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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/18/046 – Usuwanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie pozyskanego drewna. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska 

Kontrolerzy Izabella Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/19/2018 z dnia 11 maja 2018 r., 

Damian Pazio, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/18/2018 z dnia 11 maja 2018 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, dalej: „Urząd”. 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina od dnia 9 grudnia 2014 r., dalej: „Burmistrz”.  

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Burmistrz Wołomina nie zapewniła w latach 2015–2018 (do dnia 20 lipca) realizacji zadań dotyczących 
usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego drewna w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa, rzetelny i gospodarny. 

Dopiero w trakcie niniejszej kontroli opracowano i przyjęto zasady gospodarowania drewnem 
pozyskanym z terenów nieruchomości gminnych. W całym okresie objętym kontrolą, podejmowane 
przez pracowników Urzędu, działania w zakresie usuwania drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych oraz zagospodarowania pozyskanego drewna były niegospodarne i nierzetelne. 
W jednostce nie szacowano ilości i wartości drewna z wycinki drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości gminnych, nie prowadzono ewidencji ilościowo-wartościowej drewna przekazywanego 
innym podmiotom, a także wbrew wymogom art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 w związku 
z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości2 (zwanej dalej „uor”) nie 
prowadzono ewidencji księgowej przychodów i rozchodów tego drewna. Ponadto nie zapewniono 
możliwości kontroli wywiązywania się przez podmioty zewnętrzne, wyznaczone (zgodnie z zawartymi 
umowami) do wycinki drzew i krzewów, z przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
roku o odpadach3 (dalej: „ustawa o odpadach”). 

Stwierdzono niewywiązywanie się Burmistrza z warunków usunięcia drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości gminnych nałożonych w uzyskanym zezwoleniu, polegające na niedokonaniu nasadzeń 
zastępczych. Burmistrz składała do Starosty Powiatu Wołomińskiego wnioski o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, które nie zawierały wszystkich 
wymaganych prawem elementów. Ponadto w sprawozdaniach SG-01 nie wykazywano liczby drzew 
i krzewów usuwanych z terenów zieleni nienależących do Gminy.  

W prowadzeniu postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nienależących do nieruchomości gminnych oraz w realizacji zadań związanych z rozpatrywaniem 
zgłoszeń na usunięcie drzew i krzewów stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na: 

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

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

2 Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.  
3  Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm. 
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 nierzetelnym dokumentowaniu oględzin prowadzonych w ramach postępowań o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów; 

 niezamieszczaniu w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje 
o środowisku, danych dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów oraz zezwoleń, wydanych w roku 2015; 

 nieustanowieniu w latach 2015–2017 mechanizmów monitorowania terminów usunięcia drzew 
i krzewów określonych w zezwoleniach; 

 niewprowadzeniu procedury umożliwiającej zidentyfikowanie zmiany sposobu wykorzystania 
terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalność gospodarczej i w konsekwencji prawidłowe naliczenie opłaty za usunięte drzewa; 

 niepodawaniu obwodu drzew na wysokości 130 cm w protokołach oględzin w związku ze 
zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. 

Burmistrz zapewniła zaplecze kadrowo-techniczne niezbędne do realizacji zadań związanych 
z usuwaniem drzew i krzewów. W Urzędzie weryfikowano przyczyny usunięcia drzew i krzewów, 
a w uzasadnionych przypadkach, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody4 
(dalej: „uoop”), odstępowano od naliczenia opłat za ich wycinkę. Terminowo przekazywano Głównemu 
Urzędowi Statystycznemu sprawozdania SG-01 za lata 2015–2017. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Zgodnie z § 47 Regulaminu Oganizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołominie5 prowadzenie spraw 
związanych z usuwaniem drzew lub krzewów z terenów gminnych, w tym udział w postępowaniach 
administracyjnych związanych z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz 
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na 
usuwanie drzew lub krzewów należało do zadań Wydziału Ochrony Środowiska. Stosownie do 
postanowień § 31 ww. Regulaminu dokonywanie niezbędnych czynności przed organami administracji 
publicznej, właściwymi do wydawania decyzji związanych z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami 
i remontami, przypisano Wydziałowi Inwestycji.  

(dowód: akta kontroli str. 831-834, 1068-1073) 

Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie6 utrzymanie terenów zieleni oraz drzewostanu miejskiego, w tym 
prowadzenie prac pielęgnacyjnych powierzono jednostce budżetowej Gminy Wołomin – Miejskiemu 
Zakładowi Dróg i Zieleni w Wołominie (dalej „MZDiZ”). Po likwidacji MZDiZ z dniem 31 grudnia 2017 r.7 
Gmina zawarła (w dniu 18 kwietnia 2018 r.) z podmiotem zewnętrznym umowę na „Utrzymanie 
i pielęgnację zieleni na terenie Gminy Wołomin w 2018 roku”8, obejmującą również wycinkę drzew.  

(dowód: akta kontroli str. 831-834, 665-676, 830-834, 914-923, 1607) 

                                                      
4  Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm.  
5  Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Miejskiego w Wołominie, ze zm.; Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołominie; Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrza 
Wołomina z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołominie, ze zm. 

6  Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego 
Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Dróg i Zieleni 
w Wołominie; Uchwała Nr XI-93/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie statutu 
Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie, ze zm. 

7  Uchwała Nr XLIII-132/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki 
budżetowej – Miejski Zakład Dróg i Zieleni. 

8  Umowa nr 259/WOŚ/27/2018. 
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Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów prowadzili 
pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska: pięciu w 2015 r.; siedmiu w 2016 r.; sześciu w 2017 r.9; 
czterech w 2018 r.10. Sprawy związane z wydawaniem i uzyskiwaniem zezwoleń dotyczących 
usuwania drzew i krzewów prowadzili pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska: czterech w 2015 r.; 
sześciu w 2016 r.; pięciu w 2017 r.11; czterech w 2018 r.12 oraz pracownicy Wydziału Inwestycji: ośmiu 
w 2015 r.13; sześciu w 2016 r.; ośmiu w 2017 r.14; siedmiu w 2018 r. W latach 2015–2017 pięciu 
pracowników MZDiZ zajmowało się pielęgnacją zieleni. 

Obowiązki związane z wydawaniem i uzyskiwaniem zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów 
zostały uwzględnione w zakresach czynności pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. Zakresy 
obowiązków pracowników MZDiZ obejmowały m.in. wykonywanie prac związanych z pielęgnacją 
zieleni oraz pielęgnację pasów zieleni miejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 835-856, 975-1003, 1074) 

Osoby odpowiedzialne w Wydziale Ochrony Środowiska za wydawanie zezwoleń dotyczących 
usuwania drzew i krzewów oraz sporządzanie wniosków o wydanie zezwoleń na usuwanie drzew 
i krzewów z terenów nieruchomości gminnych miały wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, 
architektury krajobrazu, ogrodnictwa i administracji. Osoby te odbyły szkolenia m.in. w zakresie 
diagnostyki drzew, rekomendowania zabiegów zabezpieczających oraz identyfikacji gatunków 
chronionych związanych z drzewami, wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 
wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia, a także zmian 
w przepisach dotyczących ochrony drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 817-821) 

Pracownicy Wydziału Inwestycji, odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem 
zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, posiadali wykształcenie z zakresu budownictwa, zarządzania 
i inżynierii produkcji, architektury krajobrazu, administracji, gospodarki przestrzennej oraz inżynierii 
środowiska. Osoby te nie odbyły szkoleń w ww. zakresie. Sekretarz Gminy z upoważnienia Burmistrza 
Wołomina (dalej: „Sekretarz Gminy”) wyjaśniła: „Realizacja tak dużej ilości zadań inwestycyjnych 
wynikających z planu określonego do realizacji w budżecie gminy Wołomin,  powoduje, że działania 
pracowników WI są mocno zintensyfikowane, a tym samym udział w szkoleniach mógłby odbywać się 
tylko kosztem czasu niezbędnego do wykonywania zadań. Nadmieniam, że szkolenia dot. zezwoleń 
na usuwanie drzew i krzewów są z dziedziny pochodnej realizowanych zadań Wydziału. 
Przygotowywanie wniosków na usunięcie drzew i krzewów w Wydziale Inwestycji następuje 
sporadycznie, a wnioski w większości przygotowywane są przez Projektantów.”. 

(dowód: akta kontroli str. 973-974, 1059-1065) 

Osoby odpowiedzialne za zagospodarowanie pozyskanego przez Gminę drewna nie miały uprawnień  
brakarskich  oraz  nie odbyły szkoleń/kursów w tym zakresie. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że „Drewno 
pochodzące z usuwania drzew z terenu gminnych nieruchomości traktowane było jako odpad, 
w związku z czym nie widziano konieczności posiadania przez pracowników takich uprawnień. 
Obowiązek posiadania takich uprawnień przez urzędników nie wynika z żadnego z obowiązujących 
przepisów.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1011-1014, 1018-1027) 

MZDiZ dysponował sprzętem do pielęgnacji zieleni wysokiej i wycinki drzew, który w ocenie Burmistrz 
nie zapewniał możliwości kompleksowego utrzymania zieleni i prowadzenia prac pielęgnacyjnych na 
terenie Gminy. Z tego powodu Gmina, po likwidacji MZDiZ, zawarła umowę na „Utrzymanie 
i pielęgnację zieleni na terenie Gminy Wołomin w 2018 roku”. 

     (dowód: akta kontroli str. 1011-1014, 1017, 1087-1089, 1731-1745) 

Środki na realizację zadań związanych z wycinką drzew i krzewów planowano w rozdziale 90004 – 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie: 578,0 tys. zł w 2015 r.; 482,6 tys. zł w 2016 r.; 

                                                      
9  Jeden pracownik do dnia 15.01.2017 r.; jeden do dnia 08.03.2017 r. 
10  Jeden pracownik do dnia 30.04.2018 r. 
11  Jeden pracownik do dnia 08.03.2017 r. 
12  Jeden pracownik do dnia 30.04.2018 r. 
13  Jeden pracownik do dnia 28.02.2015 r.; jeden do dnia 01.04.2015 r.; jeden do dnia 31.05.2015 r. 
14  Jeden pracownik w okresie 21.08-31.12.2017 r.; jeden od dnia 01.04.2017 r. 
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458,5 tys. zł w 2017 r.; 915,8 tys. zł w 2018 r.15. Nie wyodrębniano środków na realizację zadań 
dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 950-955, 1227) 

W latach 2015–2018 nie zostały zidentyfikowane ryzyka związane z usuwaniem drzew i krzewów oraz 
zagospodarowaniem pozyskanego drewna. Sekretarz Gminy wyjaśniła: „Z uwagi na niski poziom 
ryzyka obszar związany z usuwaniem drzew i krzewów oraz z zagospodarowaniem pozyskanego 
drewna nie został ujęty w analizach ryzyka w latach 2015-2018.”. 

(dowód: akta kontroli str. 965-971, 828-829, 1011-1016) 

W okresie objętym kontrolą zagadnienia związane z usuwaniem drzew i krzewów oraz 
zagospodarowaniem drewna nie zostały objęte audytem, nie były również przedmiotem kontroli 
przeprowadzanej przez komisję rewizyjną oraz komisję właściwą ds. ochrony środowiska Rady 
Miejskiej w Wołominie. 

(dowód: akta kontroli str. 957-963, 1004, 1066-1067) 

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

W zakresach obowiązków pracowników Wydziału Inwestycji nie uwzględniono prowadzenia spraw 
związanych z uzyskaniem zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów, pomimo że pracownicy 
Wydziału takie sprawy prowadzili. 

Stosownie do pkt A.3. standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, stanowiących 
załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów 
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych16, aktualny zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika. 

 (dowód: akta kontroli str. 815-816, 982-1003)  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że „Pracownicy (…) Wydziału Inwestycji prowadzą sprawy, zgodnie ze 
swoimi kompetencjami, dotyczące realizacji inwestycji, które znajdują się w planie inwestycyjnym na 
dany rok budżetowy. W ramach prowadzonych inwestycji pracownicy przygotowują między innymi 
wnioski o wydanie decyzji, wynikające z ustawy Prawo Budowlane, Prawo wodne, Prawo Zamówień 
Publicznych itp. (…) Powyższe pojedyncze elementy procesu inwestycyjnego, traktowane są jako 
całość związana z prowadzeniem inwestycji.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1011-1014, 1018-1027) 

W ocenie NIK, nieuwzględnienie w zakresach obowiązków pracowników Wydziału Inwestycji 
prowadzenia spraw związanych z uzyskaniem zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów było 
postępowaniem  nierzetelnym. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność 
kontrolowanej jednostki w zakresie zapewnienia zaplecza kadrowo-technicznego do wykonywania 
zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego drewna. 

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

Wydawanie zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów   

W 2015 r. z terenów innych niż tereny nieruchomości gminnych przewidziano do usunięcia17 4.692 
drzew i 1 m2 krzewów, w 2016 r. 3.044 drzew i 1 m2 krzewów, w 2017 r. 692 drzew (nie wydano decyzji 

                                                      
15  Zgodnie z uchwałą nr XLVI-186/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały 

budżetowej gminy Wołomin na rok 2018. 
16  Dz. Urz. MF Nr 15, poz.84. 
17  Według decyzji zezwalających na usuniecie drzew i krzewów, wydanych na podstawie wniosków złożonych w latach 

2015–2018 (do 15 maja). 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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dotyczących usuwania krzewów), w 2018 r. (do 15 maja) – 86 drzew (w 2018 r. – do 15 maja – nie 
wydano decyzji dotyczących usuwania krzewów).18 

(dowód: akta kontroli str. 1797-1881) 

W latach 2015–2018 (do 15 maja) do Burmistrza złożono ogółem 877 wniosków o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew i krzewów, w tym w 2015 r. 368 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie 
5.695 drzew i 11 m2 krzewów, w 2016 r. złożono 435 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie 
3.044 drzew i 1 m2 krzewów, w 2017 r. złożono 70 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie 692 
drzew, a w 2018 r. (do 15 maja) złożono cztery wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie 86 drzew. 
W latach 2017–2018 (do 15 maja) do Burmistrza nie złożono wniosków o wydanie zezwolenia na 
usunięcie krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 1797-1881) 

Na podstawie powyższych wniosków Burmistrz wydał ogółem 760 zezwoleń na usunięcie  8.515 drzew 
i 2 m2 krzewów, w tym: w 2015 r. 334 zezwolenia na usunięcie 4.692 drzew i 1 m2 krzewów, w 2016 r. 
357 zezwoleń na usunięcie 3.044 drzew i 1 m2 krzewów, w 2017 r. 65 zezwoleń na usunięcie 692 
drzew i w 2018 r. (do 15 maja) cztery zezwolenia na usunięcie 86 drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 1797-1881) 

W 2015 r. Burmistrz odmówił wydania 27 zezwoleń na usunięcie 102 drzew, w 2016 r. 22 zezwoleń na 
usunięcie 102 drzew, w 2017 r. dwóch zezwoleń na usunięcie trzech drzew, a w 2018 r. (do 15 maja) – 
jednego zezwolenie na usunięcie pięciu drzew.  

(dowód: akta kontroli str. 1797-1881) 

W każdej z trzech objętych badaniem decyzji odmowę wyrażenia zgody na usunięcie drzew organ 
uzasadniał realizacją ustawowego obowiązku dbałości o ochronę przyrody i ochronę jej składników, 
w tym ograniczenie wycinania drzew.  

(dowód: akta kontroli str. 297-298, 1669-1674, 1797-1881) 

W okresie objętym kontrolą pozostawiono bez rozpoznania łącznie 22 wnioski o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew i krzewów. W przypadku 81 wniosków (w tym: w 2015 r. – 26 wniosków na 
usunięcie 805 drzew, w 2016 r. – 54 wniosków na usunięcie 404 drzew, w 2017 r. – jednego wniosku 
dotyczącego usunięcia jednego drzewa) umorzono postępowanie w sprawie wydania zezwoleń na 
usunięcie 1.210 drzew. W przypadku trzech decyzji, objętych badaniem szczegółowym, przyczyną 
umorzenia postępowania było ujęcie we wniosku drzew i krzewów, które nie wymagały zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 1782-1783, 1797-1881, 1893-1900, 2009-2012) 

W latach 2015–2018 (do 15 maja) Burmistrz Wołomina naliczyła opłaty za usunięcie drzew i krzewów 
w 75 zezwoleniach w łącznej kwocie 11.028,9 tys. zł, której płatność odroczono na okres trzech lat 
w związku z nałożeniem w decyzjach obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych. W przypadku 685 
zezwoleń (90,1% ogółu zezwoleń) na usunięcie 6.837 drzew (80,3% drzew, na których usunięcie 
wydano zezwolenie) Burmistrz odstąpiła od naliczenia opłaty i nie nałożyła obowiązku dokonania 
kompensacji przyrodniczej. Jako powód odstąpienia od naliczenia opłat w zezwoleniach podano zły 
stan drzew, powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 1797-1881) 

W latach 2015–2018 (do 15 maja) Burmistrz Wołomina wydała 75 zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów, w których zobowiązała (w ramach kompensacji przyrodniczej) do nasadzenia 1.355 drzew 
oraz 18 m2 krzewów. Drzewa przewidziane do nasadzenia stanowiły łącznie 15,9% drzew 
przeznaczonych do usunięcia, powierzchnia krzewów przewidzianych do nasadzenia stanowiła 
900,0% powierzchni krzewów przewidzianych do usunięcia. 

 (dowód: akta kontroli str. 1797-1881) 

Badanie szczegółowe dokumentacji 16 wybranych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów wydanych 
w okresie objętym kontrolą wykazało, że wydano je zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową, 
a także: 

                                                      
18  Dane według decyzji wydanych na podstawie wniosków złożonych w okresie 2015–2018 (do 15 maja). 
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 13 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów wydano na podstawie kompletnych wniosków; 

 w pięciu postępowaniach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów konieczność 
usunięcia drzew była związana z realizacją inwestycji. W żadnym z pięciu przypadków nie 
analizowano możliwości innych wariantów realizacji inwestycji, w celu zachowania jak największej 
liczby drzew i krzewów; 

 w pięciu analizowanych protokołach oględzin zawarto zapisy dotyczące występowania gatunków 
chronionych; 

 w 14 objętych analizą postępowań liczba drzew do usunięcia zgłoszona przez wnioskodawców we 
wnioskach była zgodna z liczbą drzew wskazaną w wydanych zezwoleniach;  

 w jednym postępowaniu nie udokumentowano przeprowadzenia oględzin drzew przewidzianych 
do usunięcia; 

 w 13 analizowanych postępowaniach odstąpiono od naliczania opłat, co uzasadniono złym 
stanem drzew i stwarzaniem przez nie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz mienia; 

 w 11 zezwoleniach, wydanych po 28 sierpnia 2015 r., zawarto elementy wymienione w art. 83d 
ust. 1 i 2 uoop, a w czterech elementy, o których mowa w art. 84 ust. 3 uoop (w brzmieniu 
obowiązującym do 28 sierpnia 2015 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 297-483, 1636-1892, 1893-2199) 

Do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie na bieżąco wprowadzono sześć postępowań.  

(dowód: akta kontroli str. 297-483, 2410-2411) 

2.2. Kontrola realizacji warunków wynikających z prowadzonych postępowań 

W latach 2015–2017 w Urzędzie nie prowadzono monitoringu przestrzegania przez wnioskodawców 
terminów usunięcia drzew i krzewów. Z dniem 1 stycznia 2018 r. założono rejestr ubytków zieleni 
z terenów innych niż tereny nieruchomości gminnych. W rejestrze tym uwzględniono następujące 
informacje: planowany i faktyczny termin usunięcia drzew, lokalizacja (nr ewidencyjny działki), 
gatunek, liczba drzew (w sztukach).  

Sekretarz Gminy w sprawie przyczyn założenia rejestru dopiero od 1 stycznia 2018 r. wskazała, że nie 
wynikał taki obowiązek z żadnego z obowiązujących przepisów oraz rejestry te zostały założone, 
ponieważ Wydział Ochrony Środowiska z dniem 1 stycznia 2018 r. przejął zadania związane 
z utrzymaniem zieleni. 

(dowód: akta kontroli str. 1736-1741, 1754-1758) 

W wyniku analizy trzech postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
prowadzonych w 2015 r. stwierdzono, że żaden z wnioskodawców nie złożył informacji o dokonaniu 
nasadzeń zastępczych w terminie 14 dni od ich wykonania. Pracownicy Urzędu pozyskali od 
wnioskodawców informacje o terminie, w którym dokonali nasadzeń dopiero w dniu 9 lipca 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1636-1641, 1749 -1753, 1797-1828) 

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 działalności 
gospodarczej19. 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 zamiaru (w przypadku, gdy przeznaczone do usunięcia 
drzewa spełniały określone kryteria wielkościowe). 

Zgodnie z wyjaśnieniami Sekretarza Gminy, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 16 czerwca 2017 r., nie 
wpływały informacje dotyczące usuwania drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

                                                      
19  Wprowadzoną art. 1 ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249). 
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gospodarczej z nieruchomości należących do osób fizycznych oraz nie podejmowano prób 
oszacowania liczby drzew i krzewów usuniętych we wskazanym okresie.  

 (dowód: akta kontroli str. 1058) 

W latach 2017–2018 (do 15 maja) osoby fizyczne złożyły do Urzędu odpowiednio 121 i 96 zgłoszeń 
o zamiarze usunięcia odpowiednio 543 i 563 drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.  Wpłynęło ogółem 217 zgłoszeń o zamiarze usunięcia łącznie 1.106 drzew. Burmistrz 
nie wniosła sprzeciwu do żadnego ze zgłoszeń. 

(dowód: akta kontroli 1886-1892) 

Analiza 10 z 217 wniesionych przez osoby fizyczne zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew20 wykazała, że  
wszystkie zgłoszenia zawierały elementy określone w art. 83f ust. 5 uoop. W dziewięciu przypadkach 
pracownik Urzędu, odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów, 
przeprowadził oględziny w terminie określonym w art. 83f ust. 6 ww. ustawy (21 dni od daty wpływu 
zgłoszenia). Wszystkie oględziny zostały udokumentowane protokołami, do których dołączono zdjęcia, 
wykonane w trakcie oględzin. We wszystkich protokołach oględzin wskazano liczbę i gatunki drzew 
przewidzianych do usunięcia oraz obwody ich pni na wysokości 5 cm. W żadnym z protokołów 
oględzin, sporządzonych po 17 grudnia 2017 r., nie odnotowano czy drzewa spełniają kryteria 
określone dla pomników przyrody. Ponadto spośród 10 analizowanych zgłoszeń tylko w jednym 
przypadku w trakcie oględzin dokonano pomiaru obwodu pnia na wysokości 130 cm. 

(dowód: akta kontroli str. 1187-1188 i 1283-1285) 

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

(dowód: akta kontroli str. 1746-1753) 

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

1. W protokołach oględzin przeprowadzonych w ramach pięciu21 spośród 16, objętych szczegółową 
kontrolą, postępowań o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów innych niż 
tereny nieruchomości gminnych, nie wskazano czy w obrębie zadrzewień stwierdzono wystąpienie 
gatunków chronionych.  

Stanowiło to naruszenie art. 83 ust. 2c uoop (w brzmieniu obowiązującym do dnia 27 sierpnia 2015 r.), 
zgodnie z którym organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego 
wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych.  
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że powyższe sprawy były prowadzone przez pracownika Wydziału 
Ochrony Środowiska pod nadzorem Naczelnika – żadna z tych osób obecnie nie jest pracownikiem 
Urzędu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w prowadzonych postępowaniach 
administracyjnych pracownik otrzymał naganę i został negatywnie oceniony w ramach okresowej 
oceny pracowniczej. W 2016 r. zarówno ww. pracownik i Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
złożyli wypowiedzenia i przestali być pracownikami Urzędu.  

 (dowód: akta kontroli str. 301-302, 364-372, 397-405, 410-411, 446) 

2. W dokumentacji jednego22 z 16 objętych szczegółową kontrolą postępowań o uzyskanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów innych niż tereny nieruchomości gminnych 
znajdował się niewypełniony protokół oględzin, zawierający wyłącznie podpis wnioskodawcy.  

Wskazuje to na nieprzeprowadzenie przez pracowników Urzędu oględzin i tym samym naruszenie 
art. 83c ust. 1 uoop. 
 

                                                      
20  Analizą objęto po pięć zgłoszeń wniesionych od 17 czerwca do 31 grudnia 2017 r. i od 1 stycznia do 15 maja 2018 r. 
21  Decyzja nr 69/2015 z dnia 26 marca 2015 r., decyzja nr 237/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., decyzja nr 25/2015 z dnia 

25 lutego 2015 r., decyzja nr 37/2015 z dnia 13 maja 2015 r., decyzja nr 61/2015 z dnia 20 marca 2015 r. 
22  Decyzja nr 96/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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Sekretarz Gminy wyjaśniła, że powyższa sprawa była prowadzona przez pracowników, obecnie 
niepracujących w Urzędzie Miejskim w Wołominie, z których jeden został negatywnie oceniony  
w ramach okresowej oceny pracowniczej.  

(dowód: akta kontroli str. 315-318) 

3. Dwie z 16 decyzji objętych szczegółową kontrolą, wydanych przez Burmistrza, zezwalających na 
usunięcie drzew były niezgodne z treścią wniosków złożonych na ich usunięcie.  

Zgodnie z decyzją nr 37/2015 z dnia 13 marca  2015 r. Burmistrz zezwolił na usunięcie 64 drzew, 
pomimo że wnioskodawca zgłaszał do usunięcia 36 drzew. Natomiast w decyzji nr 300/2015 z dnia 
30 września 2015 r. Burmistrz zezwolił na usunięcie 131 drzew, podczas gdy wnioskodawca 
wnioskował o usunięcie ok. 300 drzew. W wydanych decyzjach – zarówno w sentencji, jak 
i w uzasadnieniu Burmistrz nie odniósł się do rozbieżności między treścią wydanych decyzji i treścią 
żądania strony. Ponadto w dokumentacji każdej z ww. spraw nie było dokumentów wskazujących na 
dokonanie przez wnioskodawców aktualizacji liczby drzew ujętych we wniosku, a w protokołach 
oględzin nie zawarto zapisów odnośnie do liczby drzew proponowanych do usunięcia.  
Sekretarz Gminy ponownie wskazała, że powyższe sprawy były prowadzone przez pracowników, 
obecnie niepracujących w Urzędzie Miejskim w Wołominie, z których jeden został negatywnie 
oceniony  w ramach okresowej oceny pracowniczej.  

 (dowód: akta kontroli str. 297-310, 334-358, 359-380, 406-423) 

4. W latach 2015–2017 w Urzędzie nie monitorowano terminów usunięcia drzew i krzewów 
określonych w decyzjach Burmistrza. 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśnił, że w obowiązujących przepisach nie ma takiego 
przepisu, który by nakładał obowiązek kontrolowania/monitorowania terminu usuwania drzew 
i krzewów, w związku z czym pracownicy Urzędu nie monitorowali, ani nie kontrolowali, czy 
wnioskodawcy zgodnie z terminami usuwali drzewa i krzewy z terenów innych niż tereny 
nieruchomości gminnych.  

Należy jednak wskazać, że z dniem 1 stycznia 2018 r. w Urzędzie został założony rejestr, który 
uwzględnia terminy usunięcia drzew i krzewów.   

(dowód: akta kontroli str. 1797-1881) 

W ocenie NIK monitorowanie przestrzegania terminu usunięcia drzew i krzewów jest bardzo istotne, 
ponieważ usunięcie drzew po terminie wynikającym z decyzji oznacza usunięcie drzew bez 
wymaganego zezwolenia i skutkować może nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej.  

5. W dokumentacji trzech z 16 postępowań zakończonych wydaniem zezwoleń na usunięcie łącznie 
45 drzew23 brak było informacji o dokonaniu nasadzeń zastępczych.  

W każdym z trzech ww. zezwoleń Burmistrz odroczyła opłatę za usunięcie drzew i krzewów na okres 
trzech lat, pod warunkiem zastąpienia usuniętych drzew łącznie 45 drzewami, w terminie do dnia 
31 grudnia 2016 r. oraz poinformowania o dokonaniu nasadzeń zastępczych w terminie 14 dni od ich 
dokonania. W dokumentacji tych postępowań nie było jednak potwierdzenia przekazania przez 
wnioskodawców tych informacji. Pracownicy Urzędu uzyskali od wnioskodawców informacje 
o dokonaniu nasadzeń zastępczych dopiero w dniu 9 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1636-1641, 1749 -1753, 1797-1828) 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśnił, że Wydział Ochrony Środowiska nie był w stanie 
monitorować wszystkich prowadzonych spraw pod kątem dokonania nasadzeń, z powodu braków 
personalnych i zbyt dużej liczby spraw prowadzonych na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 2406-2408) 

Mając na uwadze art. 83f ust. 20 uoop, zgodnie z którym Burmistrz zobowiązany jest do sprawowania 
kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów, przyjąć 
należy, że jest on zobowiązany do monitorowania przestrzegania warunków zawartych w wydanych 

                                                      
23  Decyzja nr 202/2015 z dnia 21 lipca 2015 r., decyzja nr 206/2015 z dnia 21 lipca 2015 r., decyzja 412/2015 z dnia 

30 listopada 2015 r. 
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zezwoleniach, w tym monitorowania określonych w zezwoleniach terminów usunięcia drzew 
i krzewów.  

6. W jednym z 16 zezwoleń24 Burmistrz uzależnił zgodę na usuniecie drzew od wykonania nasadzeń 
zastępczych 77 drzew, w przypadku których określił jedynie nazwę rodzajową. 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśnił, że w powyższej decyzji podano rodzaj drzew do 
dokonania nasadzeń by wnioskodawca miał możliwość wyboru. 

(dowód: akta kontroli str.2406-2408) 

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 83d ust 2 pkt 4 ustawy uoop w przypadku uzależnienia 
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeń zastępczych, 
zezwolenie to określa dodatkowo gatunek lub odmianę drzew i krzewów. 

7. W dziewięciu z 10 protokołów oględzin drzew przewidzianych do usunięcia, na podstawie 
zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
nie wskazano obwodu drzew na wysokości 130 cm. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że „Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. art. 83f ust. 6 ustawy 
o ochronie przyrody organ, o którym mowa w art. 83a ust.1, w terminie 21 od dnia doręczenia 
zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia odpowiednio: nazwy gatunku drzewa; obwodu pnia 
ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada kilka pni – 
obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. Ustawa nie 
wskazuje, że podczas oględzin drzew dokonywanych w ramach zgłoszeń należy dokonać pomiaru na 
wysokości 130 cm. W związku z zapisem powyższego artykułu ustawy o ochronie przyrody 
wykonywano obmiar drzew na wysokości 5 cm.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1749-1751, 2233-2322) 

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 ww. ustawy, 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 nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia 
opłaty za usunięcie drzew. Mając na względzie, że do obliczenia opłaty za usunięcie drzew niezbędne 
są informacje dotyczące obwodu pnia drzew na wysokości 130 cm (art. 85 ust. 1 uoop), organ 

powinien ustalić powyższe dane podczas prowadzonych oględzin. 

8. W Urzędzie nie wprowadzono procedury umożliwiającej zidentyfikowanie zmiany sposobu 
wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej i w konsekwencji prawidłowe naliczenie opłaty za 
usunięte drzewa. 

Zgodnie z art. 83 f ust. 1 pkt 3a oraz ust. 4 uoop zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów, przy jednoczesnym obowiązku dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia 
drzewa, dotyczy terenów należących do osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. Z kolei zgodnie z art. 83f ust. 17 uoop jeżeli w terminie 5 lat od dokonania 
oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane25, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej 
i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela 
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła m.in.: „Organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę dla 
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wołomin jest Starosta Wołomiński. Kopie pozwoleń na 
budowę były przekazywane do Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego. Od 1 lipca 2018 r. kopie 
pozwoleń na budowę są przekazywane równolegle do Wydziału Ochrony Środowiska. Wydział 
Ochrony Środowiska wystąpił do Wydziału Urbanistyki o przekazanie kopii pozwoleń na budowę 

                                                      
24  Decyzja nr 31/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. 
25  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm. 
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wydanych po wejściu w życie zmiany ustawy o ochronie przyrody, czyli po 17 czerwca 2017 r., która 
wprowadziła uregulowania związane z naliczaniem opłat osobom fizycznym, które usunęły drzewo na 
terenie nieruchomości, na której rozpoczęły budowę związaną z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1624-1625) 

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 Burmistrza z obowiązku, określonego w art. 83f 
ust. 17 i 18 uoop, nałożenia oraz pobrania opłaty w przypadku dokonania zmiany sposobu 
wykorzystania terenu. 

9. W jednym z 10 postępowań, dotyczących zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, oględziny 
przeprowadzono po upływie 32 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i tym 
samym naruszono art. 83f ust. 6 i 7 uoop, który zobowiązuje Burmistrza do dokonania oględzin 
w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. 

Oględziny związane ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa z dnia 19 kwietnia 2018 r. 
przeprowadzono dnia 21 maja 2018 r., tj. po upływie 32 dni.  

(dowód: akta kontroli str. 2233-2322) 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że: „Każdorazowo oględziny na terenach nieruchomości były ustalane 
telefonicznie z Wnioskodawcą. Nieterminowe oględziny (…) nastąpiły w związku z dużą liczbą 
prowadzonych spraw w stosunku do liczby pracowników prowadzących postępowania administracyjne 
w zakresie usuwania drzew lub krzewów.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1749-1751) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność 
w zakresie wydawania zezwoleń i przyjmowania zgłoszeń dotyczących usuwania drzew i krzewów 
oraz kontroli 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 okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęła26 jedna skarga o nielegalnym usunięciu trzech drzew 
oraz o uszkodzeniu/zniszczeniu jednego drzewa na terenie innym niż nieruchomości gminne. 

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu podjęli działania w celu potwierdzenia bądź 
wykluczenia prawdziwości informacji, dokonując (w dniu w którym wpłynęła skarga) oględzin miejsca 
objętego zgłoszeniem i dokumentując ustalenia protokołem oględzin, do którego dołączono 
dokumentację fotograficzną. W ramach postępowania wyjaśniającego Burmistrz  zlecił wykonanie 
ekspertyzy dendrologicznej drzewa celem ustalenia zniszczeń w jego koronie. W związku 
z potwierdzeniem nielegalnego usunięcia trzech drzew oraz zniszczenia jednego drzewa Burmistrz 
wydał decyzję27 wymierzającą administracyjną karę pieniężną w łącznej wysokości 33,3 tys. zł 
(z czego kwotę 19,6 tys. zł odroczył do dnia 16 marca 2023 r.). Wysokość kary została wyliczona 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek 
opłat za usunięcie drzew i krzewów28. Kara w wysokości 13,7 tys. zł została wpłacona w terminie 
określonym w decyzji. 

 (dowód: akta kontroli str. 2226-2232) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zakresie podejmowania działań 
w przypadkach powzięcia wiadomości o nielegalnym usunięciu lub uszkodzeniu drzew i krzewów. 

                                                      
26  W dniu 15 maja 2017 r.  
27  Decyzja nr 24/2018 z dnia 12 marca 2018 r. 
28  Dz. U. z 2017 r. poz. 1330.  
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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 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. za składanie wniosków i uzyskiwanie zezwoleń na usuwanie drzew 
i krzewów z terenów nieruchomości gminnych odpowiadał Wydział Ochrony Środowiska, 
z wyłączeniem drzew i krzewów, które kolidowały z realizacją inwestycji gminnych – w tym przypadku 
za składanie wniosków i uzyskiwanie przedmiotowych zezwoleń odpowiedzialny był Wydział 
Inwestycji.  

Od stycznia 2018 r., za składanie wniosków i uzyskiwanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, 
które znajdowały się na terenie jednostek organizacyjnych Gminy odpowiadał kierownik danej 
jednostki. Przed złożeniem do Starosty Wołomińskiego wniosku o usunięcie drzew, jednostka 
organizacyjna Gminy występowała do Burmistrza o wyrażenie zgody na ich usunięcie. Wydanie zgody 
na wystąpienie z wnioskiem do Starosty poprzedzały oględziny drzew/krzewów ujętych we wniosku. 

(dowód: akta kontroli str. 1068-1073, 1203-1218) 

W badanym okresie na terenie Gminy realizowano 14 inwestycji objętych decyzją o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, w ramach których konieczne było usunięcie drzew i krzewów. Liczba 
usuniętych drzew w ramach ww. inwestycji, w poszczególnych latach okresu 2015–2018, wyniosła: 
dwa drzewa w 2015 r., 224 w 2016 r., 215 w 2017 r., 25 w 2018 r., a powierzchnia usuniętych 
krzewów: 2.915,78 m2 w 2016 r., 450 m2 w 2017 r., 60 m2 w 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1056-1058) 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki wymierzenia Gminie przez organ właściwy do 
wydania zezwolenia administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, uszkodzenie lub 
zniszczenie drzew lub krzewów. 

 (dowód: akta kontroli str. 2421-2430) 

W badanym okresie do Urzędu Gminy nie wpłynęły skargi dotyczące usuwania drzew i krzewów 
z terenu nieruchomości gminnych, a do Rady Miejskiej w Wołominie nie wpłynęły skargi na Burmistrza 
Wołomina w ww. zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 957-963, 1004, 1066-1067) 

W wyniku kontroli pięciu zadań inwestycyjnych (dotyczących przebudowy ulicy Mokrej w miejscowości 
Zagościniec; przebudowy ulicy Kolorowej w Wołominie; przebudowy ulicy Kopernika w Wołominie od 
ulicy Laskowej do ulicy Widnej; rozbudowy ulicy Piaskowej w Wołominie oraz przebudowy ulicy 
Bajecznej w Wołominie) stwierdzono, że dokumentacja projektowa nie przewidywała wycinki drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 1107-1143) 

Liczba wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych, które złożyła Gmina w poszczególnych latach okresu 2015–2018 (do 15 maja), wyniosła: 56 
w 2015 r.; 54 w 2016 r.; 68 w 2017 r.; 11 w 2018 r.  

Liczba drzew objęta ww. wnioskami wyniosła: 270 drzew w 2015 r.; 245 w 2016 r.; 374 w 2017 r.; 16 
w 2018 r. Powierzchnia krzewów objęta ww. wnioskami wyniosła: 34,5 m2 krzewów w 2015 r.; 9 m2 
w 2016 r.; 150 m2 w 2017 r.; 46 m2 w 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1585-1605) 

Gmina składała wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych do Starosty Powiatu Wołomińskiego, tj. zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową. 

(dowód: akta kontroli str. 1585-1605) 

Opis stanu 
faktycznego 



 

14 

Szczegółowym badaniem objęto 13 wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub 
krzewów. Stwierdzono, że w 11 wnioskach została podana pełna nazwa gatunku drzewa lub krzewu; 
do dwóch wniosków załączono plan nasadzeń zastępczych; we wszystkich wnioskach podano 
przyczynę zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; w siedmiu wnioskach został podany termin 
usunięcia drzew lub krzewów. We wszystkich objętych badaniem wnioskach miejsca planowanego 
usunięcia drzew lub krzewów były zgodne z lokalizacjami inwestycji. Nie stwierdzono przypadków 
wystąpienia z wnioskiem po faktycznym usunięciu drzew lub krzewów. W żadnym z wniosków nie 
została podana informacja o występowaniu w obrębie drzew planowanych do usunięcia siedlisk 
gatunków chronionych. 

 (dowód: akta kontroli str. 1246-1582, 2431) 

W uzupełnieniu do jednego z badanych wniosków wskazano jako planowany termin usunięcia drzew 
czerwiec–lipiec 2017 r., tj. termin, który obejmował tzw. okres lęgowy lub wychowu młodych. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że „Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowa inwestycja była w toku, 
konieczność wycinki drzew okazała się być pilną. Zamawiający musiał wywiązać się dodatkowo 
z zobowiązań względem wykonawcy, kolejnym ważnym uzasadnieniem pilności robót było 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i jak najszybsze uporządkowanie terenu.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1059-1065, 1384) 

W związku z wezwaniem przez Starostę Wołomińskiego do uzupełnienia pięciu  wniosków, Gmina 
dokonała stosownych uzupełnień w wyznaczonym przez organ terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 1363-1365, 1376, 1384-1391, 1435-1452) 

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

drzew i krzewów 

Liczba zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, które uzyskała Gmina w poszczególnych latach 
okresu 2015–2018 (do 15 maja) wyniosła: 51 w 2015 r.; 50 w 2016 r.; 68 w 2017 r.; sześć w 2018 r.  

Liczba drzew jaką obejmowały zezwolenia na ich usunięcie w poszczególnych latach okresu 2015–
2018 (do 15 maja) wyniosła: 250 w 2015 r.; 221 w 2016 r.; 281 w 2017 r.; 14 w 2018 r. 

Powierzchnia krzewów jaką obejmowały zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w poszczególnych 
latach okresu 2015–2018 (do 15 maja) wyniosła: 34,5 m2 w 2015 r.; 8 m2 w 2016 r.; 150 m2 w 2017 r.; 
46 m2 w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1585-1605) 

Liczba decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia w latach 2015–2018 (do 15 maja) wyniosła: 
sześć w 2015 r. (na 9 drzew); siedem decyzji w 2016 r. (na 9 drzew); cztery decyzje w 2017 r. (na 33 
drzewa); trzy decyzje w 2018 r. (na trzy drzewa). Liczba umorzonych wniosków na usunięcie drzew 
i krzewów w poszczególnych latach okresu 2015–2018 (do 15 maja) wyniosła: cztery w 2015 r.; sześć 
w 2016 r.; cztery w 2017 r.; jeden w 2018 r. W 2016 r. jeden wniosek Gminy na usunięcie drzew 
i krzewów pozostawiono bez rozpoznania.  

(dowód: akta kontroli str. 1585-1605) 

Łączna wartość nałożonych na Gminę opłat w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew lub 
krzewów w okresie 2015–2018 (do 15 maja 2018 r.) wyniosła 6.104,7 tys. zł, z tego: 3.261,2 tys. zł 
w 2015 r.; 478,5 tys. zł w 2016 r.; 2.363,2 tys. zł w 2017 r.; 1,8 tys. zł w 2018 r. W badanym okresie 
Gmina nie uiszczała opłat z uwagi na ich odroczenie. 

W latach 2015-2018 (do 15 maja) Starosta zwolnił Gminę z opłaty w 146 wydanych decyzjach. 
Przyczynami zwolnienia z opłaty było m.in. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, obumarcie lub stwierdzenie braku szans na przeżycie drzewa lub 
krzewu.  

W badanym okresie Starosta wydał 21 decyzji, w których odroczył na okres trzech lat termin 
uiszczenia opłaty i nałożył obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych 237 drzew oraz 26,5 m2 
krzewów, w tym 12 m2 krzewów do przesadzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 1585-1605) 
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W 60 decyzjach Starosta zobowiązał Gminę do dokonania nasadzeń/przesadzeń 449 drzew (co 
stanowiło 58,6% drzew objętych zezwoleniami) i 513,5 m2 krzewów (co stanowiło 215,3% krzewów 
objętych zezwoleniami).  

(dowód: akta kontroli str. 1585-1605) 

Określone w objętych badaniem decyzjach Starosty Wołomińskiego terminy usunięcia drzew 
i krzewów nie zostały przekroczone. 

(dowód: akta kontroli str. 1018-1055, 1061-1065, 1221)  

W sześciu decyzjach, spośród 13 badanych, dokumentami potwierdzającymi dokonanie nasadzeń były 
protokoły końcowego odbioru robót wykonanych zgodnie z umowami. Sekretarz Gminy  wyjaśniła, że 
protokoły odbioru potwierdzają wykonanie inwestycji zgodnie z dokumentacją prawną i techniczną oraz 
że zapisy umów nie przewidywały odbioru nasadzeń drzew. Gmina złożyła Staroście 10 informacji 
o dokonaniu nasadzeń.  

(dowód: akta kontroli str. 1028-1030, 1039-1040, 1050-1052, 1043-1045, 1033-1034, 1035-1036, 
1054,1059-1065, 1189, 1224-1226, 1246-1248, 1257-1259, 1314-1318, 1369-1374, 1376, 1419-

1423, 1454-1457, 1572, 1606, 2420) 

Nasadzenia zastępcze zgodnie z trzema decyzjami zostały wykonane przez MZDiZ. Obowiązek 
nasadzeń określony w jednej decyzji zrealizował dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Duczkach. W dwóch decyzjach Starosta nie zobowiązał Burmistrza do zastąpienia usuwanych 
drzew innymi drzewami. W jednym przypadku Burmistrz nie wykonała nasadzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 1076-1078, 1187-1190, 1219-1221, 1302-1304, 1549-1551, 1577-1577, 
1606) 

W wyniku oględzin nasadzeń zastępczych zgodnie z warunkami nałożonymi w trzech decyzjach 
Starosty stwierdzono, że w przypadku dwóch decyzji miejsca dokonania nasadzeń zastępczych, 
liczba, wymiary i gatunki nasadzonych drzew były zgodne z warunkami określonymi w ww. decyzjach. 
Nasadzone drzewa zachowały swoją żywotność i zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
W przypadku jednej decyzji stwierdzono brak nasadzeń.  

     (dowód: akta kontroli str. 1076-1078)  

4.3. Rzetelność prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej nasadzeń oraz ubytków drzew 

i krzewów 

Zbiorcze sprawozdania SG-01 sporządzał Wydział Ochrony Środowiska na podstawie informacji 
otrzymywanych od Wydziału Inwestycji i MZDiZ. Liczbę drzew i krzewów ustalano na podstawie 
zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym decyzji zezwalających na usunięcie drzew 
i krzewów oraz dokumentacji powykonawczych inwestycji. Sprawozdania SG-01 nie uwzględniały 
drzew i krzewów z terenów nienależących do Gminy. Rejestr ubytków oraz nasadzeń drzew i krzewów 
Gmina prowadziła od 2018 r. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wszystkie drzewa usuwane z terenów 
stanowiących własność Gminy rosły na terenach zieleni.  

 (dowód: akta kontroli str. 1068-1073, 1081-1089) 

Sprawozdania SG-01 przekazane zostały do Głównego Urzędu Statystycznego w terminach: 22 lutego 
2016 r. za 2015 r.; 21 lutego 2017 r. za 2016 r. i 14 lutego 2018 r. za 2017 r., tj. zgodnie z Programem 
Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 924-931) 

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

1. Nie dokonano nasadzeń zastępczych na terenie pasa drogi gminnej (ul. Zakładowej w Wołominie), 
pomimo że decyzja29 Starosty nakładała taki obowiązek.  

Stwierdzono, że Burmistrz nie wnioskowała do Starosty o zmianę określonego w decyzji terminu 
dokonania nasadzeń zastępczych.   

                                                      
29  Decyzja nr 56/17 z dnia 1 lutego 2017 r. 
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Sekretarz Gminy wyjaśniła: „Budowa ul. Zakładowej jest inwestycją w toku, nasadzenie sześciu sztuk 
gatunku platan klonolistny nastąpi w fazie końcowej realizacji. Obecny stan zaawansowania budowy 
oraz niesprzyjające warunki do nasadzeń drzew uniemożliwiają dokonanie nasadzeń. Nasadzenia 
nastąpią niezwłocznie w okresie jesiennym w 2018 r.”.  
Sekretarz Gminy wyjaśniła również, że „(…) nie wystąpiono o zmianę decyzji z powodu nieumyślnego 
przeoczenia.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1076-1078, 1079-1080, 1222-1223, 1475-1477) 

2. W okresie objętym kontrolą Burmistrz składała do Starosty wnioski o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, które nie zawierały wszystkich 
wymaganych prawem elementów. 

W wyniku szczegółowego badania 13 wniosków Burmistrza i wydanych na ich podstawie zezwoleń 
stwierdzono następujące braki: 

 w jednym wniosku30 o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 drzew nie podano pełnych nazw 
gatunków drzew przewidzianych do usunięcia, co było niezgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 4 uoop.  

Sekretarz Gminy wyjaśniła: „Na podstawie wezwania Starostwa Powiatowego w Wołominie (…) z dnia 
21.10.2015 r., pełnomocnik za pismem (…) złożonym w Starostwie w dn. 18.11.2015 r. złożył korektę 
w zakresie prawidłowej nazwy gatunków drzew przewidzianych do usunięcia.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1011-1014, 1018-1027, 1319-1325) 

– w sześciu wnioskach31 nie określono terminu planowanego usunięcia drzew i krzewów, co było 

niezgodne z art. 83b ust. 1 pkt 7 uoop. 

  (dowód: akta kontroli str. 1249-1251, 1260-1278, 1339-1341, 1377-1383, 1397-1402, 1424-
1431, 1478-1494) 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że: „Dot.: WI.272.3.9.2016 (…) Termin usunięcia drzew został wskazany 
w piśmie (…), które stanowiło uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 
drzew.”. 

„Dot.: WI.271.38.6.2016 (…) We wniosku nie został określony termin usunięcia drzew i krzewów, 
ponieważ Gmina nie dysponowała wiedzą, kiedy będzie realizować inwestycję.”. 

„Dot.: WPI.7011.13.5.2016 We wniosku został określony termin usunięcia drzewa. Z uwagi na 
wstrzymanie robót, okres ten został określony jako „niezwłoczny po otrzymaniu zezwolenia.”. 

 „Dot.: WI.7011.22.1.2015 W chwili składania wniosku nie był znany dokładny termin realizacji 
inwestycji.”. 

„Dot.: WPI.720.24.1.2016 (…) Gmina we wniosku (…) nie określiła terminu wykonania wycinki na 
skutek przeoczenia.”. 

„We wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zn. WI.272.37.3.2016 (…) nie 
został określony termin usunięcia drzew i krzewów, ponieważ Gmina nie dysponowała wiedzą, kiedy 
będzie realizować inwestycję.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1011-1014, 1018-1027, 1092-1095) 

3. W sprawozdaniach SG-01 za rok 2015, 2016, 2017 nie uwzględniono drzew i krzewów usuniętych 
z nienależących do Gminy terenów zieleni, na usunięcie których wymagane było zezwolenie. 

Zgodnie z pkt 5 „Definicji pojęć” zamieszczonej w Objaśnieniach do formularza SG-01 części 
„leśnictwo i ochrona środowiska” w sprawozdaniach należy 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. 1081-1089) 

                                                      
30  Przesłanym pismem nr WOŚ.61311.288.2015 z dnia 28 września 2015 r. 
31  Wnioski znak: WI.272.3.9.2016 z dnia 5 września 2016 r; znak: WI.271.38.6.2016 z dnia 9 września 2016 r.; znak: 

WPI.7011.13.5.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; znak: WI.7011.22.1.2015 z dnia 10 września 2015 r.: znak: 
WPI.720.24.1.2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.; znak: WI.272.37.3.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. 



 

17 

Sekretarz Gminy wyjaśniła: „(…) w sprawozdaniach SG-01 za lata 2015-2017 nie uwzględniono liczby 
drzew i krzewów usuwanych z terenów zielonych nienależących do gminy w związku z brakiem 
stosownych regulacji prawnych, które obligowałyby właścicieli terenów zielonych nienależących do 
gminy do informowania o ilości usuniętych drzew a także brakiem podstawy prawnej do występowania 
przez gminę do właścicieli o udzielenie informacji w ww. zakresie.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1090-1091) 

W ocenie NIK, niewykazanie w sprawozdaniach SG-01 liczby drzew i krzewów usuwanych z terenów 
zieleni nienależących do gminy wymagających zezwolenia na usunięcie było niezgodne z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej32, który stanowi, 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, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach 
określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej. 

4. Burmistrz poinformowała Starostę Wołomińskiego o wykonaniu nasadzeń zastępczych 
z przekroczeniem terminów określonych w ośmiu z 13 badanych decyzji33.  

Przekroczenia te wyniosły od 36 dni do ponad 31 miesięcy. Sekretarz wyjaśniła, że o nasadzeniach 
Starosta Wołomiński zostanie niezwłocznie powiadomiony. W trakcie niniejszej kontroli przekazano 
informacje o wykonanych nasadzeniach.   

(dowód: akta kontroli str. 1011-1014, 1018-1058, 1054, 1185-1202, 1221-1226, 1258, 1224, 1376, 
1572, 1606, 2420)  

Niepowiadomienie Starosty o nasadzeniach zastępczych w terminach określonych w ww. decyzjach 
oznacza niewypełnienie warunków udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów określonych 
w tych decyzjach. Powyższe postępowanie NIK ocenia jako nierzetelne. 

5. Burmistrz nie uzupełniła wniosku34 o wydanie zezwolenia na usunięcie sześciu drzew w terminie 
wskazanym w wezwaniu Starosty, tj. w terminie siedmiu dni. 

Uzupełnienie do ww. wniosku Burmistrz złożyła w dniu 26 października 2016 r., tj. 13 dni po terminie 
wskazanym w wezwaniu Starosty35 .  

(dowód: akta kontroli str.1252-1255) 

Sekretarz Gminy wyjaśniła: „Termin uzupełnienia wniosku tj. 26 października 2016 r. był podyktowany 
koniecznością porozumienia się z Projektantem.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1011-1014, 1018-1027) 

W ocenie NIK, nieuzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu Starosty Wołomińskiego 
było postępowaniem nierzetelnym. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność 
kontrolowanej jednostki w zakresie sporządzania i składania do właściwych organów wniosków 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, 
wywiązywania się z obowiązków zawartych w zezwoleniach oraz prowadzenia sprawozdawczości 
dotyczącej nasadzeń oraz ubytków drzew i krzewów. 

                                                      
32  Dz. U. z 2018 r. poz. 997, ze zm. 
33   Decyzje nr 916/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.; nr 744/16 z dnia 29 września 2016 r.; nr 507/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.; 

nr 763/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.; nr 520/17 z dnia 7 czerwca 2017 r.; nr 722/16 z dnia 22 września 2016 r.; nr 41/17 
z dnia 23 stycznia 2017 r.; nr 643/2016 z dnia 4 listopada 2015 r. 

34  Znak: WI.272.3.9.2016 z dnia 5 września 2016 r. 
35  Znak: WOŚ.613.290.2016 z dnia 3 października 2016 r., które wpłynęło do Urzędu w dniu 6 października 2016 r.  

Ocena cząstkowa 
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5. Gospodarność, legalność i rzetelność działań związanych 
z usunięciem drzew i krzewów oraz zagospodarowaniem pozyskanego 
drewna 

5.1.Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych 

W latach 2015–2017 wycinką drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych zajmowała się 
jednostka organizacyjna Gminy – Miejski Zakład Dróg i Zieleni. Po likwidacji MZDiZ z dniem 
31 grudnia 2017 r., Gmina zawarła (w dniu 18 kwietnia 2018 r.) z podmiotem zewnętrznym umowę na 
„Utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie Gminy Wołomin w 2018 roku”.  

(dowód: akta kontroli str.  9-50, 665-676, 1626-1634)  

W badanym okresie Gmina zawarła z podmiotem zewnętrznym dwie umowy na m.in. usunięcie drzew 
i krzewów z terenów nieruchomości gminnych. Analiza dokumentacji powyższych umów wykazała, że: 

 w umowie nr 38/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. na usunięcie 30 drzew wchodzących w kolizję 
z napowietrznymi liniami energetycznymi nie odniesiono się do wartości drewna pozyskanego 
z wycinki. Informacji tych nie stwierdzono również w dokumentacji dotyczącej realizacji umowy. 
Zgodnie z umową wykonawca zobowiązany był do zebrania odpadów oraz ich wywiezienia; 

 zgodnie z umową nr 259/WOŚ/27/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. na utrzymanie i pielęgnację 
zieleni na terenie Gminy Wołomin w 2018 r. wykonawca jest wytwórcą odpadów, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach i zobowiązany jest do gospodarowania powstałymi podczas 
realizacji zadania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz przedstawienia zamawiającemu 
(w terminach do: 30 czerwca 2018 r. i 10 grudnia 2018 r.) kart przekazania odpadów 
podlegających biodegradacji dla rejonu (§ 4 ust. 1 pkt 17 i 18 umowy).  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że „(…) w umowie (…), jak również w załączniku nr 1a do SIWZ figurują 
zapisy świadczące o tym, że drewno z usuwanych drzew traktowane jest jako odpad biodegradowalny 
i jako taki podlega zagospodarowaniu zgodnie z ustawą o odpadach.”.  

  (dowód: akta kontroli str. 1756-1758) 

W umowach tych nie wskazano jednak podstaw, na jakich uznano, że w każdym przypadku pozyskane 
z wycinki drewno stanowi odpad. Zgodnie z umową z dnia 5 kwietnia 2017 r. wykonawca umowy 
usunął 25 z 30 drzew. Pozostałych pięciu nie usunięto, ponieważ stwierdzono występowanie na nich 
ptasich gniazd. Natomiast zgodnie z umową z dnia 19 kwietnia 2018 r. wykonawca, do dnia 
30 czerwca 2018 r., na zlecenie Gminy, dokonał wycinki dwóch drzew. Wykonawca nie przedłożył do 
dnia 30 czerwca 2018 r. kart przekazania odpadów, pomimo że zgodnie z umową był zobowiązany do 
ich przedłożenia (§ 4 ust. 1 pkt 18 umowy).  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że „(…) do firmy (…) nie trafiło żadne drewno z drzew usuwanych 
w ramach ww. umowy. Pozyskane drewno zostało zmagazynowane we wskazanym przez Gminę 
miejscu. W roku 2018 zostanie przeprowadzona wycena i oszacowanie ilości (m3) usuniętych przez 
Gminę drzew w ramach zarządzenia Burmistrza Wołomina.”.    

 (dowód: akta kontroli str.  665-676, 1626-1634, 1754-1758) 

Analiza dokumentacji czterech inwestycji objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej36 wykazała, że:  

 wszystkich wykonawców inwestycji wybrano w trybie przetargu nieograniczonego; 

 Gmina zapewniła nadzór nad realizowanymi inwestycjami poprzez zamieszczenie w umowach 
klauzul dotyczących zasad odbioru robót i dokonywania zapłaty, a także zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz naliczania kar umownych; 

                                                      
36  Rozbudowa ulicy Złotej na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Kolejowej w Wołominie;  Budowa ulicy Sławkowskiej 

w Wołominie na odcinku od ulicy Lwowskiej do Gdyńskiej;  Budowa drogi gminnej ul. Kiejstuta w Wołominie; Budowa 
drogi gminnej ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie wraz z przebudową 
skrzyżowania z ul. Duczkowską.  

Opis stanu 

faktycznego 
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 w żadnym analizowanym przypadku, ani w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia 
inwestycji, ani w treści umów nie odniesiono się do wartości drewna pozyskanego w wyniku 
wycinki; 

 w każdej z umów wskazano, że wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku 
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób 
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, a także ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy 
względem wymogów, stawianych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska37 oraz ustawy o odpadach;  

 w ramach czterech powyższych inwestycji wycięto ogółem 73 drzewa.  

(dowód: akta kontroli str. 9-50, 62-262, 804-806) 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że: „celem procesu inwestycyjnego jest realizacja konkretnego 
przedsięwzięcia, budowa obiektu jakim jest budynek, czy droga. Z punktu widzenia tego celu, drzewa 
usuwane w wyniku prowadzonych inwestycyjnych traktowane są jako odpad, ponieważ w danym 
procesie inwestycyjnym po ich wycince stają się one zbędne i nie są wykorzystywane na dalszych 
etapach danego procesu inwestycyjnego.”. 

(dowód: akta kontroli str. 1608-1610) 

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

Zarządzeniem nr 40/2013 Burmistrza Wołomina z dnia 31 stycznia 2013 r. wprowadzono instrukcję 
gospodarowania składnikami majątkowymi. Instrukcja ta nie regulowała zasad gospodarowania 
drewnem pozyskanym w wyniku usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych. 

Zarządzeniem nr 214/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 29 czerwca 2018 r. określono zasady 
gospodarowania drewnem. Zgodnie z zarządzeniem drewno pozyskane z nieruchomości 
stanowiących własność lub współwłasność, a także będących w zarządzie Gminy i gminnych 
jednostek organizacyjnych może być zagospodarowane w następujący sposób: sprzedaż; 
wykorzystanie na potrzeby własne; nieodpłatne przekazanie organizacjom społecznym non profit, 
prowadzącym działalność w zakresie ochrony środowiska, działalność kulturalną, leczniczą, 
oświatową, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych; 
unieszkodliwienie. Do zarządzenia załączono wzory wniosków, na podstawie których następuje 
nieodpłatne przekazanie/sprzedaż drewna, a także wzór protokołu przekazania drewna, którym 
stwierdza się wydanie drewna nabywcy. Zgodnie z zarządzeniem, w celu uproszczenia procedury 
sprzedaży pozyskanego drewna, dopuszcza się możliwość sprzedaży podmiotowi 
przeprowadzającemu wycinkę; sprzedaż ta musi być jednak uzasadniona względami praktycznymi 
i ekonomicznymi, z uwzględnieniem: braku potrzeb własnych Gminy; braku zapotrzebowania na 
drewno Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie i organizacji społecznych; kosztów transportów 
drewna; kosztów przechowywania drewna; stanu zdrowotnego drzew. Sprzedaż drewna następuje po 
cenie ustalonej w oparciu o ilość pozyskanego drewna, jego rodzaj i cenę, określoną w załączniku do 
zarządzenia. Ilość pozyskanego drewna jest ustalana po jego ścięciu, na podstawie obmiaru, którego 
dokonuje pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu. Pozyskane drewno podlega wpisowi 
do Ewidencji Pozyskanego Drewna (której wzór określono w załączniku do zarządzenia), prowadzonej 
przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 2218-2225) 

W całym okresie objętym kontrolą drewno pozyskane z wycinki drzew z terenów nieruchomości 
gminnych (zarówno w wyniku realizacji inwestycji, jak i postanowień decyzji Starosty) było uznawane 
za odpad.  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że „(…) Pozyskany w wyniku wycinki oraz cięć pielęgnacyjnych materiał 
w postaci gałęzi, konarów i pni spróchniałych był, po rozdrobnieniu z użyciem rębaka, przekazywany 
na wysypisko Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. (MZO) jako odpady biodegradowalne. 
Incydentalnie, pocięte konary i pnie wycinanych drzew przedstawiające wartość opałową były 
przekazywane nieodpłatnie okolicznym mieszkańcom. W jednym przypadku pnie zostały pozostawione 

                                                      
37  Dz. U. z 2018 r. poz. 799,  ze zm.  
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do dyspozycji szkoły, gdzie zostały wykorzystane do wykonania siedzisk ogrodowych na terenie 
posesji szkolnej.”.    

  (dowód: akta kontroli str. 7) 

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

1. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie szacowano wartości drewna pozyskanego z wycinki 
drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych i w konsekwencji nie ewidencjonowano 
operacji dotyczących przychodów i rozchodów drewna w księgach rachunkowych jednostki. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że „W Gminie Wołomin nie prowadzono ewidencji ilościowo-wartościowej 
pozyskanego drewna, ponieważ drewno pochodzące z wycinek z terenu gminnych nieruchomości nie 
było traktowane jako drewno pozyskane, ale jako odpad.”.    

 (dowód: akta kontroli str. 1754-1758, 1766-1768) 

W odniesieniu do podstawy, na której stwierdzano, że drewno pozyskane z wycinki nie przedstawia 
żadnej wartości i może być uznane jedynie za odpad, a także przyczyn nieszacowania w latach 2015–
2018 (do 30 maja) wartości drewna, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśnił, że „Drewno 
(…) traktowane było jako odpad ze względu na stan zachowania – występującą w drzewach zgniliznę 
białą lub brunatną, z małym interwałem drewna, tj. z małą zawartością zdrowej tkanki.”.  

Ponadto Sekretarz Gminy wyjaśniła, że „Celem procesu inwestycyjnego jest realizacja konkretnego 
przedsięwzięcia, budowa obiektu jakim jest droga. Z punktu widzenia tego celu, drzewa usuwane 
w wyniku prowadzonych robót inwestycyjnych traktowane są jako odpad, ponieważ w danym procesie 
inwestycyjnym po ich wycince stają się one zbędne i nie są wykorzystywane na dalszych etapach 
danego procesu inwestycyjnego. (…).”.  

(dowód: akta kontroli str. 1608-1610, 2412-2416) 

W wyniku analizy dokumentacji czterech spraw zakończonych wydaniem przez Starostę 
Wołomińskiego czterech decyzji38 zezwalających na usunięcie łącznie 102 drzew stwierdzono, że 
w dokumentacji tych spraw wskazano, że nie wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki były chore, 
obumarłe, z widoczną zgnilizną, nieprzedstawiające żadnej wartości surowcowej i energetycznej, 
np. w uzasadnieniu decyzji Starosty Wołomińskiego nr 167/16 z dnia 1 marca 2016 r. w przypadku 28 
z 42 drzew, na usunięcie których zezwolił Starosta wskazano, że drzewa te były w dobrym stanie.  

(dowód: akta kontroli str. 1280-1285, 1302-1304, 1392-1396, 1497-1501) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w księgach rachunkowych Gminy Wołomin nie były ujmowane operacje 
gospodarcze związane z pozyskaniem i zużyciem drewna z powodu braku dowodów księgowych oraz 
wskazała, że do Wydziału Finansów i Budżetu nie wpłynęła informacja o prowadzonej działalności 
związanej z obrotem drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 1623, 1766-1768) 

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 z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości39 (dalej: „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 indywidualnej wyceny spowodowało, że księgi 
rachunkowe prowadzono nierzetelnie, z naruszeniem art. 24 ust. 1 i 2 ustawy uor. 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 w ewidencji księgowej. Rozchód 
drewna, polegający na przekazaniu go w formie darowizny lub w celach użytkowych gminnej jednostce 
organizacyjnej, to także tego rodzaju zdarzenie. 

                                                      
38  Nr 167/16 z dnia 1 marca 2016 r.; nr 210/17 z dnia 20 marca 2017 r.; nr 550/17 z dnia 16 czerwca 2017 r.; nr 500/18 

z dnia 24 kwietnia 2018 r.  
39  Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. W okresie objętym kontrolą nie prowadzono ewidencji drewna przekazywanego innym podmiotom.  

Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych było traktowane 
jako odpad. Burmistrz wyjaśniła jednak, że „(…) Incydentalnie, pocięte konary i pnie wycinanych drzew 
przedstawiające wartość opałową były przekazywane nieodpłatnie okolicznym mieszkańcom. 
W jednym przypadku pnie zostały pozostawione do dyspozycji szkoły, gdzie zostały wykorzystane do 
wykonania siedzisk ogrodowych na terenie posesji szkolnej.”.    

Kontrolującym nie przedłożono ewidencji potwierdzającej przekazanie drewna mieszkańcom oraz 
innym podmiotom.  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że „(…) nie prowadzono ewidencji ilościowo-wartościowej pozyskanego 
drewna, ponieważ drewno pochodzące z wycinek z terenu gminnych nieruchomości nie było 
traktowane jako drewno pozyskane, ale jako odpad.”.  

W ocenie NIK było to postępowanie nierzetelne. 

  (dowód: akta kontroli str. 5-7, 1754-1758) 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy uor należy prowadzić ewidencję zarówno księgową, jak 
i ilościową lub ilościowo-wartościową składników mienia ruchomego, a takim jest drewno pozyskiwane 
z wycinki drzew z terenów nieruchomości gminnych. Wynika to bezpośrednio z faktu, że drewno, jako 
składnik aktywów jednostki powinno być na bieżąco ujmowane w ewidencji księgowej. Zgodnie z art. 4 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego40, 
źródłem dochodów własnych są dochody z majątku. Kontem służącym do ewidencji obrotu drewnem 
jest konto 310 Materiały. Również przekazanie drewna w formie darowizny osobom fizycznym lub 
gminnym jednostkom organizacyjnym na własne potrzeby powinno być poprzedzone ustaleniem 
wartości (wyceną) i ujęciem w księgach rachunkowych. 

3. W umowie nr 38/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. na usunięcie 30 drzew, wchodzących w kolizję 
z napowietrznymi liniami energetycznymi, nie ujęto szacunkowej wartości drzew przeznaczonych 
do usunięcia oraz nie zawarto postanowień zobowiązujących wykonawcę do przedłożenia Gminie 
kart przekazania odpadów.   

Zgodnie z § 2 ust. 2 i 5 ww. umowy wykonawca zobowiązany był do zebrania odpadów oraz ich 
wywiezienia. Postanowienia umowy nie przewidywały odliczenia od określonego w umowie 
wynagrodzenia dla wykonawcy – na kwotę 17,8 tys. zł41 wartości drewna pozyskanego z wycinki. 
Kontrolującym nie przedłożono dokumentów potwierdzających szacowanie przez pracowników Urzędu 
wartości drzew zaplanowanych do wycinki. 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że „W § 2 umowy nr 38/17 jest jednoznaczny zapis, iż zadaniem 
wykonawcy jest zebrać odpady, bez wyszczególniania i zróżnicowania co jest, a co nie jest odpadem.”.  

  (dowód: akta kontroli str. 1626-1634, 1754-1758) 

Zdaniem NIK, nieuwzględnienie w postępowaniach przetargowych oraz w zawieranych umowach 
wartości drewna pozyskanego  w wyniku usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych 
świadczy o niezachowaniu należytej staranności dotyczącej zabezpieczenia interesów Miasta. Przyjęte 
rozwiązanie nie pozwala stwierdzić, czy wykonawca usługi wycinki rzeczywiście uwzględnił wartość 
drewna w kosztach umowy. Ponadto, zleceniodawca nie zagwarantował sobie w umowie podania 
przez wykonawcę ilości (masy), kategorii i wartości pozyskanego drewna. Takiej wiedzy 
zleceniodawca nie posiadał zarówno na etapie przetargów, jak i na etapie zawierania umowy. 
Konsekwencją powyższego było nieujmowanie w ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych 
związanych z przychodami i rozchodami pozyskiwanego drewna.  

Należy również wskazać, że w umowie nie zawarto postanowień zobowiązujących wykonawcę do 
przedłożenia kart przekazania odpadów. Tym samym Gmina, jako zamawiający, nie miała możliwości 
kontroli przestrzegania przez wykonawcę przepisów ustawy o odpadach. 

 

                                                      
40  Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, ze zm.  
41  Wykonawca umowy usunął 25 z 30 drzew. Pozostałych pięciu nie usunięto, ponieważ stwierdzono występowanie na nich 

gniazd. Umowę rozliczono na kwotę 14,8 tys. zł. 
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4. Działanie Gminy polegające na zmagazynowaniu drewna pozyskanego z wycinki dwóch drzew, 
wyciętych przez wykonawcę na podstawie umowy z dnia 18 kwietnia 2018 r. na utrzymanie 
i pielęgnację zieleni na terenie Gminy Wołomin w 2018 r., było niezgodne z tą umową.  

Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 32 ustawy o odpadach i zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstałymi podczas 
realizacji zadania zgodnie z ustawą o odpadach oraz przedstawienia zamawiającemu (w terminach do: 
30 czerwca 2018 r. i 10 grudnia 2018 r.) kart przekazania odpadów (§ 4 ust. 1 pkt 17 i 18 umowy). 
Drewno pozyskane z wycinki dwóch drzew przejęła i zmagazynowała Gmina.  
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że „(…) Obecnie w Gminie Wołomin obowiązuje zarządzenie Burmistrza 
Wołomina nr 214/218 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
drewnem pozyskanym z nieruchomości gminnych. (…) Od czerwca 2018 r. drewno z usuniętych przez 
Gminę drzew jest składowane w wyznaczonym miejscu.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 665-784, 1754-1758) 

W ocenie NIK, wprowadzenie przez Gminę (zarządzeniem Burmistrza) zasad gospodarowania 
drewnem nie może stanowić podstawy do nieprzestrzegania postanowień uprzednio zawartej umowy 
na utrzymanie i pielęgnację zieleni. Zmiana sposobu gospodarowania pozyskanym drewnem winna 
skutkować stosownymi zmianami w ww. umowie.  

5. W czterech umowach na realizację inwestycji objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej nie zobowiązano wykonawców do okazania kart odpadów. 

W każdej z czterech umów wskazano, że wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku 
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób 
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, a także ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy względem 
wymogów stawianych przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska  oraz ustawy o odpadach. 
W umowach tych nie zobowiązano jednak wykonawców do okazania kart odpadów. Stwierdzono, że 
w ramach realizacji inwestycji wycięto ogółem 73 drzewa. 

Niezawarcie w umowach postanowień zobowiązujących wykonawców do okazania kart przekazania 
odpadów Sekretarz Gminy wyjaśniła „(…) Dokumentem potwierdzającym wykonanie inwestycji 
zgodnie z dokumentacją prawną i techniczną jest protokół odbioru robót.”.  

W ocenie NIK protokół odbioru robót nie jest dokumentem, który może stanowić podstawę do oceny 
przestrzegania przez wykonawców przepisów ustawy o odpadach z uwagi na brak odniesienia się do 
przepisów tej ustawy. Niezawarcie w umowach postanowień zobowiązujących wykonawców do 
okazania kart przekazania odpadów, uniemożliwia Gminie kontrolę przestrzegania przez wykonawców 
umowy przepisów ustawy o odpadach.  

(dowód: akta kontroli str. 9-50, 1754-1758)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie realizację zadań związanych z usuwaniem drzew 
i krzewów z terenów nieruchomości gminnych oraz zagospodarowaniem pozyskanego drewna 
w latach 2015–2018 (do 29 czerwca). Pozytywnie należy ocenić wprowadzenie, z dniem 29 czerwca 
2018 r., zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność lub 
współwłasność, a także będących w zarządzie Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.    

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 Kontroli42, wnosi o: 

1) rzetelne dokumentowanie oględzin prowadzonych w ramach postępowań o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów z terenów innych niż tereny nieruchomości gminne oraz 
przeprowadzanie oględzin z zachowaniem 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zamiaru usunięcia 
drzew; 

                                                      
42  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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2) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów innych niż tereny nieruchomości 
gminne, uwzględniających pełne nazwy gatunkowe drzew oraz wyeliminowanie przypadków 
wskazywania w zezwoleniach większej liczby drzew niż ujęte we wniosku;  

3) ustanowienie mechanizmów monitorowania terminów usunięcia drzew i krzewów, określonych 
w zezwoleniach Burmistrza; 

4) podawanie w protokołach oględzin drzew, zgłaszanych do usunięcia, obwodu tych drzew na 
wysokości 130 cm; 

5) wprowadzenie procedury dotyczącej monitorowania „zmiany sposobu użytkowania terenu” 
z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej;  

6) wywiązywanie się z warunków usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, 
nałożonych w uzyskanych zezwoleniach, tj.: dokonywanie nasadzeń zastępczych oraz terminowe 
informowanie Starosty Powiatu Wołomińskiego o dokonaniu nasadzeń zastępczych;  

7) wyeliminowanie przypadków składania niekompletnych wniosków o wydanie zezwoleń na 
usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości gminnych oraz uzupełniania wniosków po 
terminie wskazanym przez Starostę Powiatu Wołomińskiego;  

8) monitorowanie wykonania przez wnioskodawców warunków zezwoleń w zakresie terminów 
usuwania drzew i krzewów; 

9) przedkładanie rzetelnych danych w sprawozdaniach SG-01; 

10) uwzględnienie w zakresach czynności pracowników Wydziału Inwestycji prowadzenia spraw 
związanych z uzyskaniem zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów.  

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

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

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

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

Warszawa, dnia  8  sierpnia 2018 r. 
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