników przy realizacji zdań dotyczących związanych z wycinką drzew i krzewów.  

 (dowód: akta kontroli str. 459-461)  

W okresie od dnia 17 lipca 2017 r. do dnia 15 maja 2018 r. do Urzędu Miasta Ostrołęki 
wpłynęło łącznie 38 zgłoszeń zamiaru usunięcia przez osoby fizyczne 97 sztuk drzew na 

cele niezwiązane z prowadzona działalnością gospodarczą, z tego w: 2017 r.  21 zgłoszeń 

zamiaru usunięcia 42 sztuk drzew; 2018 r. (do dnia 15 maja)  17 zgłoszeń zamiaru 

usunięcia 55 sztuk drzew. Do żadnego ze zgłoszeń Prezydent Miasta nie wniósł sprzeciwu. 

(dowód: akta kontroli str. 501-504)  

Analiza 1035 z 38 dokonanych zgłoszeń wykazała, że wszystkie zgłoszenia zawierały 
elementy określone w art. 83f ust. 5 uoop. W każdym przypadku pracownicy Wydziału 
GKiOŚ, odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów, 
przeprowadzili oględziny drzew przewidzianych do usunięcia, dokumentując czynności 
w protokołach oraz w dołączonych do nich zdjęciach. W protokołach oględzin każdorazowo 
podano liczbę i gatunki drzew przewidzianych do usunięcia jak również obwody ich pni na 
wysokości 5 cm.  

 (dowód: akta kontroli str. 304-411, 1091)  

W przypadku 33 spośród 38 otrzymanych zgłoszeń zamiaru wycięcia drzew oględziny 
przeprowadzono w terminie do 21 dni od dnia ich wpływu do Urzędu Miasta, tj. w terminie 
określonym w art. 83f ust. 6 uoop36.  

(dowód: akta kontroli str. 503-504)  

Burmistrz Miasta Ostrołęki nie wprowadził procedury umożliwiającej zidentyfikowanie 
zmiany sposobu wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 (dowód: akta kontroli str. 461)  

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

1. Oględziny drzew przewidzianych do usunięcia w przypadku pięciu (tj. 13,2%) zgłoszeń 
dotyczących zamiaru usunięcia przez osoby fizyczne drzew na cele niezwiązane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą prowadzone były po upływie 21 dni (od 25 do 
38 dni) od dnia ich wpływu do Urzędu Miasta Ostrołęki, tj. z przekroczeniem terminu 
wskazanego w art. 83f ust. 6 uoop. 

(dowód: akta kontroli str. 501-504)  

Dyrektor Wydziału GKiOŚ wyjaśniła m.in., że „Nadmiar spraw prowadzonych przez 2-ch 
pracowników wydziału miały wpływ na nieterminowość dokonania oględzin zgłoszeń (…) 
Podejmę działania aby oględziny zgłoszeń były dokonywane w terminie nie dłuższym niż 
21 dni od dnia wpływu zgłoszenia do Urzędu.”. 

(dowód: akta kontroli str. 477-478)  

                                                      
33  Wprowadzoną art. 1 ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2249). 
34  W przypadku, gdy przeznaczone do usunięcia drzewa spełniały określone kryteria wielkościowe. 
35  Analizą objęto po pięć zgłoszeń wniesionych od: 17 czerwca do 31 grudnia 2017 r. i od 1 stycznia do 

15 maja 2018 r..  
36  W badanej próbie 10 zgłoszeń oględziny przeprowadzono w trzech przypadkach w dniu wpływu zgłoszenia 

do Urzędu Miasta zaś w pozostałych - w terminie od 2 do 38 dni. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. W przypadku wszystkich 10 objętych badaniem zgłoszeń dotyczących zamiaru 
usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
w protokołach z przeprowadzonych oględzin nie zamieszczano informacji o obwodzie 
pni drzew na wysokości 130 cm. 

W myśl art. 83f ust. 17 uoop, obowiązującym od dnia 17 czerwca 2017 r., w przypadku 
gdy w terminie 5 lat od dnia dokonania oględzin drzew objętych zgłoszeniem, 
wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta ma związek 
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa, organ gminy, uwzględniając dane 
ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. 

Z uwagi na fakt, że do obliczenia opłaty za usunięcie drzew, określonej w art. 85 ust. 1 
uoop, niezbędne są informacje dotyczące obwodu drzew na wysokości 130 cm od ziemi, 
pracownicy Urzędu Miasta powinni ustalić powyższe dane podczas prowadzonych 
oględzin, tj. jeszcze przed wycięciem drzew. 

 (dowód: akta kontroli str. 304-411)  

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

Inspektorzy ds. zieleni, przeprowadzający oględziny związane z powyższymi 
zgłoszeniami, wyjaśnili m.in. że: „Brak informacji dotyczących obwodu pnia drzewa 
mierzonego na wysokości 130 cm wynikał z niewłaściwej interpretacji przepisu (…).”. 

 (dowód: akta kontroli str. 466-473) 

3. W Urzędzie Miasta Ostrołęki nie wdrożono procedury umożliwiającej zidentyfikowanie 
zmiany sposobu wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na 
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 459-462)  

Zgodnie z art. 83f ust. 4 uoop, obowiązującym od dnia 17 czerwca 2017 r., osoba 
fizyczna zamierzająca usunąć drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej zobowiązana jest do dokonania zgłoszenia takiego zamiaru wójtowi, 
burmistrzowi albo prezydentowi miasta. W myśl art. 83f ust. 17 ustawy, w przypadku gdy 
w terminie 5 lat (tj. w ciągu 5 lat) od dnia dokonania oględzin drzew objętych 
zgłoszeniem, wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta ma związek 
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa, organ gminy nakłada na właściciela 
nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było działaniem nierzetelnym. 

Dyrektor Wydziału GKiOŚ wyjaśniła m.in., że: „Zgodnie z opracowanym formularzem 
zamieszczonym w BIP Urzędu Miasta Ostrołęki (…) dotyczącym zgłoszenia zamiaru 
usunięcia drzewa osoba fizyczna (…) poinformowana jest w rubryce UWAGA 
o przepisach ustawy o ochronie przyrody (…) w tym konkretnym przypadku o art. 83f 
ust. 17 (…). Ponadto podczas oględzin w terenie (…) właściciel nieruchomości, (…) 
każdorazowo informowany jest o 5 letnim terminie zakazu wprowadzenia działalności 
gospodarczej, (…) Przed upływem okresu 5 lat od sporządzenia protokołu z oględzin 
w sprawie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości osób fizycznych, 
sporządzona zostanie procedura umożliwiająca zidentyfikowanie zmiany sposobu 
wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 461-462) 

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 
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bezpośrednio po wejściu w życie przepisów nakładających na organ obowiązek 
naliczania opłat w przedmiotowych przypadkach, tj. po dniu 17 czerwca 2017 r. 

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 
Ostrołęki z obowiązku, o którym mowa w art. 83f ust. 17 i 18 uoop, tj. nałożenia opłaty 
w przypadku dokonania zmiany sposobu wykorzystania terenu i jej pobrania. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
wydawanie zezwoleń i przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz 
kontrolę realizacji warunków wynikających z prowadzonych postępowań. 

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

W badanym okresie (jedynie w 2015 r.) do Urzędu Miasta Ostrołęki wpłynęły dwie 
informacje dotyczące nielegalnego wycięcia drzew, przekazane przez:  

 Komendę Miejską Policji w Ostrołęce, prowadzącą dochodzenie w sprawie kradzieży 
siedmiu drzew na szkodę Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bemowo” (dalej: „ROD”); 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegaturę w Ostrołęce – 
według właściwości rzeczowej i miejscowej (pismo interwencyjne złożone przez osobę 
prywatną w sprawie wycinki dwóch drzew przy ul. Łęczysk w Ostrołęce, wskazujące 
osobę, która dokonała wycinki drzew). 

(dowód: akta kontroli str. 257, 277-278)  

Dyrektor Wydziału GKOŚ, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrołęki, w każdej 
z powyższych spraw wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie 
wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego 
zezwolenia. Postępowania wszczęto odpowiednio po ośmiu i 13 dniach od daty wpływu 
zgłoszenia do Urzędu Miasta Ostrołęki.  

(dowód: akta kontroli str. 258, 279) 

Pracownicy Wydziału GKiOŚ w obu przypadkach przeprowadzili oględziny miejsc objętych 
zgłoszeniem w terminach odpowiednio: 12 dni37 oraz 37 dni38 od dnia wpływu do Urzędu 
Miasta informacji dotyczących nielegalnego wycięcia drzew.  

 (dowód: akta kontroli str.260-273, 280-291, 500-500a) 

W wyniku przeprowadzonych oględzin39 w obu przypadkach potwierdzono usunięcie bez 
wymaganego zezwolenia i bez zgody właścicieli terenu łącznie dziewięciu drzew.  

(dowód: akta kontroli str. 260-273)  

Ponadto w trakcie oględzin miejsca usunięcia dwóch drzew przy ul. Łęczysk w Ostrołęce 
uzyskano potwierdzenie ich wycięcia przez osobę wskazaną w piśmie interwencyjnym (mąż 
uczestniczki oględzin). Uczestniczka oględzin podała, że jedno z drzew było obumarłe 
i przewróciło się w wyniku podmuchu wiatru uszkadzając ogrodzenie, drugie z drzew było 
w złej kondycji zdrowotnej oraz było uszkodzone przez bobry, stanowiąc zagrożenie dla 
ludzi i mienia. 

(dowód: akta kontroli str. 280-291)  

W przypadku wycinki drzew na terenie ROD uczestniczący w oględzinach Prezes Zarządu 
ROD stwierdził, że wycinki dokonano bez zgody Zarządu ROD i fakt ten zgłoszono na 

                                                      
37  Oględziny przeprowadzono w dniu 21 kwietnia 2015 r.  
38  Oględziny przeprowadzono w dniu 24 lipca 2015 r. 
39  Przeprowadzonych z udziałem odpowiednio przedstawicieli ROD Bemowo oraz współwłaścicielki terenu 

przy ul. Łęczysk (dalej: „uczestniczka oględzin”) i właścicielki sąsiedniego terenu. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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policję celem ustalenia sprawcy kradzieży. Prezes Zarządu ROD złożył również 
zawiadomienie w powyższej sprawie do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, która w dniu 
29 maja 2015 r. umorzyła dochodzenie w sprawie kradzieży wyciętego drewna z terenu 
ROD. Wobec nieujawnienia sprawcy wycinki, prowadzone w Urzędzie Miasta postępowanie 
administracyjne w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew 
bez wymaganego zezwolenia stało się bezprzedmiotowe. W dniu 5 sierpnia 2015 r. wydano 
decyzję o umorzeniu postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 257-276)  

W dniu 28 lipca 2015 r., po upływie czterech dni od przeprowadzenia oględzin 
i potwierdzenia danych osoby, która dokonała usunięcia dwóch drzew bez wymaganego 
zezwolenia z posesji przy ul. Łęczysk, wydano decyzję wymierzającą sprawcy nielegalnej 
wycinki drzew administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew bez wymaganego 
zezwolenia w łącznej wysokości 45.165,45 zł. W uzasadnieniu decyzji podano m.in., 
że właściciele posesji przy ul. Łęczysk, z której usunięto drzewa, nie posiadali wymaganego 
przepisami zezwolenia na ich usunięcie, jak również o takie zezwolenie nie występowali. 
W wyniku kontroli stwierdzono, że wysokość kary została prawidłowo naliczona. 

(dowód: akta kontroli str. 295-297)  

W dniu 12 sierpnia 2015 r. na wniosek strony wydano decyzję umarzającą w całości 
administracyjną karę pieniężną. U uzasadnieniu decyzji powołano się na wyniki oględzin, 
potwierdzające odtworzenie zniszczonego terenu zieleni. 

(dowód: akta kontroli str. 300-303)  

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

1. Prezydent Miasta Ostrołęki bezzasadnie umorzył decyzją z dnia 12 sierpnia 2015 r. 
administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. 
Ponadto przedmiotowa decyzja została wydana przed dokonaniem oględzin. 

W dniu 28 lipca 2015 r. Prezydent Miasta Ostrołęki wydał decyzję40 wymierzającą osobie 
fizycznej administracyjną karę pieniężną za usunięcie dwóch drzew bez wymaganego 
zezwolenia w łącznej wysokości 45.165,45 zł. W uzasadnieniu decyzji podano m.in., że: 
właściciele posesji przy ul. Łęczysk, z której usunięto drzewa, nie posiadali wymaganego 
przepisami zezwolenia na ich usunięcie, jak również o takie zezwolenie nie występowali. 
Stwierdzono także, co wskazano w protokole oględzin sporządzonym w dniu 24 lipca 
2015 r., że jedno z drzew było obumarłe i przewróciło się w wyniku podmuchu wiatru 
uszkadzając ogrodzenie, a drugie drzewo było podcięte przez bobry, stanowiąc 
zagrożenie dla ludzi i mienia. W czasie oględzin wykonano zdjęcia pni wyciętych drzew. 
W decyzji tej (na str. 3 drugi akapit od dołu) zawarto następujący zapis: „Zgodnie z art. 
89 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy karę nałożoną za zniszczenie terenów zieleni umarza 
się w całości, jeżeli posiadacz nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie 
wegetacyjnym zniszczony teren zieleni.”. 
W dniu 10 sierpnia 2015 r. osoba ukarana, skierowała do Prezydenta Miasta Ostrołęki 
podanie o odstąpienie od wymierzenia powyższej kary, uzasadniając prośbę 
zobowiązaniem do odtworzenia w najbliższym sezonie zniszczonych drzew.  

(dowód: akta kontroli str. 277-299)  

W dniu 13 sierpnia 2015 r. pracownik Wydziału GKiOŚ dokonał oględzin na działce przy 
ul. Łęczysk, z której zostały usunięte drzewa, stwierdzając „dokonanie odtworzenia 
zniszczonego terenu zieleni poprzez nasadzenie dwóch drzew”. W dniu 12 sierpnia 
2015 r. wydano decyzję umarzającą w całości wymierzoną administracyjną karę 
pieniężną. 

(dowód: akta kontroli str. 300-303)  

Dyrektor Wydziału GKiOŚ wyjaśniła m.in., że „(…) Oględziny i wydanie decyzji nastąpiło 
tego samego dnia tj. 12 sierpnia 2015 r., omyłkowo wpisano błędną datę w protokole 
oględzin.”. 

(dowód: akta kontroli str. 477) 

                                                      
40  Znak: GKOŚ.6132.2.2015. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W uzasadnieniu decyzji powołano się na wyniki oględzin, potwierdzające  zdaniem 

pracowników Wydziału GKiOŚ  odtworzenie zniszczonego terenu zieleni. 

(dowód: akta kontroli str. 297)  

Zdaniem NIK, przywołanie w decyzji treści art. 88 ust. 6 uoop41, było nieprawidłowe. 
Zgodnie bowiem z art. 88 uoop: „1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza 
administracyjną karę pieniężną za: 

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 
wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo 
urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy 
dla roślinności; 

(…) 

6. Karę nałożoną za zniszczenie terenów zieleni umarza się w całości, jeżeli posiadacz 
nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren 
zieleni.”. 

Jak wynikało z treści protokołu oględzin42, osoba fizyczna nie dokonała zniszczenia 
terenów zieleni albo drzew z powodów wskazanych w art. 88 ust 1 pkt 1 uoop, 
a dokonała usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art 88 
ust. 1 pkt 2 uoop. Przywołanie w decyzji treści art. 88 ust. 6 uoop było zatem błędne. 

W ocenie NIK, przepisy uoop nie przewidywały możliwości umorzenia wymierzonej kary 
w przypadku dokonania nasadzeń w zamian za drzewa usunięcie bez wymaganego 
zezwolenia. Zdaniem NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z obowiązującymi 
przepisami.  
Wiceprezydent Miasta Ostrołęki, działając w zastępstwie Prezydenta Miasta Ostrołęki, 
wyjaśnił m.in., że: „(…) Pomyłkowo zinterpretowano powyższy stan faktyczny podając 
w decyzji, że było to zniszczenie terenów zieleni co w następstwie spowodowało 
umorzenie naliczonej kary.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 280-291, 484-487) 

Adresat decyzji wymierzającej administracyjną karę pieniężną zastosował się do zapisu 
powyższej decyzji, dokonując nasadzeń dwóch drzew w zamian za drzewa wycięte, 
co w konsekwencji skutkowało umorzeniem nałożonej kary.  

(dowód: akta kontroli str. 299-303)  

NIK zauważa również, że czynności wyjaśniające, prowadzone w związku z otrzymaną 
informacją o nielegalnym usunięciu drzew, prowadzone były opieszale. 

Oględziny terenu, na którym dokonano wycinki drzew bez wymaganego zezwolenia przy 
ulicy Łęczysk w Ostrołęce, przeprowadzono dopiero w dniu 24 lipca 2015 r., tj. po 37 
dniach od dnia wpływu43 do Urzędu Miasta informacji dotyczącej nielegalnego wycięcia 
drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 277, 280-291)  

Dyrektor Wydziału GKiOŚ wyjaśniła m.in., że: „Nadmiar spraw z zakresu zezwoleń na 
usuwanie drzew i krzewów oraz postępowań dot. usunięcia drzew i krzewów bez 
stosownego zezwolenia miały wpływ na przewlekłość postępowania w zakresie oględzin 
(…).”. 

(dowód: akta kontroli str. 477)  

2. Postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie 
siedmiu drzew z terenów Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bemowo” w Ostrołęce 
prowadzone było w sposób przewlekły. 

Dyrektor Wydziału GKiOŚ, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrołęki, 
dopiero w dniu 5 sierpnia 2015 r. wydała decyzję o umorzeniu postępowania, pomimo 
upływu 43 dni od dnia wpływu do Wydziału GKiOŚ zawiadomienia Prokuratury 
Rejonowej w Ostrołęce o umorzeniu postępowania w przedmiotowej sprawie z powodu 

                                                      
41  W brzmieniu według stanu na dzień wydania decyzji. 
42  Oględziny przeprowadzone w dniu 24 lipca 2015 r. 
43  17 czerwca 2015 r. 
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niewykrycia sprawcy – co powodowało bezprzedmiotowość prowadzonego przez 
Prezydenta Miasta Ostrołęki postępowania administracyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 274-276)  

Dyrektor Wydziału GKiOŚ wyjaśniła, że nadmiar spraw miał wpływ na przewlekłość 
prowadzenia powyższego postępowania. 

 (dowód: akta kontroli str. 478) 
 

NIK zauważa, że w omawianej decyzji wymierzającej administracyjną karę pieniężną za 
usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia (na str. 3 w drugim akapicie od dołu) 
przywołano błędną podstawę prawną, podając art. 88 ust. 6 uoop, pomimo że treść 
przytoczonego przepisu odpowiada art. 89 ust. 6 uoop. 

 (dowód: akta kontroli str.297)  

Dyrektor Wydziału GKiOŚ wyjaśniła, że przywołanie błędnej podstawy prawnej nastąpiło 
w wyniku pomyłki. 

(dowód: akta kontroli str. 474-477)  

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w powyższym zakresie.  

 

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 z terenów 
nieruchomości gminnych 

W okresie objętym kontrolą, zadania związane ze sporządzaniem wniosków o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością 
Miasta Ostrołęki realizowane było przez cztery komórki organizacyjne funkcjonujące 
w Urzędzie Miasta Ostrołęki, tj. Wydziały: Dróg, Inwestycji Miejskich, Gospodarki 
Nieruchomościami, GKiOŚ oraz inne jednostki organizacyjne gminy: szkoły, przedszkola, 
zespoły szkół, MZOSTiIT, właściwe ze względu na miejsce usunięcia drzew i krzewów. 

Do dnia 29 czerwca 2018 r. żadnej z ww. komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, nie 
przypisano w Regulaminie Organizacyjnym zadania związanego ze sporządzaniem 
wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych44.  

(dowód: akta kontroli str. 536, 542, 589, 1211-1213, 1217-1226) 

W Urzędzie Miasta nie zostały również opracowane procedury wewnętrzne związane 
z postępowaniem z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
z terenów nieruchomości gminnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1209-1210) 

Zastępca Prezydenta Miasta Ostrołęki wyjaśnił m.in., że: „(…) w celu usprawnienia 
postępowania z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości gminnych, w najbliższym czasie opracujemy i wdrożymy stosowne 
procedury.”. 

                                                      
44  Stosowne zapisy zostały wprowadzone w trakcie trwania kontroli – od dnia 29 czerwca 2018 r. obowiązuje 

Zarządzenie nr 174/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Miasta Ostrołęki. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 1211-1213) 

W okresie objętym kontrolą na terenie Miasta Ostrołęki realizowano dwie inwestycje 
drogowe45, objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach których 
konieczne było usunięcie drzew i krzewów. W ramach ww. przedsięwzięć, do dnia 16 lipca 
2018 r., usunięto łącznie 221 drzew oraz 3.000 m2 krzewów, kolidujących z realizacją 
inwestycji. Usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych46, nie wymagało uzyskania zezwolenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 536, 543-566,1506) 

W latach 2015–2018 (do dnia 15 maja) do Urzędu Miasta Ostrołęki nie wpłynęła żadna 
skarga na działalność Prezydenta Miasta w zakresie usuwania drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości gminnych. Nie wystąpiły również przypadki wymierzenia Prezydentowi 
Miasta przez Marszałka Województwa Mazowieckiego administracyjnych kar pieniężnych 
za nielegalne usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie drzew i krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 533-535, 593) 

Na podstawie analizy dokumentacji pięciu wybranych zadań inwestycyjnych, realizowanych 
przez Urząd Miasta Ostrołęki w latach 2015–2018 (do dnia 15 maja) ustalono, że w trakcie 
ich realizacji nie usuwano drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 601) 

W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta, jednostki organizacyjne gminy oraz podmioty 
mające tytuł prawny do władania nieruchomościami gminnymi złożyły łącznie 57 wniosków 
o wydanie zezwolenia na usunięcie 946 drzew i 266 m2 krzewów z terenów nieruchomości 

będących własnością Miasta Ostrołęki, z czego w: 2015 r.  24 wniosków na usunięcie 273 

drzew i 60 m2 krzewów; 2016 r.  12 wniosków na usunięcie 166 drzew; 2017 r.  14 

wniosków na usunięcie 98 drzew oraz 206 m2 krzewów; 2018 r. (do 15 maja)  siedem 
wniosków na usunięcie 409 drzew.  

(dowód: akta kontroli str. 536, 602-611) 

W latach 2016–2018 (do dnia 15 maja) wnioski dotyczące uzyskania zezwolenia na wycinkę 
drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością Miasta Ostrołęki były 
składane do Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodnie z art. 90 ust. 1 uoop oraz do 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 83a ust. 1 uoop. 

Natomiast 24 wnioski o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów w 2015 r. złożono do 
Prezydenta Miasta Ostrołęki. W żadnym z prowadzonych postępowań w tym zakresie nie 
występowano do właściwego miejscowo samorządowego kolegium odwoławczego 
o wyłączenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z postępowania i wyznaczenie innego organu do 
załatwienia sprawy.  

(dowód: akta kontroli str. 602-611, 1209-1216) 

Analiza dokumentacji 13 celowo wybranych postępowań47 dotyczących uzyskania zezwoleń 
na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością Miasta 
Ostrołęki wykazała, że: 

a) dziewięć wniosków w latach 2016-2018 (do dnia 15 maja) złożono do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową; 

b) dwanaście spośród przedłożonych organowi wniosków spełniało wymagania określone 

w art. 83 ust. 4 uoop48 oraz art. 83b uoop49. 

Marszałek Województwa Mazowieckiego wezwał Prezydenta Miasta do uzupełnienia 
jednego wniosku w trybie art. 64 § 2 ustawy Kpa o projekt zagospodarowania działki lub 

                                                      
45  „Budowa drogi łączącej ulicę Korczaka z ulicą Dobrzańskiego ETAP II w Ostrołęce” oraz „Budowa drogi 

łączącej ul. Ks. A. Pęksy z ul. Gen. T. Turskiego w Ostrołęce”. 
46  Dz. U z 2017 r. poz. 1496, ze zm. 
47  Decyzje Prezydenta Miasta Ostrołęki znak GKOŚ.6131: 1.2015; 31.2015; 38.2015; 71.2015 oraz decyzje 

Marszałka Województwa Mazowieckiego znak OR-O: 2/2016; 3/2016; 6/2016; 35/2016; 2/2017; 5/2017; 
51/2017; 2/2018; 3/2018. 

48  W brzmieniu obowiązującym do 27 sierpnia 2015 r. 
49  W brzmieniu obowiązującym od 28 sierpnia 2015 r. 
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terenu, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Wniosek został uzupełniony w wyznaczonym terminie. 

c) usunięcie drzew i krzewów wynikało głównie ze złej kondycji fizycznej drzew 
(stwarzającej zagrożenie dla ludzi i mienia), a także kolizji drzew z planowaną budową 
lub przebudową istniejących dróg i ulic. 

 (dowód: akta kontroli str. 602-613, 635-636, 660-661,686-687, 702-703, 717-
718, 730-731, 778-819, 1371-1372, 1530-1537) 

W 2015 r. Prezydent Miasta Ostrołęki wydał cztery zezwolenia na usunięcie 29 drzew 
z terenów nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki. Analiza dokumentacji 
dotyczącej powyższych zezwoleń wykazała, że postępowania o wydanie decyzji były 
prowadzone rzetelnie. Zezwolenia zostały wydane na podstawie kompletnych wniosków. 
Wnioski zawierały elementy określone w art. 83 ust. 4 uoop50 lub art. 83b ust. 1 uoop51. 
W trzech decyzjach52 naliczono opłaty za usunięcie drzew i krzewów53, jednocześnie 
w dwóch przypadkach odraczając termin ich wniesienia na okres trzech lat od dnia upływu 
terminu wykonania nasadzeń zastępczych. Opłaty naliczone zostały w sposób prawidłowy. 
W dwóch postępowaniach dotyczących usunięcia drzew z pasa drogowego drogi publicznej 
przed wydaniem zezwoleń dokonano stosownych uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Warszawie. Wydanie zezwolenia każdorazowo poprzedzone było 
przeprowadzeniem oględzin, w protokołach z których zawierano informacje potwierdzające 
dokonanie weryfikacji danych zawartych we wnioskach oraz informacje dotyczące 
występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.  

(dowód: akta kontroli str. 602-604, 612-613, 635-636, 660-661, 686-687, 
1131, 1209-1213,1489-1491) 

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

Prezydent Miasta Ostrołęki w 2015 r. wydał 23 zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
z terenów nieruchomości będących własnością gminy, tj. na własny wniosek. 

Zgodnie z art. 90 uoop, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r., zadania 
dotyczące wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, w odniesieniu do 
nieruchomości będących własnością gminy, znajdowały się w kompetencji starosty. 
W przypadku miast na prawach powiatu, w których prezydenci wykonują również funkcję 
starosty, stosowanie wprost tego przepisu oznaczało de facto wydawanie przez Prezydenta 
Miasta zezwoleń na własny wniosek.  

Dokonywanie rozstrzygnięć we własnej sprawie, tj. w sprawie wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach Miasta było działaniem 
nieprawidłowym i stanowiło naruszenie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 oraz art. 26 § 3 ustawy Kpa. 
Prezydent Miasta, zdaniem NIK, podlegał wyłączeniu na podstawie ww. przepisów. Będąc 
organem wykonawczym gminy powinien wystąpić do właściwego miejscowo 
samorządowego kolegium odwoławczego o wyłączenie z postępowania i wyznaczenie 
innego organu do załatwienia spraw związanych z wydaniem zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości gminnych. 

W przypadku żadnego z powyższych postępowań Prezydent Miasta Ostrołęki nie 
występował do właściwego miejscowo samorządowego kolegium odwoławczego 
o wyznaczenie innego organu do załatwienia sprawy.  

(dowód: akta kontroli str. 602-611, 1209-1210) 

Prezydent Miasta wyjaśnił m.in., że: „Prezydent Miasta jako starosta występował 
w postępowaniach w sprawach, których wnioskodawcą była gmina opierając się o opinię 
prawną BP.074.66.2012 potwierdzoną (…), w której powołano się na wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2009 r. sygn. Akt II OSK 460/08 
(LEX nr 562860), w którym sąd wskazał, iż: ,,1. Brak jest wyraźnej normy, wzorem 
uchylonego art. 27a k.p.a., wyłączającej wójta, burmistrza (prezydenta miasta) od orzekania 

                                                      
50  W brzmieniu obowiązującym do 27 sierpnia 2015 r. 
51  W brzmieniu obowiązującym od 28 sierpnia 2015 r. 
52  Decyzje Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia: 6,11 i 25 maja 2015 r. 
53  W wysokości: 13.099,67 zł, 18.434,88 zł, 10.536,96 zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w sprawie, w której jego gmina jest stroną. Obowiązku takiego nie można się wprost 
dopatrzeć w regulacjach art. 24 § 1 i § 4 k.p.a. 2. Nie można stawiać znaku równości 
pomiędzy instytucją przedstawicielstwa strony i pełnieniem funkcji wykonawczych gminy 
i tym samym zakładać, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest 
zawsze, z mocy prawa, jej przedstawicielem. 3. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) może 
wystąpić w charakterze nosiciela imperium w stosunku do własnej gminy. Wówczas 
wykonuje on funkcję organu administracji publicznej. I dopiero ta sytuacja rodzi 
ograniczenia, ale tylko w zakresie uprawnień procesowych gminy. W zakresie w jakim wójt, 
burmistrz, (prezydent miasta) pełni funkcje organu administracji publicznej w stosunku do 
własnej gminy jako osoby prawnej nie jest on ani żaden z innych organów uprawniony do 
reprezentowania jej interesu prawnego.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1211,1214-1216) 

Podkreślenia wymaga fakt, że już w styczniu 2013 r. NIK w wystąpieniu pokontrolnym 
z kontroli nr P/12/138/LWA „Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych 
i zagospodarowanie pozyskanego drewna w latach 2010–2012 (do 30 września)”, 
skierowanym do Prezydenta Miasta Ostrołęki, wskazywała na wystąpienie analogicznych 
nieprawidłowości54: 

„3. W żadnym przypadku Miasto nie występowało do samorządowego kolegium 
odwoławczego z wnioskiem o wyznaczenie organu właściwego do wydania zezwolenia 
na usunięcie drzew. (…) Dlatego w każdej indywidualnej sprawie prezydent, będąc 
organem wykonawczym gminy, powinien, zdaniem NIK, wystąpić do właściwego miejscowo 
samorządowego kolegium odwoławczego o wyłączenie organu i wyznaczenie innego 
organu (starosty) do załatwienia sprawy wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących 
na terenie nieruchomości gminnych, w związku z art. 24 § 3, art. 25 i art. 26 § 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.).”. 

Również w trakcie ww. kontroli jako przyczynę niewystępowania przez Prezydenta Miasta 
do samorządowego kolegium odwoławczego wskazano zapisy opisanej powyżej 
wewnętrznej opinii prawnej przygotowanej przez Biuro Prawne Urzędu Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 1551-1555) 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

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

W latach 2015–2018 (do dnia 15 maja) na podstawie złożonych wniosków: Prezydent 
Miasta Ostrołęki, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 47 decyzjami administracyjnymi zezwolili na usunięcie łącznie: 691 
drzew55 oraz 256 m2 krzewów56, nakazując jednocześnie w 14 decyzjach dokonanie 
nasadzeń zastępczych 500 drzew (co stanowiło 72,4% liczby drzew przewidzianych 
w zezwoleniach do usunięcia) oraz 2.320 m2 krzewów (co stanowiło 906,3% krzewów 
przewidzianych w zezwoleniach do usunięcia). 

(dowód: akta kontroli str. 602-611) 

W sześciu zezwoleniach wydanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i jednym 
zezwoleniu udzielonym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
odmówiono wydania zgody na usunięcie 44 drzew. Odmowy spowodowane były odmienną 
oceną organu co do stanu fitosanitarnego drzew planowanych do usunięcia57 oraz brakiem 
kolizji drzew przewidzianych do usunięcia z planowaną inwestycją. 

Stwierdzono trzy przypadki pozostawienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego 
wniosku bez rozpoznania w trybie art. 64 § 2 ustawy Kpa. Trzy postępowania zostały 
umorzone w związku z wycofaniem wniosku. W przypadku czterech wniosków złożonych do 
Urzędu Marszałkowskiego przez posiadaczy nieruchomości gminnych (po uzyskaniu 

                                                      
54  Str. 6 wystąpienia pokontrolnego, sekcja „Ustalone nieprawidłowości”. 
55  Z 946 drzew objętych wnioskami. 
56  Z 266 m2 krzewów objętych wnioskami.  
57  Zamiast wycinki zalecono pielęgnację drzew. 
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pisemnej zgody Prezydenta Miasta) Urząd Miasta nie posiadał wiedzy nt. rozpatrzenia 
ww. wniosków przez Marszałka. 

(dowód: akta kontroli str. 602-611) 

W 13 decyzjach58 zezwalających na usunięcie 315 drzew i 206 m2 krzewów naliczone 
zostały opłaty w łącznej kwocie 1.820.002,38 zł, przy czym termin uiszczenia opłat w kwocie 
1.809.465,42 zł59 został odroczony na okres trzech lat od nałożonego w zezwoleniach 
terminu dokonania nasadzeń zastępczych 345 drzew i 2.320 m2 krzewów, tj. na lata 2018–
202260. Pozostała kwota, tj. 10.536,96 zł61, uiszczona została przez adresata decyzji 
w terminie wynikającym z przepisów uoop. 

W 44 decyzjach zezwalających na usunięcie 410 drzew i 50 m2 krzewów, zgodnie 
z art.  86 uoop nie naliczono opłat za ich usunięcie, m.in. ze względu na: złą kondycję 
zdrowotną drzew, stwarzanie zagrożenia dla ludzi i mienia, kolidowanie drzew z 
przebudową dróg publicznych. Jednocześnie w przypadku trzech z 44 ww. decyzji, 
obejmujących usunięcie 127 drzew, nakazano dokonanie nasadzeń zastępczych 155 
drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 602-611) 

Analiza dokumentacji 13 celowo wybranych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 
z terenów nieruchomości będących własnością Miasta Ostrołęki wykazała, że w siedmiu62 
decyzjach naliczono opłaty w łącznej wysokości 646.509,30 zł, jednocześnie w sześciu63 
przypadkach odraczając termin ich wniesienia na okres trzech lat od dnia upływu terminu 
wykonania nasadzeń zastępczych. Do dnia zakończenia kontroli nie upłynął okres, na który 
odroczono opłatę.  

 (dowód: akta kontroli str. 635-636, 660-687, 702-703, 730-731, 1534-1537) 

W przypadku 9 z 13 objętych badaniem postępowań usunięcie drzew i krzewów zostało 
wykonane w terminach wskazanych w zezwoleniach. W dwóch przypadkach objęte 
zezwoleniem64 drzewa nie zostały wycięte.  

(dowód: akta kontroli str. 612-613, 635-636, 702-703, 717-718, 1228-1231, 1255, 
1270-1275, 1287-1288, 1371-1372, 1530-1531, 1534-1537, 1549) 

W sześciu z 13 objętych badaniem zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów nałożony 
został obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych 81 drzew. Terminy realizacji nasadzeń 
upłynęły: 31 maja 2015 r. – dla dwóch drzew; 31 października 2016 r – dla 54 drzew; 
31 grudnia 2016 r – dla dwóch drzew; 31 maja 2017 r – dla 12 drzew i 30 czerwca 2018 r. 
dla jednego drzewa. W przypadku 10 drzew nasadzenia zastępcze powinny zostać 
wykonane do dnia 31 maja 2019 r. 

W czterech przypadkach nasadzeń dokonano w wyznaczonych w zezwoleniach terminach, 
zaś w jednym przypadku termin dokonania nasadzeń został dotrzymany tylko dla części 
drzew (sześciu drzew z 12 wskazanych w zezwoleniu). 

 

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny potwierdziły wywiązanie się jednostki 
kontrolowanej z obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych, nałożonego w dwóch 
decyzjach Marszałka Województwa Mazowieckiego65. 

                                                      
58  Cztery decyzje wydane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki i dziewięć decyzji wydanych przez Marszałka 

Województwa Mazowieckiego. 
59  Nałożonych w 11 decyzjach. 
60  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. 

61  Wynikająca z decyzji z dnia 25 maja 2015 r. znak: GKOS.6131.71.2015. 
62  Decyzje Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia: 6,11 i 25 maja 2015 r. oraz decyzje Marszałka Województwa 

Mazowieckiego z dnia: 14 lipca 2016 r., 11 maja 2017 r.; 27 grudnia 2017 r. i 6 marca 2018 r.  
63  Z wyjątkiem decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2015 r., w której nałożono opłatę 

w wysokości 10.536,96 zł. 
64  Decyzja Prezydenta Miasta nr GKOŚ.6131.31.2015 r. oraz decyzja nr Marszałka 2/2018/OR-O. 
65  Decyzja Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2015 r. nr GKOŚ.6131.38.2015 (posadzono siedem 

sztuk gatunku buk pospolity – zamiast dwóch drzew wskazanych w decyzji) oraz decyzja Marszałka 
Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2016 r. nr 3/2016/OR-O (posadzono dwa drzewa gatunku 
jesion wyniosły). 
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(dowód: akta kontroli str. 602-611, 635-636, 702-703, 730-731, 1207-1208, 1228-
1231, 1255, 1270-1275, 1287-1288, 1532-1537) 

W sześciu z 13 objętych badaniem zezwoleniach nałożono obowiązek poinformowania 
organu o dokonanych nasadzeniach. W dwóch przypadkach informacje przekazano do 
Urzędu Marszałkowskiego w wyznaczonych w zezwoleniach terminach. W jednym 
przypadku termin przekazania informacji został dotrzymany jedynie w odniesieniu do części 
drzew (sześciu z 12) wskazanych w zezwoleniu. W trzech przypadkach, dotyczących 
zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki, w związku z faktem, że dokonanie 
nasadzeń było nadzorowane przez pracowników Urzędu Miasta, informacja o ich dokonaniu 
nie była przekazywana w formie pisemnej. 

(dowód: akta kontroli str. 770-774, 1249-1253, 1303-1304) 

W przypadku postępowań, w których Prezydent Miasta Ostrołęki w latach 2013–2015 wydał 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych 
i w zezwoleniach tych nałożył obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych, co do zasady 
pracownicy Urzędu Miasta w latach 2016–2018 dokonywali kontroli żywotności 
nasadzonych drzew oraz podejmowali dalsze działania wynikające z ustaleń tych kontroli. 

Prezydent Miasta Ostrołęki wyjaśnił, że przyjęto dwa tryby postępowania: 

 w przypadku spraw, w których do dnia 28 grudnia 2015 r. dokonano nasadzeń – 
Prezydent Miasta zdecydował o ich dalszym prowadzeniu, tj. kontroli żywotności 
nasadzeń i wydawaniu decyzji umarzających bądź przeliczających wysokość opłaty; 

 w przypadku jednej sprawy (nr GKOŚ.6131.147.2015 z dnia 1 października 2015 r.), 
w której do dnia 28 grudnia 2015 r. nie upłynął termin nasadzeń, Prezydent Miasta 
zdecydował o przekazaniu w dniu 31 marca 2016 r. postępowania do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. 

(dowód: akta kontroli str. 1510-1511, 1514-1522) 

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

1. Dokonanie wycinki trzech drzew z terenu nieruchomości będących własnością Miasta 
Ostrołęki (w pasie drogi ul. Miodowej w Ostrołęce), na usunięcie których Prezydent 
Miasta wydał zezwolenie z dnia 25 maja 2015 r.66, przeprowadzono po dniu 31 grudnia 
2015 r., tj. po terminie określonym w decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 603, 686-687, 689-690) 

Prezydent Miasta w dniu 25 czerwca 2016 r. przekazał firmie zewnętrznej67 
świadczącej usługę w zakresie wycinki drzew, zakres prac przewidzianych do realizacji, 
obejmujący m.in. usunięcie drzew rosnących w pasie drogi ul. Miodowej w Ostrołęce. 

(dowód: akta kontroli str. 1281-1282) 

W dniu 30 sierpnia 2016 r. firma zewnętrzna dokonała usunięcia drzew 
z przedmiotowego terenu i tego samego dnia nastąpiło przekazanie drewna 
do MZOSTiIT. Tym samym wycinka drzew objętych powyższą decyzją nastąpiła 243 
dni po upłynięciu ostatecznego terminu na usunięcie drzew wskazanego w zezwoleniu. 

(dowód: akta kontroli str. 1228-1231, 1255, 1270-1275, 1287-1288) 

Inspektor ds. terenów zieleni miejskiej w Wydziale GKiOŚ, który był odpowiedzialny za 
realizację postanowień wynikających z ww. decyzji wyjaśnił, że przeoczył fakt, 
że w momencie przygotowywania zlecenia na wycinkę dla firmy zewnętrznej upłynął już 
wyznaczony w decyzji termin na usunięcie ww. drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 1249-1253) 

Prezydent Miasta Ostrołęki wyjaśnił, że ww. drzewa usunięto 243 dni po upłynięciu 
ostatecznego terminu na wycinkę, ponieważ: „Przeoczono termin wycinki drzew 
określony w decyzji Prezydenta Miasta.”. Wyjaśnił również, że: „nie ma możliwości 

                                                      
66  Decyzja nr GKOŚ.6131.71.2015 z dnia 25 maja 2015 r. 
67  Na podstawie umowy z dnia 20 maja 2014 r. (nr ZP.272.9.2014) na realizację zadania pn.: „Bieżące 

utrzymanie zieleni miejskiej w Mieście Ostrołęka”.  
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obecnie wskazania, z którym pracownikiem z Wydziału Dróg (komórka organizacyjna 
funkcjonująca w Urzędzie Miasta Ostrołęki – przypis kontrolera NIK) prowadzone były 
rozmowy telefoniczne w zakresie usunięcia 3-ch drzew kolidujących z pasem 
drogowym ul. Miodowej.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1497-1498) 

Zdaniem NIK, wskutek nieusunięcia drzew w terminie określonym w zezwoleniu 
wydanym przez Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2015 r, zezwolenie 
to wygasło68. Tym samym usunięcie drzew w sierpniu 2016 r. nastąpiło bez zezwolenia, 
wymaganego przepisami art. 83 ust. 1 uoop, co było działaniem niezgodnym 
z obowiązującymi przepisami. 

2. Dokonanie wycinki 18 drzew z terenu nieruchomości będących własnością Miasta 
Ostrołęki69, na usunięcie których Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał 
zezwolenie z dnia 11 maja 2017 r.70, przeprowadzono po dniu 31 maja 2017 r., tj. po 
terminie określonym w decyzji. 

 (dowód: akta kontroli str. 730-738) 

Prezydent Miasta w dniu 17 maja 2017 r. przekazał firmie zewnętrznej świadczącej 
usługę w zakresie wycinki, zakres prac przewidzianych do realizacji obejmujący m.in. 
usunięcie 21 drzew, na które Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał powyższe 
zezwolenie. Do zakresu prac dołączono kopię przedmiotowej decyzji. 

Wycinki 18 drzew, objętych powyższą decyzją, firma zewnętrzna71 dokonała w okresie 
od dnia 12 lipca 2017 r. do dnia 16 sierpnia 2017 r., tj. od 42 do 77 dni po upłynięciu 
ostatecznego terminu wskazanego w zezwoleniu. 

(dowód: akta kontroli str. 1228-1231, 1249-1253, 1255-1260, 1289-1296) 

Jedynie trzy drzewa72 spośród 21 drzew objętych zezwoleniem Marszałka Województwa 
zostały usunięte w terminie określonym w zezwoleniu, tj. do dnia 31 maja 2017 r. 
Drzewa zostały usunięte przez firmę zewnętrzną w dniu 23 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 770-774) 

Inspektor ds. terenów zieleni miejskiej w Wydziale GKiOŚ, który był odpowiedzialny za 
realizację postanowień wynikających z ww. decyzji wyjaśnił, że przeoczył fakt wskazania 
w decyzji tak krótkiego terminu na dokonanie wycinki, w efekcie czego: „Przeoczyłem 
fakt, wycięcia drzew po terminie określonym w ww. decyzji tj. po dniu 31 maja 2017 r., i 
sądziłem, że zadanie zostało wykonane zgodnie z zapisami ww. decyzji.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1249-1253, 1497-1498) 

Zdaniem NIK, w związku z niedopełnieniem przez stronę określonego w zezwoleniu 
warunku, zezwolenie to wygasło73. Tym samym usunięcie drzew w lipcu i sierpniu 
2017 r. nastąpiło bez zezwolenia, wymaganego przepisami art. 83 ust. 1 uoop, co było 
działaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami. 

3. Nasadzenia zastępcze sześciu drzew wykonano po terminie ustalonym w decyzji 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

                                                      
68  Decyzja pozostaje w obrocie prawnym do czasu stwierdzenia jej wygaśnięcia w trybie art. 162 §1 pkt 2 

ustawy Kpa. 
69  Zlokalizowanych przy ulicach: Parkowej, Bielik i Makarowej, 22 Lipca, Agatowej, Wiejskiej, Skośnej, I Armii 

Wojska Polskiego. 
70  Decyzja nr 2/2017/OR-O. 
71  Działająca na podstawie umowy z Urzędem Miasta Ostrołęki z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

(nr GKOŚ.7021.9.5.2016) na zadania pn.: „Wykonywanie prac związanych z usuwaniem drzew wraz 
z frezowaniem i usuwaniem karp oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta 
Ostrołęki”.  

72  Drzewa rosnące przy ul. I Armii Wojska Polskiego, działka ewidencyjna 30034, obręb 3: dąb szypułkowy 
(obwód pnia 64 cm), klon jesionolistny (obwód pnia 111cm) i klon jesionolistny (podwójny pień o obwodach: 
187 cm i 141 cm). 

73  Decyzja pozostaje w obrocie prawnym do czasu stwierdzenia jej wygaśnięcia w trybie art. 162 §1 pkt 2 
ustawy Kpa. 
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Marszałek Województwa Mazowieckiego uzależnił wydaną zgodę na usunięcie drzew74 
od wykonania, w terminie do dnia 31 maja 2017 r., nasadzeń zastępczych, 
obejmujących sześć drzew gatunku dąb szypułkowy przy ul. I Armii Wojska Polskiego75 
oraz sześć drzew gatunku klon zwyczajny przy ul. Skośnej w Ostrołęce76.  

(dowód: akta kontroli str. 730-738) 

W terminie wyznaczonym w decyzji Marszałka Województwa, tj. do dnia 31 maja 
2017 r., nie dokonano nasadzeń zastępczych sześciu drzew gatunku klon zwyczajny 
przy ul. Skośnej w Ostrołęce. Dopiero w dniu 31 sierpnia 2017 r. przekazany został 
monit do Dyrektora MZOSTiIT (jednostki organizacyjnej Miasta realizującej 
nasadzenia), wyznaczający nowy termin dokonania nasadzeń, tj. do dnia 25 września 
2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1228-1229, 1251-1252, 1304) 

Inspektor ds. terenów zieleni miejskiej w Wydziale GKiOŚ, który był odpowiedzialny za 
realizację postanowień wynikających z ww. decyzji wyjaśnił, że nie dysponuje 
szczegółową wiedzą, kiedy MZOSTiIT dokonał nasadzenia ww. drzew.  

(dowód: akta kontroli str. 1249-1253, 1303-1304) 

Prezydent Miasta wyjaśnił m.in., że: „Nie dysponujemy dok. potwierdzającymi kiedy 
dokonano nasadzeń sześciu drzew gatunek klon zwyczajny przy ul. Skośnej (…) 
Jedynymi dokumentami, które stanowią ślad, że zlecono wykonanie zobowiązania 
wynikającego z w/w decyzji było pismo z dnia 23 maja 2017 r. kierowane do Dyrektora 
MZOZSTiIT z prośbą o realizację zobowiązań. Ponadto w dniu 31 sierpnia 2017 r. 
skierowano również monit do Dyrektora MZOZSTiIT wyznaczający nowy termin 
dokonania nasadzeń tj. 25 września 2017 r. (…) monit do MZOSTiIT został wysłany 
dopiero w dniu 31 sierpnia 2017 r. ponieważ w 2017 r wystąpiło bardzo duże 
spiętrzenie innych prac koniecznych do wykonania (…).”.  

Ponadto Prezydent Miasta wyjaśnił, że: „Urząd Miasta Ostrołęki nie posiada wiedzy 
jaka była przyczyna nie dokonania nasadzeń przez MZOSTiT w terminie wynikającym 
z decyzji Marszałka.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1228-1231, 1303-1304, 1497-1498) 

4. Informacje o dokonanych nasadzeniach przekazane zostały do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego po terminie wyznaczonym w decyzji organu. 

Marszałek Województwa Mazowieckiego w zezwoleniu z dnia 11 maja 2017 r.77 
zobowiązał adresata decyzji do pisemnego poinformowania Urzędu Marszałkowskiego 
o dokonaniu nasadzeń w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 730-738) 

Prezydent Miasta nie poinformował Marszałka Województwa o dokonanych 
nasadzeniach w terminie wynikającym z decyzji, tj. do dnia 14 czerwca 2017 r. 
Informacja o dokonaniu nasadzeń została przekazana dopiero w dniu 10 listopada 
2017 r., tj. po upływie 149 dni od terminu wskazanego w decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 1249-1253, 1305) 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że nie mógł przekazać Marszałkowi informacji o dokonaniu 
nasadzeń w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r., ponieważ MZOSTiIT nie dokonał 
nasadzeń zastępczych w wyznaczonym w decyzji Marszałka terminie (tj. do dnia 
31 maja 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 1497-1498) 

                                                      
74  Decyzja nr 2/2017/OR-O z dnia 11 maja 2017 r. 
75  Na działce nr 30034 w obrębie 3. 
76  Na działce nr 50728/5 w obrębie 5. 
77  Decyzja nr 2/2017/OR-O z dnia 11 maja 2017 r. 
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4.3. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej nasadzeń 
oraz ubytków drzew i krzewów 

W sprawozdaniach statystycznych SG-01 za lata 2015–2017, w części 2 „Leśnictwo 
i ochrona środowiska” w dziale 3 „Tereny zieleni w miastach i wsiach” wykazano ubytki 
drzew oraz krzewów z terenu nieruchomości Miasta Ostrołęki w liczbie: 137 drzew oraz 211 
szt. krzewów w 2015 r., 73 drzew w 2016 r., 647 drzew oraz 206 szt. krzewów w 2017 r. 
Jednocześnie w ww. sprawozdaniach wykazano nasadzenia drzew oraz krzewów 
na terenach nieruchomości Miasta Ostrołęki w liczbie: 199 drzew w 2015 r., 525 drzew oraz 
801 szt. krzewów w 2016 r., 581 drzew oraz 5.567 szt. krzewów w 2017 r.  

Dane prezentowane przez Urząd Miasta w sprawozdaniach SG-01 określane były wyłącznie 
na podstawie uzyskanych (przez Wydział GKiOŚ) zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 
z terenów nieruchomości gminnych. 

(dowód: akta kontroli str. 537, 570-578) 

W Wydziale GKiOŚ – odpowiedzialnym za przygotowywanie sprawozdań SG-01  nie 
prowadzono rejestru ubytków oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni, 
nie posiadano stosownych baz danych. 

(dowód: akta kontroli str. 586-588) 

Dyrektor Wydziału GKiOŚ wyjaśniła, że: „nie prowadzono rejestru ubytków oraz nasadzeń 
drzew i krzewów na terenach zieleni z powodu dużej liczby zadań związanych 
z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, przyjmowaniem zgłoszeń od osób 
fizycznych, zadań związanych z bieżącą konserwacją i utrzymaniem terenów zieleni 
miejskiej w mieście Ostrołęka.”. 

(dowód: akta kontroli str. 594-597) 

Sprawozdania statystyczne SG-01 (leśnictwo i ochrona środowiska) za lata 2015–2017 
zostały przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego w wymaganym terminie, tj. do 
dnia 22 lutego każdego roku, za rok poprzedni78.  

(dowód: akta kontroli str. 537, 567-569) 

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

W sprawozdaniach statystycznych SG-01 (leśnictwo i ochrona środowiska), przedłożonych 
Głównemu Urzędowi Statystycznemu za lata 2015–2017, zawarto dane niezgodne 
ze stanem faktycznym.  

Stosownie do zapisów Objaśnień do formularza SG-01 „leśnictwo i ochrona środowiska” 
w sprawozdaniu SG-01 (za poszczególne lata objęte kontrolą) w wierszach od 10 do 13 
należy wykazać prace wykonane w obiektach zaliczonych do terenów zieleni, przy czym 
w wierszu 12 i 13 należy wykazać liczbę wszystkich ubytków, które doprowadziły do 
zubożenia w ciągu roku terenów zieleni należących do gminy (bez względu na to, czy 
usunięcie drzew i krzewów wymagało zezwolenia) oraz wykazać liczbę wszystkich ubytków, 
które doprowadziły do zubożenia w ciągu roku terenów zieleni innych niż te należące do 
gminy (gdzie usunięcie drzew i krzewów wymagało zezwolenia). 

(dowód: akta kontroli str. 586-588) 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie danych do sprawozdań SG-01 był Inspektor 
ds. terenów zieleni miejskiej w Wydziale GKiOŚ. 

W sprawozdaniach SG-01 złożonych do GUS za poszczególne lata 2015–2017 w poz. 10-
13 podano dane dotyczące: 

 wyłącznie drzew i krzewów, na usunięcie których wydano zezwolenia oraz których 
nasadzenie przewidziano w zezwoleniach – a nie dane dotyczące faktycznie usuniętych 
oraz nasadzonych drzewach i krzewach; 

 drzew i krzewów usuwanych wyłącznie z terenów nieruchomości gminnych 
wymagających uzyskania zezwolenia – z pominięciem danych dotyczących drzew 
i krzewów usuwanych: z terenów nieruchomości gminnych, w przypadku których nie było 

                                                      
78  Sprawozdania przekazano odpowiednio w dniu: 16 lutego 2016r., 19 lutego 2017 r. i 21 lutego 2018 r. 
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wymagane uzyskanie zezwolenia oraz z nieruchomości innych niż gminne, w przypadku 
których usunięcie drzew i krzewów wymagało uzyskania zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 732-738) 

Inspektor ds. terenów zieleni miejskiej wyjaśnił, że: „z uwagi na fakt, że w GKOiŚ nie 
prowadzono monitoringu liczby faktycznie wyciętych drzew z terenów nieruchomości innych 
niż gminne nie miałem wiedzy o ich liczbie. Podawałem dane o liczbie drzew i krzewów na 
wycięcie których wydano pozwolenie.”. Wskazał również, że podawał w sprawozdaniach 
SG-01 niekompletne dane (tj. dotyczące usuwanych drzew i krzewów wyłącznie z terenów 
nieruchomości gminnych wymagających uzyskania zezwolenia), ponieważ omyłkowo 
zinterpretował objaśnienia do formularza SG-01 w części „leśnictwo i ochrona środowiska”. 

Inspektor stwierdził także: „dopiero ta kontrola NIK uzmysłowiła mi, że sprawozdania SG-01 
powinny zawierać dane dotyczące liczby usuniętych drzew i krzewów oraz nasadzeń, 
wynikające ze spraw, które prowadziły inne wydziały Urzędu Miasta i jednostki 
organizacyjne gminy.”. 

(dowód: akta kontroli str. 598-600) 

Prezydent Miasta Ostrołęki wyjaśnił, że: „Brak prowadzenia monitoringu wycinki drzew oraz 
nasadzeń, jak również błędy interpretacyjne wytycznych do sprawozdań SG-01 były 
powodem przekazania danych do GUS na potrzeby statystyki publicznej niezgodnych 
ze stanem faktycznym.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1504)  
W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z obowiązującymi przepisami, 
tj. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej79, który stanowi 
m.in., że: „Jeżeli badanie statystyczne jest prowadzone na zasadzie obowiązku, 
respondenci są obowiązani do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, 
zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych (…)”. 

W konsekwencji, zgodnie z art. 56 ust. 1 ww. ustawy, 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).  

 
NIK zauważa, że w Urzędzie Miasta nie sporządzono mapy lub zestawienia terenów zieleni 
występujących na terenie Miasta Ostrołęki, które umożliwiłyby rzetelne sporządzenie 
sprawozdań statystycznych SG-01. 

Prezydent Miasta wyjaśnił m.in., że: „Próby sporządzenia map lub zestawień terenów 
zieleni, na których rosną drzewa i krzewy były podejmowane. Ostatnio w 2016 roku 
przygotowane było zapytanie cenowe (…), które obejmowało między innymi: założenia 
ewidencji drzew, krzewów i terenów zielonych w pasach drogowych dróg w mieście 
Ostrołęka. (…).  

Miasto zrezygnowało z zamówienia w takim zakresie przedmiotowym, gdyż kwoty 
oferowane przekraczały szacunek Zamawiającego. Działania w zakresie ewidencji drzew 
i krzewów na terenie Miasta Ostrołęki będą podejmowane w 2019 r.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1565-1567) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie.  

5. Działania związane z usuwaniem drzew i krzewów oraz 
zagospodarowaniem pozyskanego drewna 

5.1. Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych 
Usuwanie drzew i krzewów z terenów będących własnością Miasta Ostrołęki odbywało się 
w latach 2015–2018 (do 15 maja) na podstawie 11 umów zawartych z wykonawcami 

                                                      
79  Dz. U. z 2018 r. poz. 997, ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

32 

zewnętrznymi, z tego: czterech kompleksowych umów80 dotyczących bieżącej konserwacji 
i utrzymania terenów zieleni miejskiej; siedmiu umów81 dotyczących działań inwestycyjnych: 
dwóch objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pięciu 
związanych z budową lub przebudową istniejących dróg i ulic. 

Rozliczanie i dokumentowanie zagospodarowania pozyskanego drewna z wycinki drzew 
i krzewów odbywało się zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęki nr 54/2013 
z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem. Pozyskane w trakcie 
wycinki drewno przekazywano do MZOSTiIT na podstawie sporządzanego protokołu 
zdawczo-odbiorczego.  

(dowód: akta kontroli str. 579-583, 1256-1280) 

Analiza dokumentacji dotyczącej wycinki drzew, prowadzonej na podstawie czterech82 

zezwoleń uzyskanych przez Prezydenta Miasta w latach 20152018 (do dnia 15 maja) 
wykazała, że: 

 wykonawcy usługi usunięcia drzew i krzewów oraz wykonawcy zadań inwestycyjnych 
zostali wybrani w trybie przetargu nieograniczonego; 

 w zawartych umowach zamieszczone zostały klauzule dotyczące zasad odbioru robót 
i dokonywania zapłaty, a także zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 
naliczania kar umownych; 

 w umowach wskazano, że wykonawcy zobowiązani są do przekazania pozyskanego 
w trakcie wycinki drewna do MZOSTiIT (na podstawie protokołów zdawczo-
odbiorczych); 

 rozliczanie wynagrodzenia należnego wykonawcom za dokonanie usługi wycinki drzew 
odbywało się na podstawie liczby faktycznie usuniętych drzew (w oparciu o ustalone 
w umowie koszty jednostkowe za usunięcie 1 szt. drzewa); 

 w przypadku realizacji działań inwestycyjnych ustalono wynagrodzenie ryczałtowe 
(wycena usługi wycinki według kosztorysu ofertowego na podstawie przedmiarów 
robót). 

(dowód: akta kontroli str. 553-557, 579-581, 1256-1280) 

W żadnej z umów obejmujących usługę wycinki drzew i krzewów z terenach nieruchomości 
gminnych, jakie zostały zawarte z wykonawcami zewnętrznymi, nie wystąpiły przypadki 
uwzględniania wartości pozyskanego drewna w kosztach usługi wycinki. 

(dowód: akta kontroli str. 579-581, 1256-1280) 

Na usunięcie drzew i krzewów przez podmioty zewnętrzne, realizujące wycinkę drzew 
i krzewów oraz inwestycje drogowe, na podstawie umów zawartych w latach 2015–2018 
(do dnia 15 maja) wydatkowano łączną kwotę 200.500,40 zł, w tym w poszczególnych 
latach odpowiednio: 29.835,20 zł; 16.593,44 zł; 137.837,56 zł i 16.234,20 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 579-581) 

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

1. W Urzędzie Miasta Ostrołęki nie naliczono kar umownych za realizację zadania 
polegającego na wycince 18 drzew niezgodnie z warunkami umowy, tj. po terminie 
wynikającym z zezwolenia z dnia 11 maja 2017 r.83 Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, wyznaczonym do dnia 31 maja 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 730-738, 1249-1253, 1255-1260,1289) 

                                                      
80  Umowy: nr ZP.272.9.2014 z dnia 20 maja 2014 r.; nr GKOŚ.7021.9.6.2015 z dnia 11 maja 2015 r.; 

nr GKOŚ.7021.9.5.2015 z dnia 7 kwietnia 2016 r.; nr GKOŚ.7021.9.3.201 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 
81  Umowy: nr ZP.272.17.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.; nr ZP.272.18.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.; 

nr KPZ.272.3.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.; nr KPZ.272.11.2016 z dnia 1 września 2016 r.; 
nr KPZ.272.15.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.; nr GKOŚ.7021.9.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.; 
WIM.032.10.2018 z dnia 16 lutego 2018 r. 

82  Decyzja z dnia: 25 maja 2015 r. (znak: GKOŚ.6131.71.2015); 13 lipca 2016 r. (znak: 2/2016/OR-O); 11 maja 
2017 r. (znak: 2/2017/OR-O); 5 marca 2018 r. (znak: GKOŚ.6131.16.2018). 

83  Decyzja nr 2/2017/OR-O. 
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W umowie z dnia 7 kwietnia 2016 r.84 zawartej pomiędzy Urzędem Miasta Ostrołęki 
a firmą zewnętrzną zawarto postanowienia: określające kwotę wynagrodzenia 
wykonawcy za usunięcie 1 szt. drzewa (280 zł netto) oraz zabezpieczające 
Zamawiającego na wypadek opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 1256-1260) 

Firma zewnętrzna, pomimo otrzymania w zleceniu z dnia 17 maja 2017 r.85 zakresu prac 
do realizacji86 wraz z kopią ww. decyzji Marszałka Województwa, rozpoczęła wycinkę 
ww. drzew dopiero w dniu 12 lipca 2017 r., tj. 42 dni po upływie ostatecznego terminu 
usunięcia drzew, wskazanego w zezwoleniu Marszałka Województwa Mazowieckiego.  

Potwierdzenie zrealizowania zleconego zakresu prac, tj. usunięcia drzew nastąpiło 
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 16 sierpnia 2017 r.87. 

W dniu 10 sierpnia 2017 r. firma wykonująca usługę usunięcia drzew wystawiła fakturę 
VAT nr 34/2017 na łączną kwotę brutto 14.472 zł, którą zapłacono w dniu 23 sierpnia 
2017 r. bez naliczenia kar umownych, pomimo że usługę zrealizowano niezgodnie 
ze zleceniem. 

(dowód: akta kontroli str. 1228-1231, 1255, 1289-1302) 

Prezydent Miasta Ostrołęki wyjaśnił, że: „Pracownicy Wydziału GKOiŚ przekazując 
zlecenie dla firmy na usunięcie drzew w dniu 17 maja (2017 r. – przypis kontrolera NIK) 
byli przekonani, że wykonawca dokona jej we właściwym czasie. Dlatego opisując 
fakturę omyłkowo nie sprawdzili, że prace zostały wykonane nieterminowo. Ostatecznie 
skutkowało to wypłatą pełnej kwoty bez naliczenia kar umownych.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1499-1503, 1505) 

2. Kontrolę merytoryczną faktury VAT z dnia 10 sierpnia 2017 r. nr 34/2017 (na łączną 
kwotę brutto 14.472 zł), przeprowadzono w sposób nierzetelny. 

W opisie merytorycznym do ww. faktury VAT stwierdzono wykonanie prac zgodnie 
ze zleceniem z dnia 17 maja 2017 r., mimo że w zleceniu zawarto warunek usunięcia 
drzew zgodnie z zezwoleniem Marszałka Województwa Mazowieckiego, a faktyczne 
usunięcie drzew nastąpiło po terminie, o którym mowa w tej decyzji88. Tym samym opis 
przedmiotowej faktury był niezgodny ze stanem faktycznym.  

 (dowód: akta kontroli str.1297-1301, 1524-1525) 

Inspektor ds. terenów zieleni miejskiej w Wydziale GKiOŚ wyjaśnił: „Przeoczyłem fakt, 
wycięcia drzew po terminie określonym w ww. decyzji, tj. po dniu 31 maja 2017 r., 
i sądziłem, że zadanie zostało wykonane zgodnie z zapisami ww. decyzji.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1249-1253) 

Skarbnik Miasta Ostrołęki dokonując wstępnej kontroli ww. faktury nie zgłosiła 
zastrzeżeń merytorycznych i złożyła swój podpis dokumentujący dokonane wstępnej 
kontroli ww. dokumentu. 

(dowód: akta kontroli str. 1524-1525) 

Skarbnik Miasta Ostrołęki wyjaśniła, że „dokonując kontroli wstępnej faktury nr 34/2017 
z dnia 10 sierpnia 2017 roku nie zgłosiłam zastrzeżeń merytorycznych, gdyż zgodnie § 5 
ust 1 pkt 2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęka Nr XXXIII/2015 z dnia 
14 października 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 
finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Ostrołęki, kontroli merytorycznej w zakresie 
operacji gospodarczej dokonują Dyrektorzy Wydziałów, Kierownicy Biur i Referatów, 
Komendant Straży Miejskiej, bezpośrednio odpowiedzialni za daną operację 

                                                      
84  Umowa nr GKOŚ.7021.9.5.2016 na zadania pn.: „Wykonywanie prac związanych z usuwaniem drzew wraz 

z frezowaniem i usuwaniem karp oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta 
Ostrołęki”. 

85  Zlecenie nr GKOŚ.7021.9.5.2016. 
86  W pkt 1 zlecenia znajdował się zapis: „usunięcie drzew zgodnie z decyzją Marszałka Województwa 

Mazowieckiego nr 2/2017/OR-O z dnia 11 maja 2017 r. (kopia decyzji w załączeniu do zlecenia)”. 
87  Kopia protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 16 sierpnia 2017 r. dotyczącego przekazania pozyskanego 

w trakcie wycinki drewna do MZOSTiIT. 
88  Tj. w okresie od dnia 12 lipca 2017 r. do dnia 16 sierpnia 2017 r., zamiast w terminie do dnia 31 maja 

2017 r. 
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gospodarczą oraz sprawujący nadzór nad jej przebiegiem – zgodnie z merytorycznym 
zakresem obowiązków wykonywanych w wydziałach. Na dowód czego Dyrektor składa 
podpis na opisywanym przez siebie dokumencie. 

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt 1a kontrola merytoryczna polega miedzy innymi na sprawdzeniu 
czy dostawy, roboty i usługi zostały zrealizowane lub wykonane zgodnie 
z zamówieniem, umową, zleceniem lub innymi ustaleniami. 

Skarbnik Miasta dokonuje kontroli wstępnej tj. zgodnie z zapisami art. 54 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, bada czy faktura została wystawiona 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czy posiada wszystkie niezbędne 
elementy, czy widnieje na niej podpis pracownika właściwego rzeczowo, czy dokonana 
została kontrola merytoryczna przez właściwego Dyrektora Wydziału, czy zobowiązanie 
z niej wynikające mieści się w planie finansowym jednostki. Co też uczyniłam. Nie 
zgłaszałam zastrzeżeń do przedmiotowej faktury, gdyż zarówno faktura jak i opisy na 
niej zamieszczone, wyczerpywały w mojej ocenie wymagania zawarte w obowiązujących 
przepisach prawa. 

Reasumując, w Urzędzie Miasta Ostrołęki nadzór nad prawidłowością i terminowością 
realizowanych umów należy do Dyrektora Wydziału, który swoim podpisem na fakturze 
poświadcza zgodność wykonanych prac z zawartymi umowami.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1528-1529) 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych89, 
główny księgowy odpowiada za prowadzenie rachunkowości jednostki. Jednocześnie 
zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, główny księgowy ponosi odpowiedzialność 
w zakresie dokonywania wstępnej kontroli, m.in. rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych.  

Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli jest jego podpis 
na dokumentach dotyczących danej operacji (art. 54 ust. 3 ww. ustawy) oraz „Złożenie 
podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, obok podpisu pracownika 
właściwego rzeczowo, oznacza, że: 1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez 
właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności 
z prawem; 2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej 
rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji; (…)”. 

W ocenie NIK, niezgłoszenie przez Skarbnika Miasta zastrzeżeń do faktury zawierającej 
opis niezgodny ze stanem faktycznym, było działaniem niezgodnym z obowiązującymi 
przepisami.  

5.2. Zagospodarowanie drewna pozyskanego w wyniku usunięcia 
drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęki nr 54/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie 
zasad gospodarowania drewnem ustalono, iż gospodarowanie drewnem pozyskanym 
w wyniku prowadzonych prac remontowych, inwestycyjnych i utrzymania terenów będących 
własnością Miasta Ostrołęki, usuniętych na podstawie decyzji administracyjnych oraz 
wiatrołomów, powierza się MZOSTiIT. Pozyskane drewno przekazywane jest do MZOSTiIT 
do bazy przy ul. Wiaduktowej 3 na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. 

(dowód: akta kontroli str. 584-585) 

W Zarządzeniu nr 54/2013 określono trzy sposoby zagospodarowania pozyskanego 
drewna: wykorzystanie przez MZOSTiIT na cele opałowe, wykorzystanie przez MZOSTiIT 
na budowę i remonty urządzeń parkowych, sportowych i innych będących własnością 
Miasta Ostrołęki oraz nieodpłatnie przekazanie na opał osobom fizycznym, wskazanym 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, które wystąpiły z wnioskiem 
o udzielenie pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 582-585) 

W okresie objętym kontrolą MZOSTiIT prowadził ewidencję ilości drewna przekazanego 
przez wykonawców świadczących usługę wycinki drzew oraz wykonawców zadań 

                                                      
89  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
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inwestycyjnych, tj. prowadzona była książka kontrolna, w której pracownicy rejestrowali 
wjazd samochodu, nazwę firmy, deklarowane miejsce pozyskania drewna, szacunkową 
ilość drewna oraz gatunek wyciętych drzew. Po dostarczeniu drewna sporządzany były 
protokół zdawczo-odbiorczy. Osoby zajmujące się przyjmowaniem drewna od wykonawców 
wycinki nie posiadały kwalifikacji brakarskich. 

W całym okresie objętym kontrolą do MZOSTiIT zostało przekazane łącznie 501 m3 drewna 
pozyskanego w wyniku usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, 
w tym: 415 m3 w 2015 r.; 50 m3 w 2016 r.; 35 m3 w 2017 r. oraz 1 m3 w 2018 r. (do dnia 
15 maja). W Urzędzie Miasta nie dokonywano szacowania wartości pozyskanego drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 536-541, 1254-1255, 1526-1527) 

Całość pozyskanego w okresie objętym kontrolą drewna została zaklasyfikowana 
i zagospodarowana – zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 54/2013 – jako drewno 
opałowe, w tym:  

 205 m3 zostało wykorzystane przez MZOSTiIT na własne cele opałowe (w dwóch 
bazach zakładu przy ul. Traugutta i ul. Wiaduktowej); 

 296 m3 zostało nieodpłatnie przekazane na opał 37 osobom fizycznym (znajdującym 
się trudnej sytuacji materialnej90) w formie pomocy socjalnej91. 

(dowód: akta kontroli str. 1255, 1489-1492) 

Zdarzeń gospodarczych związanych z przychodami i rozchodami drewna pozyskanego 
w wyniku usunięcia drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości będących 
własnością Miasta Ostrołęki nie ujmowano w księgach rachunkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 582-585, 1485-1488) 

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

W Urzędzie Miasta Ostrołęki nie oszacowano wartości 501 m3 drewna92, pozyskanego 
w wyniku usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych oraz nie 
ewidencjonowano operacji dotyczących przychodów i rozchodów drewna w księgach 
rachunkowych jednostki. 

Nie dysponowano również dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyceny pozyskanego 
drewna przez podmioty dokonujące usługi wycinki drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 579-585, 1254-1255, 1485-1486, 1526-1527) 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że nie wyceniano drewna pozyskanego w wyniku usunięcia 
drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych, ponieważ nie prowadzono nigdy jego 
sprzedaży. Wyjaśnił również, że: „W MZOSTiIT nie dokonywano wyceny szacunkowej 
otrzymywanego drewna z uwagi na niską wartość i jakość drewna (środek pni często pusty, 
dużo gałęzi, karp itp.), brak odpowiednio wykwalifikowanych osób w zakładzie 
uprawnionych do wyceny i kwalifikacji drewna. Poza tym wyceny przez zewnętrzne 
podmioty bardzo często przewyższałyby wartość pozyskanego drewna.”. 

(dowód: akta kontroli str. 582-585,1489-1490) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień NIK zauważa, że drewno pozyskane w wyniku 
usunięcia drzew o niskiej jakości, może zostać wykorzystane na cele opałowe, brak jest 
zatem podstaw do uznania, że drewno to jest bezwartościowe lub ma znikomą wartość. 
Podkreślić należy również, że w okresie objętym kontrolą wystąpiły przypadki, w których 
przyczyną usunięcia drzew nie był ich zły stan zdrowotny tylko np. kolizja z planowaną 
inwestycją (rozbudowa mostu przez rzekę Narew, rozbudowa/przebudowa/budowa dróg 

                                                      
90  Osoby kwalifikujące się do uzyskania wsparcia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. 
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1058). 

91  W oparciu o 37 decyzji Prezydenta Miasta (każda dotycząca przekazania 8m³ – łącznie 296 m³) i asygnaty 
wystawiane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. 

92  W tym: 415 m3 w 2015 r., 50 m3 w 2016 r., 35 m3 w 2017 r. oraz 1 m3 w 2018 r. (do dnia 15 maja). 
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różnej kategorii). W efekcie usunięto drzewa o określonej wartości surowcowej 
i energetycznej, które powinny podlegać klasyfikacji jakościowo-wymiarowej.  

(dowód: akta kontroli str. 579-581, 1254-1255) 

W sprawie przedstawienia dokumentów, na podstawie których uznano, że dokonanie 
wyceny pozyskanego drewna przez zewnętrzne podmioty przewyższałyby wartość 
pozyskanego drewna, Prezydent Miasta Ostrołęki wyjaśnił m.in., że analizy dokonano po 
rozeznaniu rynku tego rodzaju usług.  

Do dnia zakończenia niniejszej kontroli nie przedstawiono kontrolerom NIK powyższych 
dokumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 1550) 

W konsekwencji braku wyceny pozyskanego drewna w Urzędzie Miasta nie 
ewidencjonowano operacji dotyczących przychodów i rozchodów drewna w księgach 
rachunkowych jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 582-585, 1485-1488) 

Prezydent Miasta wyjaśnił m.in., że: „Warunkiem ujęcia w księgach rachunkowych wartości 
drewna pozyskanego w sposób opisany w zapytaniu byłoby dokonanie jego wcześniejszego 
oszacowania przez uprawnioną do tego osobę, co z kolei powodowałoby konieczność 
wydatkowania na ten cel odpowiednich środków finansowych. Pozyskane drewno (…) było 
co do zasady wykorzystywane na potrzeby własne i statutowe MZOSTiIT, będącego 
miejską jednostką budżetową a także w niektórych przypadkach nieodpłatnie przekazywane 
podopiecznym MOPR-u, co stanowiło element realizacji zadań w zakresie pomocy 
społecznej, należącej do zadań własnych gminy. Tak więc ww. drewno nie było 
sprzedawane w celu uzyskana dochodów do budżetu miasta. MZOSTiIT prowadził 
stosowną ewidencję zarówno przychodową jak też rozchodową ww. drewna, która jednak 
nie obejmowała wartości, na podstawie której to ewidencji można ustalić zarówno ile i jaki 
rodzaj drewna pozyskano oraz ile drewna i na jaki cel przeznaczono. W naszej ocenie taka 
ewidencja jest wystarczająca. Dokonywanie wyceny drewna i wydatkowanie na ten cel 
pieniędzy publicznych w zestawieniu z takim a nie innym sposobem jego późniejszego 
wykorzystania nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Należy bowiem zwrócić uwagę 
na zasadę dokonywania wydatków publicznych wyrażoną w art. 44 ust. 3 pkt 1 lit a i b 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (…) stanowiącym, iż wydatki 
publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod 
i środków służących osiągnięciu założonych celów. W naszej ocenie przepisy ww. ustawy 
o finansach publicznych stanowią lex specialis w stosunku do przepisów ustawy 
o rachunkowości, której naruszenie zarzucają kontrolujący.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1489-1490) 

 

Drewno pozyskane w wyniku usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych 
stanowi składnik majątkowy gminy. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 uor jednostka 
zobowiązana jest prowadzić ewidencję zarówno księgową, jak i ilościową lub ilościowo–
wartościową składników mienia ruchomego, a takim jest drewno pozyskiwane w wyniku 
usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych.  

Również przekazanie drewna w formie darowizny osobom fizycznym lub gminnym 
jednostkom organizacyjnym na własne potrzeby powinno być poprzedzone ustaleniem 
wartości (wyceną) przekazywanego drewna i ujęciem operacji w księgach rachunkowych. 

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.  

Niezastosowanie ww. zasady spowodowało, że księgi rachunkowe prowadzono 
nierzetelnie, z naruszeniem art. 24 ust. 1 i 2 uor. 
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Zdarzeniem gospodarczym jest bowiem sam fakt pozyskania drewna, które ma dającą się 
określić wartość księgową, co stanowi samo w sobie powód do wykazania tego faktu 
(np. na podstawie dokumentu zastępczego) w ewidencji księgowej. Rozchód drewna, 
polegający na przekazaniu go w formie darowizny lub w celach użytkowych gminnej 
jednostce organizacyjnej, to także tego rodzaju zdarzenie. 

W ocenie NIK, powyższe postępowanie było niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w powyższym zakresie.  

 

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 Kontroli93, wnosi o: 

1) wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych ze stanem faktycznym;  

2) podjęcie działań zmierzających do zmiany decyzji znak: GKOS.6131.31.2017 z dnia 
28 lipca 2017 r. w celu naliczenia opłaty zgodnej z przepisami;  

3) zapewnienie szacowania wartości drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew 
i krzewów z terenu nieruchomości gminnych oraz ewidencjonowanie operacji 
dotyczących przychodów i rozchodów drewna w księgach rachunkowych. 

4) zamieszczanie w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje 
o środowisku danych o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie 
drzewa lub krzewu;  

5) sporządzanie rzetelnych sprawozdań statystycznych SG-01;  

6) realizację decyzji Marszałka Województwa zgodnie z ich postanowieniami, 
tj. terminowe: usuwanie drzew i krzewów; wykonywanie nasadzeń zastępczych oraz 
informowanie o ich wykonaniu; 

7) naliczanie kar umownych, przewidzianych w umowach, wykonawcom zewnętrznym 
w sytuacjach dokonania przez nich wycinki drzew po terminach wynikających z decyzji; 

8) prowadzenie rzetelnej kontroli merytorycznej faktur; 

9) wprowadzenie w decyzjach zezwalających na wycięcie drzew (w związku 
z prowadzoną inwestycją wymagającą pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia 
na budowę) zapisu o zezwoleniu na wycinkę pod warunkiem uzyskania stosownego 
pozwolenia oraz monitorowanie spełnienia wymogu otrzymania takiego pozwolenia; 

10) zapewnienie prowadzenia monitoringu wszystkich postanowień wydanych decyzji 
dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenów nieruchomości innych niż gminne; 

11) wprowadzenie procedury monitorowania dotyczącej zmiany sposobu wykorzystania 
terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; 

12) podawanie w protokołach oględzin drzew zgłaszanych do usunięcia obwodu drzew 
na wysokości 130 cm od ziemi; 

13) terminowe prowadzenie oględzin po wpłynięciu zgłoszeń dotyczących zamiaru 
usuwania drzew oraz prowadzonych postępowań w sprawie wymierzenia 
administracyjnej kary w związku z otrzymanymi informacjami o nielegalnym usunięciu 
drzew; 

14) podjęcie skutecznych działań celem wdrożenia procedur związanych z postępowaniem 
z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości gminnych; 

15) zapewnienie skutecznego nadzoru nad przygotowaniem wszystkich wniosków 
dotyczących usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych;  

                                                      
93  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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16) zapewnienie systematycznego udziału w szkoleniach wszystkim pracownikom 
wykonującym zadania dotyczące usuwania drzew i krzewów;  

17) zaktualizowanie opisów stanowisk pracowników zajmujących się zadaniami związanymi 
z usuwaniem drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych. 

 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu 
Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. 

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

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

 

Warszawa, dnia   9  sierpnia 2018 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
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