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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 1. Tomasz Nowakowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr KSI/28/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

2. Halina Błaszczyk, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr KSI/29/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 3-4) 

Jednostka kontrolowana Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin (dalej: 
„Urząd”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jan Owsiak, Burmistrz Miasta (dalej: „Burmistrz”). 

(dowód: akta kontroli, str. 18-19) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego 
drewna w okresie objętym kontrolą2.  

Zadania dotyczące wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z terenów innych niż 
nieruchomości miasta Świdwin (dalej: „Miasto”), sporządzania i składania do 
właściwych organów wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew z terenów 
nieruchomości Miasta oraz zagospodarowania pozyskanego drewna były 
wykonywane w sposób nierzetelny i niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. Stwierdzono, że jeden z pracowników odpowiedzialnych za 
realizację powyższych zadań prowadził działalność gospodarczą pozostającą 
w konflikcie interesów z obowiązkami wykonywanymi w Urzędzie. Skala i zakres 
stwierdzonych nieprawidłowości wskazują na niewłaściwy nadzór Burmistrza nad 
realizacją powyższych zadań przez pracowników Urzędu. 

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na: 

1) wydawaniu przez Burmistrza zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 
z nieruchomości stanowiących własność Miasta; 

2) składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów 
nieruchomości stanowiących własność Miasta, niezawierających wszystkich 
wymaganych prawem elementów;  

3) nieujmowaniu w ewidencji księgowej przychodów i rozchodów wartości drewna 

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

nieprawidłowości, negatywna. 
2  Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. dnia 20 lipca 

2018 r. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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pozyskanego z drzew i krzewów usuniętych z terenów nieruchomości 
stanowiących własność Miasta; 

4) prowadzeniu postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów 
innych niż nieruchomości stanowiące własność Miasta na podstawie 
niekompletnych wniosków oraz z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody3 (dalej „uoop”) i ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego4 (dalej: „Kpa”); 

5) nieprowadzeniu monitoringu przestrzegania przez strony określonego 
w zezwoleniach terminu usunięcia drzew i krzewów z terenów innych niż 
nieruchomości stanowiących własność Miasta, a także niezobowiązaniu stron 
do przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach zastępczych; 

6) nieprowadzeniu kontroli zachowania żywotności drzew stanowiących 
kompensację przyrodniczą w zamian za usunięte drzewa, pomimo iż wyniki 
takich kontroli mogą stanowić podstawę do ponownego nałożenia obowiązku 
dokonania nasadzeń zastępczych, na podstawie art. 86 ust. 2 uoop; 

7) niewprowadzaniu informacji o objętych badaniem wnioskach i zezwoleniach na 
usunięcie drzew do publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

Ponadto w Urzędzie nie prowadzono monitoringu spełnienia przez strony wymogu 
uzyskania pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew i krzewów w przypadku, 
gdy ich usunięcie związane było z realizacją inwestycji. Nie wprowadzono również 
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. 

Na sformułowaną ocenę negatywną nie ma wpływu pozytywna ocena NIK 
w zakresie zapewnienia środków finansowych niezbędnych do realizacji 
skontrolowanych obszarów działalności Urzędu. 

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

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu 
Miasta Świdwin5, utrzymanie zieleni miejskiej na terenach komunalnych, w tym 
wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar za 
samowolne usunięcie drzew i krzewów, a także sporządzanie wniosków o uzyskanie 

                                                      
3  Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm.  
4  Dz. U z 2017 r. poz. 1257, ze zm. 
5  Zarządzenia: Nr WO/40/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Miasta Świdwin, Nr WO/75/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. oraz Nr WO/121/15 Burmistrza Miasta 
Świdwin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Świdwin ze 
zmianami. 

Opis stanu 
faktycznego 
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zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność Miasta 
należało do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: 
„WGKiOŚ”, albo „Wydział”), a w Wydziale do Kierownika Wydziału, oraz od dnia 
17 sierpnia 2015 r. do Inspektora (do dnia 1 stycznia 2016 r. Podinspektora) ds. 
ochrony środowiska. Pracownicy ci posiadali wykształcenie wyższe, odpowiednio 
w zakresie ochrony środowiska i ogrodnictwa. Ponadto odbyli szkolenia m.in. 
związane z postępowaniem administracyjnym (Kierownik WGKiOŚ) oraz przepisami 
dotyczącymi usuwania drzew i krzewów (Inspektor ds. ochrony środowiska). Nie 
posiadali oni uprawnień brakarskich, ani nie odbyli szkoleń w tym zakresie. 
Żadnemu z pracowników nie przypisano prowadzenia spraw związanych 
z zagospodarowaniem drewna, pochodzącego z drzew usuniętych z nieruchomości 
stanowiących własność Miasta. 

(dowód: akta kontroli, str. 75-147, 220-230, 345-347) 

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że: „Do podejmowania działań w zakresie 
prowadzonej wycinki na terenach Miasta wystarczająca jest wiedza posiadana przez 
tych pracowników wynikająca z ich wykształcenia oraz kierowanie się w działaniach 
zasadą gospodarności, celowości i oszczędności w wydatkowaniu środków 
finansowych.”.  

(dowód: akta kontroli, str. 343-344) 

W uchwałach budżetowych (po zmianach) na lata: 2015, 2016, 2017, 2018 (według 
stanu na dzień 30 czerwca), w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach 
i gminach) przewidziano wydatki w kwotach odpowiednio: 220,1 tys. zł, 276,2 tys. zł. 
471,3 tys. zł, 347,0 tys. zł. W podanych kwotach nie wyodrębniano środków na 
zadania zawiązane z usuwaniem drzew i krzewów.  

(dowód: akta kontroli, str. 704) 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza6, od dnia 8 czerwca 2015 r. kierownicy komórek 
organizacyjnych obowiązani byli do identyfikacji i analizy ryzyka, w terminie do dnia 
30 grudnia każdego roku. W analizie ryzyka WGKiOŚ na 2016 r., w celu 
operacyjnym pn. Usuwanie drzew i krzewów, jako ryzyka zidentyfikowano: brak 
protokołów oględzin, złą podstawę prawną, nieterminowość, a na lata 2017 i 2018: 
„zmianę krajobrazu, brak przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów 
bhp”, a jako mechanizmy kontroli wskazano: „monitorowanie po wykonaniu wycinki 
– uprzątnięcie terenu, nowe nasadzenia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz 
przepisów bhp.”. 

(dowód: akta kontroli, str.: 44-74) 

W okresie objętym kontrolą realizacja zadań dotyczących usuwania drzew 
i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego drewna nie była przedmiotem 
audytu wewnętrznego ani kontroli przez organy gminy.  

(dowód: akta kontroli, str. 21-43, 339-340) 

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

1. Niedostatecznie sprawowano nadzór nad postępowaniami o udzielenie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, a pracownicy prowadzący te 
postępowania posiadali niedostateczne przygotowanie w zakresie postępowania 
administracyjnego i wydawania decyzji w tych sprawach.  

                                                      
6  WO/43/10 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie ustalenia Procedur kontroli zarządczej dla Urzędu Miasta 

Świdwin i jednostek organizacyjnych Miasta Świdwin, zmienione Zarządzeniem Nr WO/69/15 z dnia 
8 czerwca 2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W toku postępowań administracyjnych o udzielenie zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów nie stosowano odpowiednich przepisów Kpa oraz przepisów 
o właściwości. Nie sprawowano także nadzoru nad przestrzeganiem terminów 
i obowiązków, określonych w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew 
i krzewów. Jako przyczyny tych nieprawidłowości Kierownik Wydziału wskazał 
brak wiedzy i zbyt duży zakres obowiązków pracownika odpowiedzialnego za 
prowadzenie ww. spraw. Stwierdzono również, że nie wszystkie ustawowe 
obowiązki w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 
zostały przypisane odpowiednim komórkom organizacyjnym. Nieprawidłowości 
w tym zakresie opisano w dalszych częściach wystąpienia. 

 (dowód: akta kontroli, str. 725-726, 857-862, 901) 

Kierownik WGKiOŚ wyjaśnił, że: „Do połowy 2015 r. tj. do czasu zatrudnienia 
(…) Inspektora ds. ochrony środowiska, wydawaniem zezwoleń na usunięcie 
drzew zajmowałem się w Wydziale tylko ja, łącząc funkcję kierownika Wydziału. 
(…). Do dnia 23 maja 2018 r. Wydział (…) zajmował się także utrzymaniem 
i nadzorem nad placami zabaw i miejscami rekreacji, pomimo że (…) sprawy te 
powinien prowadzić Wydział Oświaty. (…) Sprawy te prowadziła (…) (inspektor 
ds. ochrony środowiska – dopisek kontrolera), pomimo że nie miała tego 
w zakresie czynności. (…). Kwestie uporządkowania tych spraw, a zwłaszcza 
obciążenia (…) nadmiarem obowiązków zgłaszałem (…) wielokrotnie 
Sekretarzowi. (…) Nikt ze mną w tej sprawie nie rozmawiał. Kolejną sprawą, 
jest realizacja programu opieki nad zwierzętami. Sprawy te w swoim zakresie 
obowiązków ma (…) (inspektor ds. ochrony środowiska – dopisek kontrolera). 
(…) Również kilkukrotnie prosiłem Sekretarza Miasta, by sprawy te przekazać 
do Straży Miejskiej, (…). Po zatrudnieniu (…) (inspektora ds. ochrony 
środowiska – dopisek kontrolera) priorytetem była i jest kwesta nasadzeń 
zieleni na terenie miasta, i tym przede wszystkim zajmowała się (…) (inspektor 
ds. ochrony środowiska – dopisek kontrolera). Priorytet taki wynikał z poleceń 
(…) zastępcy burmistrza. (…). Szkolenia w których uczestniczyłem były mało 
przydatne. (…) Nie pamiętam, by były propozycje szkoleń z zakresu kpa, 
natomiast propozycje szkoleń z ustawy o ochronie przyrody nie zostały przeze 
mnie zaakceptowane, ponieważ osobami prowadzącymi nie były osoby mające 
doświadczenie praktyczne w tej dziedzinie.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 844-845) 

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że: „Kierownik Wydziału (…) zgłaszał problem 
nadmiernego obciążenia (…) inspektora ds. ochrony środowiska, (…) 
w ostatnich miesiącach. W wyniku tych sygnałów zostały podjęte decyzje 
o wyłączeniu z (…) Wydziału spraw mieszkaniowych i placów zabaw, a sprawy 
dotyczące ochrony zwierząt zostaną wkrótce przekazane Straży Miejskiej. (…) 
(…) Po zatrudnieniu dodatkowego pracownika (…) Kierownik Wydziału 
powinien mieć więcej czasu na sprawowanie nadzoru nad podległymi 
pracownikami. Nie przypominam sobie, by Kierownik Wydziału zgłaszał 
problem przeciążania pracownika ds. ochrony środowiska przed 2018 r. 
Przekazuję kierownikom wydziałów oferty szkoleń, które wpływają do Urzędu. 
Decyzja o skierowaniu pracownika na szkolenia należy do kierownika wydziału. 
(…) Pani (…) (inspektor ds. ochrony środowiska – dopisek kontrolera) nie była 
skierowana do służby przygotowawczej, ponieważ poprzednio pracowała 
w Urzędzie Gminy Świdwin, a więc uznałem, że powinna znać przepisy kpa 
w wystarczającym zakresie.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 878-879) 
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Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że: „Na bieżąco kontaktuję się z Kierownikiem 
Wydziału (…) w sprawach przez Wydział realizowanych. Nie wykonywałam 
innych działań w ramach bieżącego nadzoru nad WGKiOŚ w zakresie 
wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. (…) Oficjalnie nikt nie 
zgłaszał mnie takiego problemu (dot. nadmiaru obowiązków inspektora ds. 
ochrony środowiska – dopisek kontrolera) (…). Kierownik WGKiOŚ informował 
mnie, że taką kwestię omawiał kilkukrotnie z Sekretarzem Miasta. (…) 
W wyniku tych rozmów, w tym roku m.in. sprawy gospodarki mieszkaniowej 
i placów zabaw zostały wyłączone z (…) WGKiOŚ. Po zmianach w Straży 
Miejskiej również spodziewamy się poprawy współpracy w zakresie ochrony 
zwierząt. (…) Za informowanie kierowników wydziałów o zmianach 
w przepisach odpowiada Sekretarz Miasta. (…) Kilkukrotnie prosiłam 
Kierownika WGKiOŚ o informację, czy odpowiedni pracownicy zapoznali się ze 
zmianami przepisów. (…). Odnośnie braku szkoleń Inspektora ds. ochrony 
środowiska w zakresie Kpa, wyjaśniam, że Pani (…) przyszła do pracy w tut. 
Urzędzie, pracując uprzednio w Urzędzie Gminy Świdwin. W związku z tym 
zakładałam, że zna przepisy Kpa. Nie miałam zgłoszeń, ani od (…) inspektora 
ds. ochrony środowiska, ani od Kierowania WGKiOŚ, o potrzebie takich 
szkoleń.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 852-853) 

Brak nadzoru nad postępowaniami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów oraz niezapewnienie należytego przygotowania pracowników 
prowadzących te sprawy, NIK ocenia jako postępowanie nierzetelne. 

2. [ … ]7*), zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych8, złożyła w dniu 17 sierpnia 2015 r., tj. w dniu zatrudnienia, 
oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej9 w „zakresie usług 
ogrodniczych”, podczas gdy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej wynikało, że od dnia 1 lutego 2013 r. prowadziła działalność 
usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z10)11. 
Ponadto czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej były 
związane z zadaniami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych.  

                                                      
7  [ … ]*) 

8  Dz.U 2018 r. poz. 1260 ze zm. 
9  Zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie 
art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 

10  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
(Dz.U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.) działalność ta obejmuje:  
- dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie: 
* parków i ogrodów: 
- przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych, 
- przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły 

itp.), 
- na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.), 
- przy budynkach przemysłowych i handlowych, 
* zieleni: 
- budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.), 
- autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp., 
- terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych 

(np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe), 
 wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy 

oczyszczania ścieków), 
- zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, 

oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności. 
11  Zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie 
art. 233 § 1 Kodeksu karnego. 
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Do zakresu czynności Inspektora ds. ochrony środowiska należało m.in.: 
utrzymanie zieleni miejskiej na terenach komunalnych; prowadzenie spraw 
związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz 
wymierzanie kar za samowolne usunięcie drzew i krzewów oraz prowadzenie 
w  tym zakresie ewidencji wniosków, protokołów oględzin i decyzji; 
rozpatrywanie wniosków dotyczących wykonywania cięć technicznych drzew 
na terenie Miasta oraz nadzór nad ich realizacją; utrzymanie zieleni miejskiej 
na terenach komunalnych, a także nadzór nad utrzymaniem cmentarzy 
komunalnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 220, 229-230) 

Burmistrz wyjaśnił, że do zadań Inspektora ds. ochrony środowiska należało 
również przygotowanie projektów umów z podmiotami zewnętrznymi na 
usunięcie drzew rosnących na terenach stanowiących własność Miasta oraz 
nadzór nad realizacją tych umów i potwierdzenie wykonania usługi. 

(dowód: akta kontroli, str. 345-347, 648-650) 

[ … ]*) zeznała „Prowadzę działalność gospodarczą (…), od dnia 1 lutego 

2013 r. (…) Opracowuję projekty zagospodarowania ogródków, dokonuję 
nasadzeń i utrzymania roślinności w należytym stanie. Przed zatrudnieniem w 
Urzędzie Miasta Świdwin na rzecz Miasta wykonałam dwie prace, polegające 
na nasadzeniu roślin na rabatach (…), a następnie na utrzymywaniu tej 
roślinności. Było to w 2014 r. i w 2015 r. Utrzymanie roślinności nasadzonej w 
2014 r. prowadziłam do połowy 2015 r., a nasadzeń dokonanych w 2015 r. nie 
utrzymywałam, ponieważ prace te prowadzone były przez pracowników Urzędu 
(…) pod moim nadzorem. (…) Po wygraniu konkursu w Urzędzie (…) spytałam 
Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (…), czy 
fakt świadczenia przeze mnie usług w zakresie wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie będzie kolidował z 
zatrudnieniem mnie w Urzędzie. (…) Powiedział, że nie będzie takiej 
sprzeczności. (…). Po zatrudnieniu, spytałam Sekretarza Miasta (…), co mam 
wpisać jako zakres prowadzonej działalności. (…) Powiedział, bym wpisała 
usługi ogrodnicze. Pytałam o to, bo nie wiedziałam jak wypełnić to 
oświadczenie. Nikt nie zwrócił mi uwagi, że w oświadczeniu nie powinnam 
wpisywać innego zakresu prowadzonej działalności gospodarczej niż 
widniejący w ewidencji tej działalności. Było to powielenie błędu popełnionego 
w oświadczeniu złożonym w Urzędzie Gminy Świdwin w którym byłam 
uprzednio zatrudniona. (…) W 2017 r. i w 2018 r. świadczyłam usługi na rzecz 
Zakładu Usług Komunalnych w Świdwinie polegające na przycięciu żywopłotu 
na cmentarzu komunalnym. Otrzymałam zlecenia bezpośrednio z Zakładu 
Usług Komunalnych.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 651-653) 

W ocenie NIK, prowadzenie działalności związanej z zagospodarowaniem 
terenów zieleni, w tym świadczenie usług dla Zakładu Usług Komunalnych 
w zakresie utrzymania cmentarza, oraz nadzorowanie prac w zakresie 
utrzymania nasadzeń dokonanych w ramach działalności gospodarczej było 
związane z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych, 
wywołując uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność, co było 
sprzeczne z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie przygotowanie pracowników Urzędu do 
prowadzenia postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. 

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

2.1. Wydawanie zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów  

W latach 2015–2018 (do 15 maja) do Urzędu wpłynęło łącznie 206 wniosków 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów innych niż 

nieruchomości stanowiące własność Miasta, w tym w 2015 r.  64 wnioski 

dotyczące usunięcia 677 drzew i 538,5 m2 krzewów, w 2016 r.  74 wnioski 

w sprawie usunięcia 1.117 drzew i 119 m2 krzewów, w 2017 r.  52 wnioski 

dotyczące usunięcia 219 drzew i 39 m2 krzewów, a w 2018 r. (do 15 maja)  16 
wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie 223 drzew i 54 m2 krzewów. 

(dowód: akta kontroli, str. 609-614) 

Na podstawie powyższych wniosków Burmistrz wydał łącznie 199 zezwoleń na 

usunięcie 2.154 drzew i 250,5 m2 krzewów, w tym: w 2015 r.  60 zezwoleń na 
usunięcie 672 drzew i 38,5 m2 krzewów, w 2016 r. – 73 zezwoleń na usunięcie 1049 
drzew i 119 m2 krzewów, w 2017 r. – 51 zezwoleń na usunięcie 211 drzew i 39 m2 
krzewów i w 2018 r. (do 15 maja) – 15 zezwoleń na usunięcie 222 drzew i 54 m2 
krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 609-614, 970) 

W okresie objętym kontrolą Burmistrz nie wydał decyzji odmawiających zgody na 
usunięcie drzew, ani decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów. W latach 2015–2018 (do 15 maja) pozostawiono bez 
rozpoznania (w związku z nieuzupełnieniem wniosków przez wnioskodawców) 
siedem wniosków, z tego cztery w 2015 r. i po jednym w latach 2016–2018 r. (do 15 
maja). 

 (dowód: akta kontroli, str. 868) 

W 14 (ze 199) zezwoleniach Burmistrz naliczył opłaty za usunięcie drzew i krzewów 
na łączną kwotę 1.825,1 tys. zł (w tym: w 2015 r. – 428,9 tys. zł, w 2016 r. – 1.134,4 
tys. zł, w 2017 r. – 0 zł, a w 2018 r. (do 15 maja) – 261,8 tys. zł). We wszystkich 
decyzjach Burmistrz odroczył naliczoną opłatę na okres trzech lat, w związku 
z nałożeniem obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych. W żadnym przypadku 
nie upłynął termin dokonania nasadzeń zastępczych.  

(dowód: akta kontroli, str. 609-614, 868) 

W 185 zezwoleniach na usunięcie 1.763 drzew i 216 m2 krzewów (tj. odpowiednio 
82% i 86% drzew i krzewów objętych wszystkimi zezwoleniami) Burmistrz odstąpił 
od naliczania opłaty za ich usunięcie, uzasadniając to wystąpieniem przesłanek 
wynikających z art. 86 ust. 1 uoop, w tym przede wszystkim złym stanem drzew, 
powodującym zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.  

 (dowód: akta kontroli, str. 609-614, 959-960, 970) 

W 179 zezwoleniach Burmistrz nałożył obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych 
(nie nakazywał przesadzeń drzew i krzewów) 1.960 drzew i 247,0 m2 krzewów, co 
stanowiło 91,0% drzew i 98,6% powierzchni krzewów przewidzianych do usunięcia. 

(dowód: akta kontroli, str. 609-614) 

W dziewięciu (ze 199) decyzjach zezwalających na usunięcie drzew i krzewów 
Burmistrz nie nałożył obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych, odstępując 
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jednocześnie od nałożenia opłaty za usuniecie drzew i krzewów.  
Burmistrz w wyjaśnieniu podał, że: „…W trakcie rozpatrywania wniosku pracownicy 
sprawdzali możliwości wprowadzenia nasadzeń zastępczych, w tych 9 przypadkach 
nie było miejsca na wykonanie takich nasadzeń.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 609-614, 959-960, 970) 

W ramach badania szczegółowego 13 celowo wybranych zezwoleń na usunięcie 
drzew (żadne z zezwoleń nie dotyczyło krzewów), które Burmistrz wydał w okresie 
objętym kontrolą ustalono, że: 

 zezwolenia wydano zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową; 

 trzy zezwolenia (tj. 23,1%) wydano na podstawie wniosków zawierających 
wszystkie elementy, o których mowa w art. 83b uoop (w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 28 sierpnia 2015 r.); 

 w żadnym z poddanych analizie postępowań konieczność usunięcia drzew nie 
była związana z realizacją działań inwestycyjnych;  

 wydanie zezwoleń nie wymagało uzgodnień z innymi organami; 

 w wydanych zezwoleniach organ odniósł się do wszystkich drzew ujętych we 
wniosku; 

 w jednym zezwoleniu12 nałożono opłatę za usunięcie 11 drzew w wysokości 
30,3 tys. zł, którą odroczono na okres trzech lat w związku z nałożeniem 
obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych. Opłatę naliczono w sposób 
prawidłowy. Podstawę odstąpienia od opłaty w pozostałych 12 zezwoleniach 
stanowił art. 86 ust. 1 pkt 213 i 4; 

 w każdym przypadku zezwolenie zostało wydane po przeprowadzeniu 
oględzin. Oględziny każdorazowo zostały udokumentowane protokołami, 
w których zawierano informacje potwierdzające dokonanie w toku oględzin 
weryfikacji danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia, zamieszczano 
informacje dotyczące występowania w obrębie zadrzewień gatunków 
chronionych oraz informacje potwierdzające wystąpienie przesłanek do 
odstąpienia od naliczania opłaty (np. z powodu zagrożenia bezpieczeństwa 
ludzi). W przypadku 11 (z 13) postępowań oględziny udokumentowano 
zdjęciami; 

 wszystkie postępowania w sprawie wydania zezwoleń prowadzono w terminach 
określonych w przepisach Kpa; 

 informacji o wnioskach i zezwoleniach dotyczących usunięcia drzew i krzewów 
nie wprowadzano do publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;  

 w sześciu (z 13) zezwoleniach Burmistrz ustalił termin usunięcia drzew 
w okresie od 1 marca do 15 października, tj. w okresie lęgowym lub wychowu 
młodych. 

Burmistrz wyjaśnił m.in., że: „… ustalając termin usunięcia drzew w okresie od 
1 marca do 15 października danego roku, każdy przypadek traktowany jest 
indywidualnie. Każdorazowo w czasie oględzin drzew sprawdzane są drzewa 
pod kątem wystąpienia gniazd…”. 

                                                      
12  Znak: KOŚ.6131.53.2016.JS z dnia 8 lipca 2016 r. 
13  Art. 86 ust. 1 pkt 2 uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) – z dniem 1 stycznia 2017 r. 
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(dowód: akta kontroli, str. 174, 179-188, 199-219, 246-255, 267-285, 292-338, 
569-608, 734-737, 825, 902-904, 909-948, 961-963) 

2.2. Realizacja warunków wynikających z prowadzonych 
postępowań  

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie prowadzono rejestru wydanych zezwoleń 
na usunięcie drzew i krzewów ani rejestrów zawierających dane o: 

 wysokości oraz wymaganych terminach wniesienia opłaty za usunięcie drzew 
i krzewów, a także faktycznej wysokości i terminach uiszczenia opłaty; 

 terminach usunięcia drzew i krzewów, a także kontroli przestrzegania przez 
wnioskodawców określonych w zezwoleniach terminów; 

 wymaganych terminach przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach 
zastępczych drzew i krzewów oraz faktycznych terminach przedłożenia 
informacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 721, 972-973) 

Burmistrz nie monitorował i nie kontrolował przestrzegania przez adresatów decyzji, 
określonych w wydanych zezwoleniach, terminów usunięcia drzew i krzewów, 
terminów dokonania nasadzeń zastępczych ani terminów przedkładania informacji 
o dokonanych nasadzeniach. Nie kontrolowano również spełnienia przez adresatów 
decyzji 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. 739-741, 951-952, 972-973) 

Badanie czterech spraw, dotyczących usunięcia drzew i krzewów, w zakresie 
prawidłowości kontrolowania żywotności nasadzonych drzew po upływie trzech lat 
od określonego w zezwoleniu terminu ich nasadzenia wykazało, że Burmistrz nie 
kontrolował zachowania żywotności tych nasadzeń.  

(dowód: akta kontroli, str. 246-285, 857-859) 

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 gospodarczej14. 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 zamiaru15.  

Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 16 czerwca 
2017 r. nie szacowano liczby drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości 
stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.  

(dowód: akta kontroli, str. 952-953) 

Do 15 maja 2018 r. osoby fizyczne nie zgłaszały zamiaru usunięcia drzew na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli, str. 616) 

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

poz. 2249). 
15  W przypadku, gdy przeznaczone do usunięcia drzewa spełniały określone kryteria wielkościowe. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 

1. Postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew prowadzono na 
podstawie wniosków niespełniających wymagań, ustalonych w przepisach 
prawa: 

a) w pięciu (z 13 badanych) wnioskach nie uwzględniono elementów, 
o których mowa w art. 83b ust. 1 pkt 2 i 3 uoop: 

 trzy wnioski16 nie zawierały oświadczenia wnioskodawcy o posiadanym 
tytule prawnym władania nieruchomością, co było niezgodne z art. 83b 
ust. 1 pkt 2 uoop; 

 jeden wniosek17 zawierał oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym 
tytule prawnym władania nieruchomością niezgodne ze stanem 
faktycznym. Dopiero w toku postępowania wnioskodawca nabył prawo 
własności do nieruchomości;  

 w przypadku jednego wniosku18 Burmistrz, pomimo posiadania wiedzy, 
że wnioskodawca jest jednym z trzech współwłaścicieli, nie wezwał 
strony do uzupełnienia wniosku o zgodę pozostałych współwłaścicieli 
lub pełnomocnictwa do działania w ich imieniu w zakresie uzyskania 
zgody na usunięcie drzew. Stanowiło to naruszenie art. 83b ust. 1 pkt 3 
uoop, zgodnie z którym wniosek zawiera zgodę właściciela 
nieruchomości;  

b) w dwóch wnioskach19 nie podano miejsca usunięcia drzewa, co było 
niezgodne z art. 83b ust. 1 pkt 7 uoop (w brzmieniu obowiązującym od 
dnia 28 sierpnia 2015 r.);  

c) do dziewięciu wniosków20 wnioskodawcy nie dołączyli mapy lub rysunku 
z zaznaczonym usytuowaniem drzew w odniesieniu do granic 
nieruchomości i obiektów, co było niezgodne z art. 83b ust.1 pkt 8 uoop 
 (w brzmieniu obowiązującym od dnia 28 sierpnia 2015 r.).  

Burmistrz nie wezwał wnioskodawców do uzupełnienia ww. wniosków w trybie 
art. 64 § 2 Kpa i wydał zezwolenia na usunięcie drzew na podstawie niepełnych 
wniosków.  

 (dowód: akta kontroli, str. 179-188, 199-219, 246-255, 267-285, 292-300, 310-
338, 569-576, 597-608, 902-904, 909-948) 

Kierownik Wydziału wyjaśnił, że: „(…) Nie wzywano wnioskodawców do 
uzupełnienia wniosków aby nie przedłużać procedury postępowania w sprawie 
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów. Każdorazowo 
pracownik urzędu zajmujący się przygotowaniem decyzji na usunięcie drzew 
i krzewów sprawdzał pod kątem prawa własności działkę, z której miały być 
usunięte drzewa lub krzewy. Drukowano mapę z zaznaczaniem miejsca, 
z którego planowano usunięcie drzewa lub krzewów a następnie 

                                                      
16  KOŚ.6131.41.2017.JS; KOŚ.6131.65.2015.JS; KOŚ.6131.70.2015.JS. 
17  KOŚ.6131.91.2016.JS. 
18  KOŚ.6131.36.2017.JS. 
19  We wniosku z dnia 12.10.2015 r. (sprawa KOŚ.6131.70.2015.JS) oraz we wniosku z dnia 13.04.2016 r. 

(sprawa KOŚ.6131.30.2016.JS) 
20  Dotyczyło to następujących wniosków: z dnia 30.09.2015 r. – sprawa KOŚ.6131.65.2015.JS, z dnia 

12.10.2015 r. - sprawa KOŚ.6131.70.2015.JS, z dnia 12.10.2015 r. - sprawa KOŚ.6131.71.2015.JS, z dnia 
13.04.2016 r. - sprawa KOŚ.6131.30.2016.JS, z dnia 06.07.2016 r. - sprawa KOŚ.6131.53.2016.JS, z dnia 
06.09.2016 r. - sprawa KOŚ.6131.60.2016.JS, z dnia 21.03.2017 r. - sprawa KOŚ.6131.13.2017.JS, z dnia 
22.09.2017 r. - sprawa KOŚ.6131.41.2017.JS, z dnia 21.03.2018 r. - sprawa KOŚ.6131.13.2018.JS 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

13 

przeprowadzano oględziny przedmiotowych drzew lub krzewów. Przed 
wydaniem decyzji w aktach sprawy znajdowały się wszystkie elementy 
wymagane w art. 83b ust. 1. dlatego też decyzja była przygotowana.”.  

(dowód: akta kontroli, str. 954-956) 

Burmistrz wyjaśnił, że: „ (…) Wydałem decyzje w sprawie wydania zezwolenia 
ponieważ takie decyzje zostały przygotowane przez pracowników wydziału 
KOŚ i zaproponowane przez Kierownika wydziału. (…).”.  

(dowód: akta kontroli, str. 957-960) 

Odnośnie do niewezwania pozostałych współwłaścicieli o dołączenie zgody lub 
pełnomocnictwa na usunięcie zgłoszonych drzew Burmistrz wyjaśnił, że 
wnioskodawczyni „(…) jest współwłaścicielem nieruchomości razem z dziećmi 
(…). Składając wniosek o usunięcie drzew oświadczyła, ze jej dzieci zgadzają 
się na usunięcie w/w drzew i miała dostarczyć zgodę na piśmie jednakże tego 
nie uczyniła.”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 200-208, 890-894, 902-904) 

2. Wszystkie objęte szczegółowym badaniem postępowania o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew prowadzono z naruszeniem przepisów Kpa.  
Burmistrz, wbrew wymogom wynikającym z art. 79 § 1 Kpa, nie powiadomił 
stron 13 badanych postępowań o terminie oględzin. Ponadto w protokołach 
oględzin, sporządzonych w ramach przeprowadzonych postępowań, nie 
zamieszczono adnotacji na temat udziału wnioskodawców lub ich 
nieobecności, a zamiast „przedstawicieli stron” wymieniano pracowników 
organu. Stanowiło to naruszenie art. 68 § 1 Kpa.  

 (dowód: akta kontroli, str. 902-904, 909-948) 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyjaśnił, 
że: „Przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
lub krzewów pracownicy Wydziału (…) przed wydaniem zezwolenia 
przeprowadzali oględziny wnioskowanych drzew/krzewów do usunięcia. 
Często w czasie oględzin uczestniczyli Wnioskodawcy, wskazując drzewa 
ujęte we wniosku. Wnioskodawcy nie byli powiadamiani o dniu oględzin. 
W sytuacjach, gdy wnioskodawca przychodził bezpośrednio do Wydziału KOŚ, 
ustalony był termin oględzin z pracownikami wydziału. W sytuacji gdy Wniosek 
składany był bezpośrednio w sekretariacie Urzędu, a wnioskodawca nie był 
w wydziale nie był ustalony termin oględzin. W sytuacjach braku możliwości 
identyfikacji drzew w czasie oględzin, kontaktowano się telefonicznie 
z wnioskodawcą. W protokołach oględzin nie odnotowano obecności lub braku 
obecności wnioskodawców, ze względu na brak wiedzy w tym zakresie, iż taki 
obowiązek należy spełnić. W protokole oględzin wymieniono pracowników 
uczestniczących w oględzinach drzew. Zapis "Przedstawiciele stron 
w składzie" interpretowano jako przedstawicieli ze strony Urzędu Miasta 
Świdwin. Nie w znaczeniu "strony" jako z KPA lecz jako przedstawicieli organu 
wydającego zezwolenie.”.  

 (dowód: akta kontroli, str. 725-726) 

Burmistrz wyjaśnił, że: „..Pracownicy Wydziału (…) nie posiadali dostatecznej 
wiedzy ze stosowania przepisów KPA przy rozpatrywaniu wniosków na 
usunięcie drzew i krzewów.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 958, 960) 
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3. Pięć (z 13 objętych badaniem) zezwoleń na usunięcie drzew Burmistrz wydał 
z naruszeniem wymagań określonych w art. 83d ust. 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 6 
uoop21: 

a) w trzech zezwoleniach22 Burmistrz podał jedynie nazwy rodzajowe drzew 
(świerk, jodła), pomimo, że zgodnie z art. 83d ust. 1 pkt 3 uoop zezwolenie 
na usunięcie drzewa określa nazwę gatunku drzewa; 

b) w dwóch zezwoleniach23 Burmistrz nie określił obwodów pni, mierzonych na 
wysokości 130 cm, poszczególnych drzew ujętych w zezwoleniu, a jedynie 
wskazał najmniejszy i największy obwód tych drzew, czym naruszył art. 83d 
ust. 1 pkt 4 uoop. 

 (dowód: akta kontroli, str. 909-948) 

Burmistrz wyjaśnił, że: „(..) Decyzje zawierały tylko nazwy rodzajowe drzew, 
ponieważ we wniosku nie zostały określone przez wnioskodawcę, ale również 
pracownicy wydziału (…) mieli problem z określeniem gatunku (…).”. 

(dowód: akta kontroli, str. 958-960) 

4. Informacje o objętych badaniem wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew 
nie zostały wprowadzone do publicznie dostępnych wykazów danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.  
Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 22 i 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko24 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 w każdym urzędzie i zamieszczony w BIP. 
Art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ww. ustawy 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.  

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że: 
„(…) ze względu na bardzo szeroki zakres pracy na stanowisku ds. ochrony 
środowiska (nie tylko wydawanie decyzji związanych z wycinką drzew i krzewów 
ale również bieżące utrzymanie terenów zieleni) brak było czasu na prowadzenie 
rejestru. Publiczny dostęp do wykazu danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie zostanie uzupełniony od 2018 r. i będzie 
prowadzony na bieżąco.”.  

(dowód: akta kontroli, str. 734-737, 901, 905-907, 909-948) 

Burmistrz wyjaśnił, że: „W Urzędzie Miasta Świdwin utworzony został publiczny 
dostęp do wykazu danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, nie był on jednak aktualizowany przez 
pracowników wydziału KOŚ. W chwili obecnej zostanie on uzupełniony od 
2018 r. i będzie prowadzony na bieżąco.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 952-953) 

 

                                                      
21 Po zmianie wprowadzonej art. 29 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, ze zm.). 
22  KOŚ.6131.69.2015JS, KOŚ.6131.70.2015JS, KOŚ.6131.71.2015JS. 
23  KOŚ.6131.13.2018JS; KOŚ.6131.91.2016JS 
24  Dz. U z 2017 r. poz. 1405, ze zm.  
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5. W Urzędzie nie prowadzono monitoringu przestrzegania przez strony 
określonego w zezwoleniach terminu usunięcia drzew i krzewów z terenów 
innych niż nieruchomości stanowiące własność Miasta. We wszystkich 13 
objętych szczegółowym badaniem zezwoleniach Burmistrz określił termin 
usunięcia drzew. W dokumentacji tych spraw nie było jednak informacji 
potwierdzającej usunięcie drzew i krzewów w terminie wyznaczonym w decyzji. 

(dowód: akta kontroli, str. 738-741) 

Kierownik Wydziału wyjaśnił, że: „Przyczyną braku (…) nadzoru nad 
przestrzeganiem terminów i obowiązków określonych w zezwoleniach na 
usunięcie drzew i krzewów (…) był brak dostatecznej wiedzy w tym zakresie. 
Przyczyną (…) są często zmieniające się przepisy związane z usuwaniem drzew 
i krzewów, brak uczestnictwa pracowników w szkoleniach.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 860-862) 

Burmistrz wyjaśnił, że: „Ze względu na brak odpowiedniej wiedzy Wydział (…) 
nie monitorował i nie kontrolował przestrzegania (…) określonych 
w zezwoleniach terminów.”.  

(dowód akta kontroli, str. 951-953) 

6. W żadnym z 13 objętych szczegółowym badaniem zezwoleniach Burmistrz nie 
zobowiązał stron do przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach 
zastępczych.  

We wszystkich tych zezwoleniach Burmistrz zobowiązał do dokonania nasadzeń 
zastępczych w określonym terminie. Nie zobowiązał jednak stron do 
przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach.  

(dowód: akta kontroli, str. 151-152, 180, 190, 200, 210, 248, 257, 268, 279, 293, 
302, 312-314, 324, 909-948,  

Burmistrz wyjaśnił, że: „(…) W decyzjach nie został określony jednoznacznie 
obowiązek poinformowania organu o dokonaniu nasadzeń. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy było niedostateczny zakres wiedzy pracowników w tym zakresie 
(…).”.  

(dowód: akta kontroli, str. 951-953) 

W ocenie NIK, brak w decyzjach zobowiązania do poinformowania o dokonaniu 
nasadzeń zastępczych utrudnia monitorowanie wywiązania się przez strony 
z obowiązku dokonania tych nasadzeń w określonych w decyzjach terminach.  

7. W przypadku wszystkich czterech objętych badaniem zezwoleń, dla których w 
okresie objętym kontrolą upłynął trzyletni okres od wyznaczonego w decyzjach 
terminu dokonania nasadzeń zastępczych25, nie przeprowadzono kontroli 
zachowania żywotności drzew, stanowiących kompensację przyrodniczą 
w zamian za usunięte drzewa.  

(dowód: akta kontroli, str. 246-285, 857-859 ) 

Kierownik Wydziału wyjaśnił, że przyczyną powyższego stanu rzeczy był brak 
wiedzy pracowników. Podał także: „Nie zostały przeprowadzone oględziny w celu 
sprawdzenia żywotności tych drzew, jednakże w ciągu 30 dni pracownik wydziału 
(..) przeprowadzi oględziny i w zależności od wyników oględzin zostanie (wydane 

                                                      
25  Tj. zezwoleń nr: KOŚ.6131.65.2015.JS, KOŚ.6131.69.2015.JS, KOŚ.6131.70.2015.JS, 

KOŚ.6131.71.2015.JS 
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– dopisek kontrolera) polecenie nasadzenie nowych drzew.”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 857-859 ,972-973)  

Należy wskazać, iż wyniki takich kontroli mogą stanowić podstawę do 
ponownego nałożenia obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych, na 
podstawie art. 86 ust. 2 uoop. 

8. Pracownicy Urzędu nie prowadzili monitoringu spełnienia przez strony wymogu 
uzyskania pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew i krzewów 
w przypadku, gdy ich usunięcie związane było z realizacją inwestycji.  

(dowód: akta kontroli, str. 738-741) 

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.  

Kierownik Wydziału wyjaśnił, że przyczyną powyższego stanu rzeczy był brak 
wiedzy pracowników w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli, str. 860-862) 

9. 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. 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 Burmistrzowi. W myśl art. 83f ust. 17 uoop, 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. 

Burmistrz wyjaśnił, że: „Z powodu braku wiedzy pracowników (…) nie 
wprowadzono procedury na temat zmiany sposobu wykorzystania terenu, 
którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.”. 

(dowód akta kontroli, str. 951-953) 

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

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 
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wywiązanie się przez Burmistrza Miasta z nałożonego art. 83f ust. 17 i 18 uoop 
obowiązku nałożenia opłaty w przypadku dokonania zmiany sposobu 
wykorzystania terenu. W ocenie NIK, powyższe postępowanie było działaniem 
nierzetelnym. 

W ocenie NIK, nieprawidłowości opisane w pkt 5 i 8 były skutkiem nieprowadzenia 
przez Burmistrza kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie terenów 
zieleni i zadrzewień26, o których mowa w art. 83f ust. 20 uoop. Do kontroli stosuje 
się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska. 

NIK zwraca uwagę, iż dwa z 13 objętych badaniem protokołów oględzin, 
przeprowadzonych przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew, nie zawierały 
zdjęć dokumentujących przedmiot oględzin.  

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Burmistrza w obszarze 
wydawania zezwoleń i przyjmowania zgłoszeń dotyczących usuwania drzew 
i krzewów oraz kontroli realizacji warunków wynikających z prowadzonych 
postępowań. 

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

W kontrolowanym okresie do Urzędu nie wpłynęły informacje o podejrzeniu 
usunięcia drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 615) 

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 od 1 stycznia 2015 r. do 15 maja 2018 r. złożono 35 wniosków o wydanie 
zezwolenia na usunięcie 343 drzew i 100,0 m2 krzewów27 z terenów nieruchomości 

                                                      
26  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 2018 r. poz. 799, ze zm.). 
27  W 2015 r. – 13 wniosków obejmujących 80 drzew i 2,5 m2 krzewów, w 2016 r. 12 wniosków obejmujących 

180 drzew i 93,5 m2 krzewów, w 2017 r. 8 wniosków obejmujących 80 drzew i 4,0 m2 krzewów, w 2018 r. 
dwa wnioski obejmujące 55 drzew. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 

faktycznego 
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stanowiących własność Miasta, w tym: 

 13 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie 148 drzew i 4 m2 krzewów 
złożyły do Burmistrza jednostki organizacyjne Miasta, takie jak szkoły i Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: „MOPS”);  

 22 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie 195 drzew i 96 m2 krzewów 
Burmistrz złożył do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (dalej: „ZWKZ”) oraz do Starosty Powiatowego w Świdwinie (dalej: 
„Starosta”). Cztery (z 22) wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie 35 drzew 
i 39,5 m2 krzewów Burmistrz złożył w związku z planowanymi inwestycjami28 
(dwie dotyczyły przebudowy drogi, jedna budowy parkingu, jedna budowy 
pomnika). 

(dowód: akta kontroli, str. 350, 717-720, 846-848, 855-856, 897-900) 

Badaniem objęto 13 wniosków29 Burmistrza o wydanie zezwolenia na usunięcie 140 
drzew i 8,5 m2 krzewów. Badane wnioski zostały złożone do właściwych organów 
(ZWKZ oraz Starosty). Dziewięć wniosków zawierało wszystkie wymagane prawem 
elementy. 

(dowód: akta kontroli, str. 384-567, 900) 

Miasto nie realizowało inwestycji objętych decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 348-349) 

W badanym okresie Miastu nie wymierzono administracyjnych kar pieniężnych za 
nielegalne usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie drzew lub krzewów. 

(dowód: akta kontroli, str. 617-618) 

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 12 czerwca 2018 r. do Urzędu nie 
wpłynęły skargi związane z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów 
oraz z zagospodarowaniem pozyskanego drewna. 

(dowód: akta kontroli, str. 20) 

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

Na podstawie 22 wniosków złożonych do Starosty i ZWKZ, w okresie od 1 stycznia 
2015 r. do 15 maja 2018 r., Miasto uzyskało 21 zezwoleń na usunięcie 196 drzew30 
i 96 m2 krzewów31. W jednym przypadku Starosta odmówił wydania zezwolenia na 
usunięcie trzech spośród 13 drzew wnioskowanych do usunięcia32. W uzasadnieniu 
decyzji33 Starosta nie wskazał przyczyny odmowy zezwolenia na usunięcie tych 
drzew. Organy wydające zezwolenia na usunięcie drzew nałożyły na Miasto 

                                                      
28  W przypadku budowy pomnika z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wystąpiło Gimnazjum 

Publiczne. Kwestia ta zostanie omówiona w dalszej części wystąpienia. Od realizacji tej inwestycji 
odstąpiono.  

29  Po cztery wnioski z lat 2015 – 2017 oraz jeden wniosek z 2018 r.  
30  Wniosek złożony do Starosty w dniu 5 czerwca 2018 r. o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech drzew 

był w trakcie rozpatrywania. Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 31 marca 2016 r. o wydanie 
zezwolenia na usunięcie 13 drzew, Starosta wydał zezwolenie na usunięcie 10 drzew. W decyzji 
OS.6131.14.2016 jedno drzewo dwupniowe Starosta potraktował jako dwa drzewa, a w decyzji 
OS.6131.64.2016. drzewo dwupniowe oraz drzewo trzypniowe potraktował łącznie jako jako pięć drzew. 

31  Na podstawie wniosków złożonych w 2015 r. zezwolono na usunięcie 66 drzew i 2,5m2 krzewów, na 
podstawie wniosków złożonych w 2016 r. zezwolono na usunięcie 64 drzew i 93,5m2 krzewów, na 
podstawie wniosków złożonych w 2017 r. zezwolono na usunięcie 66 drzew. 

32  Wniosek z dnia 31 stycznia 2016 r. znak KOŚ.6131.23.2016.JS. 
33  Decyzja Starosty z dnia 14 kwietnia 2016 r. znak OS.61361.26.2016. 

Opis stanu 
faktycznego 
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obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych 51 drzew oraz dwóch krzewów. 
W wydanych zezwoleniach nie nałożono opłat za usunięcie drzew i krzewów.  

(dowód: akta kontroli, str. 350, 367-383, 900) 

Na podstawie 13 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie 148 drzew i 4 m2 
krzewów, złożonych do Burmistrza przez szkoły i MOPS, Burmistrz zezwolił na 
usunięcie 146 drzew i 4 m2 krzewów34. Jednocześnie Burmistrz nałożył obowiązek 
nasadzenia 187 drzew. 

(dowód: akta kontroli, str. 150-173, 189-198, 301-309, 350, 763-821)  

W jednym przypadku Burmistrz wydając zezwolenie na usunięcie sześciu drzew 
ustalił opłatę za ich usunięcie w kwocie 127,1 tys. zł. Drzewa te nie zostały usunięte 
ze względu na rezygnację strony z realizacji inwestycji. 

(dowód: akt kontroli, str. 350, 846-848) 

Odnośnie do przestrzegania terminów usunięcia drzew określonych w decyzjach 
Starosty i ZWKZ, Kierownik WGKiOŚ podał w wyjaśnieniach, że Wydział „nie 
prowadzi rejestru, a zatem nie jest wstanie określić, które zlecenie wynajętego 
podnośnika jest przypisane do konkretnej decyzji czy konkretnego drzewa. Drzewa 
usuwane są zależnie od warunków pogodowych oraz w miarę możliwości 
technicznych przy obecności pracowników (…) Każdorazowo przed wycinką drzew 
przeprowadzone są oględziny (…) (czy nie ma gniazd), (…) gdy wycinka jest po 
1 marca). (…) Za każdym razem pracownik Wydziału (…) wskazuje ekipie (…) które 
drzewo trzeba wyciąć.”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 619-620) 

Kierownik WGKiOŚ wyjaśnił, że drzewa objęte decyzjami ZWKZ były usuwane 
niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia, ze względu na stwarzane przez nie 
zagrożenie dla ludzi. 

(dowód: akta kontroli, str. 629-631) 

Kierownik WGKiOŚ wyjaśnił, że nasadzenia na terenie parku miejskiego, których 
obowiązek wykonania wynikał z trzech decyzji ZWKZ35 nie zostały dokonane 
ponieważ: „Wydział (…) posiadał projekt rewitalizacji parku (…), który obejmuje 
również nasadzenia drzew. (…) W grudniu 2016 r. został złożony wniosek 
o dofinansowanie (…) i w 2018 r. rozpoczęto realizację tego zadania. Bezcelowe 
było wprowadzanie nasadzeń, które mogły być zniszczone w czasie prac (…) 
w związku z rewitalizacją, polegającej na wycince drzew, nasadzeniach oraz 
wykonaniu alejek z tłucznia kamiennego.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 629-631, 826-834) 

W decyzjach zezwalających na usunięcie drzew, wydanych na podstawie badanych 
13 wniosków, nie nałożono na Miasto Świdwin obowiązku poinformowania 
o terminie dokonania nasadzeń zastępczych. 

(dowód: akta kontroli, str. 386-567) 

                                                      
34  Na podstawie wniosków złożonych w 2015 r. Burmistrz zezwolił na usunięcie 14 drzew, na podstawie 

wniosków złożonych w 2016 r., Burmistrz zezwolił na usunięcie 117 drzew (przy czym 58 drzew nie zostało 
usuniętych, spośród których 51 zostały objęte wnioskiem złożonym w 2018 r.), na podstawie 
wniosków złożonych w 2017 r. Burmistrz zezwolił na usunięcie 12 drzew i 4 m2 krzewów, na podstawi 
wniosków złożonych w 2018 r. Burmistrz zezwolił na usunięcie 53 drzew (w tym 51 objętych niewykonaną 
decyzją wydaną na wniosek złożony w 2016 r. 

35  Nr 29.2015.K z dnia 19 stycznia 2015 r. (11 drzew) oraz nr 503.2015.K z dnia 18 sierpnia 2015 r. w terminie 
do dnia 31 grudnia 2016 r. (jedno drzewo), nr 566.2015.K z dnia 8 września 2015 r. (jedno drzewo - brak 
terminu nasadzenia). 
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4.3. Rzetelność prowadzenia sprawozdawczość dotyczącej 
nasadzeń oraz ubytków drzew i krzewów 

Zgodnie ze sprawozdaniami statystycznymi SG-01 (leśnictwo i ochrona środowiska) 
w 2015 r. nasadzono 41 drzew i 40 krzewów, a ubyło 37 drzew i 2 krzewy, w 2016 r. 
nasadzono 50 drzew i 250 krzewów, a ubyło 30 drzew i 48 krzewów, w 2017 r. 
nasadzono 15 drzew i 120 krzewów, a ubyło 35 drzew i 40 krzewów. Sprawozdania 
przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego w wymaganym terminie. 
W Urzędzie nie prowadzono rejestru ubytków i nasadzeń. Kierownik WGKiOŚ oraz 
Inspektor ds. ochrony środowiska podali w wyjaśnieniach, że wypełniając 
sprawozdania SG-01 kierowali się liczbą nasadzonych drzew wynikającą ze zleceń, 
w których określono ich liczbę oraz wiedzą na temat ubytków i zniszczeń drzew 
w danym roku sprawozdawczym, pozyskaną z własnych bieżących obserwacji 
nowych nasadzeń na terenie Miasta oraz informacji na temat zniszczeń zieleni, 
pozyskanych od pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku na terenie 
Miasta. Natomiast nie posiadali informacji na temat zniszczeń drzew i krzewów 
niebędących własnością Miasta. 

(dowód: akta kontroli, str. 351-366, 621-624, 691-694, 900) 

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

1. Cztery spośród 13 objętych badaniem wniosków o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew, złożonych przez Burmistrza do Starosty i ZWKZ, nie 
zawierało wymaganych art. 83 ust. 4 uoop elementów, takich jak: określenie 
gatunku drzew przewidzianych do usunięcia (podano jedynie nazwy 
rodzajowe), termin planowanego usunięcia drzew36, określenie przeznaczenia 
terenu, na którym rosły drzewa37, informacji o planowanym terminie usunięcia 
drzew, wskazania czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej38; obwodów pni drzewa, rysunku lub mapy 
określającej usytuowania drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów 
budowalnych z określeniem numerów drzew przypisanych do obwodów pni. 
Jeden z ww. wniosków39 uzupełniono po wezwaniu Starosty. 

 (dowód: akta kontroli, str. 384-383, 386-410, 429-472 

Kierownik Wydziału wyjaśnił, że przyczyną niepodania nazw gatunkowych 
drzew we wniosku KOŚ.6131.1.2015.AK „była pora składania wniosku 
w okresie bezlistnym w związku z czym określenie gatunku drzewa było 
utrudnione. (…). We wniosku KOŚ.6131.29.2015.AK omyłkowo nie wpisano 
gatunków drzewa (…). W wypisie z rejestru gruntów, który został załączony do 
wniosku widnieje informacja o przeznaczeniu terenu, na którym rosną drzewa.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 627-628) 

Inspektor ds. ochrony środowiska odnośnie do wniosku 
KOŚ.6131.88.2015.JS złożonego do ZWKZ wyjaśniła, że: „Obszar, na którym 

                                                      
36  Wnioski: KOŚ.6131.1.2015.AK złożony w dniu 13 stycznia 2015 r. do ZWKZ o wydanie zezwolenia na 

usunięcie 11 drzew oraz KOŚ.6131.29.2015.AK złożony w dniu 14 maja 2015 r. do Starosty o wydanie 
zezwolenia na usunięcie 12 drzew, KOŚ.6131.3.2016.JS złożony w dniu 29 stycznia 2016 r. do Starosty 
o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 drzew. 

37  Wniosek KOŚ.6131.29.2015.AK złożony w dniu 14 maja 2015 r. do Starosty o wydanie zezwolenia na 
usunięci 12 drzew. 

38  Wniosek KOŚ.6131.88.2015.JS złożony w dniu 26 listopada 2015 r. do ZWKZ o wydanie zezwolenia na 
usunięcie 20 drzew.  

39  Wniosek KOŚ.6131.3.2016.JS złożony w dniu 29 stycznia 2016 r. do Starosty o wydanie zezwolenia na 
usunięcie 11 drzew. 

Opis stanu 
faktycznego 
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nieprawidłowości 



 

21 

rosły drzewa wpisany jest do rejestrów zabytków (…). Dla wnioskodawcy było 
jednoznaczne, że nie jest tam prowadzona działalność gospodarcza. (…).”. 
Odnośnie do wniosku KOŚ.6131.3.2016.JS wyjaśniła, że: „Wniosek (…) został 
wysłany niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ nie miałam 
odpowiedniej wiedzy (…) dopiero zaczynałam pracę (…) był to pierwszy 
wniosek na wycinkę drzew z terenu miasta, który wysłałam.”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 625-626) 

W ocenie NIK złożenie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, 
niezawierających wszystkich wymaganych elementów, było działaniem 
niezgodnym z prawem. 

2.  Burmistrz wydał 13 decyzji w sprawach o zezwolenie na usunięcie drzew 
i krzewów z nieruchomości, stanowiących własność Miasta. 
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 maja 2018 r. Burmistrz wszczął 13 
postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie 142 drzew40 i 4 m2 krzewów 
z terenów nieruchomości stanowiących własność Miasta. W wyniku tych 
postępowań Burmistrz zezwolił na usunięcie 140 drzew i 4 m2 krzewów. 
W jednym przypadku Burmistrz odmówił zezwolenia na usunięcie drzew. 

(dowód: akta kontroli, str. 150-173, 189-198, 301-309, 350, 763-821) 

Zgodnie z art. 90 uoop wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 
z nieruchomości będących własnością gminy (od dnia 28 sierpnia 2015 r. – 
z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego 
podmiotu) należy do właściwości starosty. 

Kierownik WGKiOŚ wyjaśnił, że drzewa, na usunięcie których wydano 
zezwolenia, zostały usunięte z wyjątkiem drzew objętych decyzją z dnia 
24 marca 2016 r. KOŚ.6131.20a.2016.JS (zezwalającą na usunięcie sześciu 
drzew – ze względu na odstąpienie od realizacji inwestycji – budowy pomnika) 
oraz 37 drzew objętych decyzją KOŚ.6131.7.2018 z dnia 16 lutego 2018 r. 
(zezwalającą na usunięcie 51 drzew - termin usunięcia drzew objętych decyzją 
określono na 31 grudnia 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli, str. 846-848) 

Burmistrz wyjaśnił, że: „Zasadnością rozpatrzenia wniosków był fakt, że 
oddałem nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony ww. szkołom 
i MOPS. (…) Przepisy art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) dają trwałemu zarządcy 
nieruchomości prawo do korzystania z nieruchomości oraz zabudowy, 
odbudowy, rozbudowy, przebudowy, remontu lub rozbiórki oraz samodzielnego 
wyrdzawienia i najmu. Traktując ww. instytucje jako samodzielne 
i odpowiedzialne placówki, na wnioski ich kierownictwa wyraziłem zgodę na 
prace porządkowe (…), które polegały między innymi na uzasadnionej wycince 
drzew i krzewów.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 849-851) 

Zdaniem NIK, oddanie nieruchomości należącej do jednostki samorządu 
terytorialnego w trwały zarząd nie powoduje zmiany właściciela nieruchomości, 
a ustawa o gospodarce nieruchomości nie wyłącza stosowania art. 90 uoop. 

Wszczęcie postępowań w powyższych sprawach skutkowało wydaniem decyzji 

                                                      
40  52 drzewa objęte decyzją KOŚ.6131.42.2016.JS zezwalającej na ich usunięcie w terminie do dnia 

31 grudnia 2016 r. nie zostały w tym terminie usunięte. Następnie 51 z tych drzew zostało objętych decyzją 
KOŚ.6131.7.2018.JS zezwalającą na usunięcie 51 drzew (po reformie szkolnictwa Gimnazjum nr 1 zostało 
przekształcone w Szkołę Podstawową nr 4). 
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zezwalających na usunięcie 146 drzew i 4 m2 krzewów (z których usunięto 103 
drzewa i 4 m2 krzewów) z naruszeniem przepisów o właściwości. 

Dokonywanie rozstrzygnięć we własnej sprawie tj. w sprawie wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach 
Miasta, stanowiło naruszenie art. 90 uoop.  

3. Burmistrz nie stwierdził wygaśnięcia dwóch decyzji, pomimo że: 

3.1. drzewa nie zostały usunięte w określonym w decyzji terminie (dotyczy 
decyzji z dnia 25 maja 2016 r. znak KOŚ.6131.42.2016.JS zezwalającej 
Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Świdwinie na usunięcie 52 drzew 
w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.); 

3.2. odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia wymagającego usunięcia drzew, 
a więc decyzja stała się bezprzedmiotowa (dotyczy decyzji z dnia 
24 marca 2016 r. znak KOŚ.6131.20a.2016.JS zezwalającej Publicznemu 
Gimnazjum Nr 1 w Świdwinie na usunięcie sześciu w terminie do dnia 
1 czerwca 2016 r.). 

Zgodnie z art. 162 Kpa organ administracji publicznej, który wydał decyzję 
w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli 1) decyzja stała się 
bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis 
prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony; 2) została 
wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, 
a strona nie dopełniła tego warunku. 

(dowód: akta kontroli, str. 350, 846-848) 

Burmistrz wyjaśnił, że: „Niewywiązanie się przez wnioskodawcę z zapisów 
zezwolenia dot. usunięcia drzew w określonym terminie traktowane było jako 
wygaśnięcie decyzji.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 880-881) 

W ocenie NIK za wycofaniem z obrotu prawnego decyzji wskazanej w pkt 3.1 
przemawiał interes społeczny – skoro ustała przyczyna uzasadniająca 
usunięcie drzew, w interesie społecznym jest ich zachowanie, a tym samym 
wycofanie zgody na ich usunięcie. Natomiast uchylenie decyzji wskazanej 
w pkt 3.2. było obligatoryjne. 

4. Burmistrz nie wystąpił do ZWKZ o zmianę czterech decyzji, zezwalających na 
usunięcie drzew z terenu parku, w zakresie obowiązku dokonania nasadzeń 
zastępczych 22 drzewami41.  

(dowód: akta kontroli, str. 350, 629-631, 876-877) 

Powyższe nasadzenia nie zostały wykonane ze względu na planowaną 
rewitalizację tego parku.  
Burmistrz wyjaśnił, że: „Nie wystąpiłem o zmianę tych decyzji (…) skoro 
obowiązek taki został nałożony w decyzji 745.2016K z 25 lipca 2016 r.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 895-899) 

NIK zauważa, że przywołana w wyjaśnieniach decyzja ZWKZ zezwala na 
prowadzenie prac związanych z rewitalizacją parku miejskiego położonego przy 
ul. Drawskiej w Świdwinie, polegających m.in. na wycince ok. 2.000 drzew 

                                                      
41  Łącznie 22 drzew w miejsce objętych zezwoleniem na usunięcie z terenu parku przy ul. Drawskiej 

w Świdwinie, tj. decyzja nr 29.2015.K z dnia 19 stycznia 2015 r. – 11 drzew, nr 503.2015.K z dnia 
18 sierpnia 2015 r. – jednego drzewa, nr 566.2015.K z dnia 8 września 2015 r. – jednego drzewo, 
nr 78.2016.K z dnia 8 lutego 2016 r. - dziewięciu drzew. 
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obumarłych, chorych, zdegradowanych oraz wprowadzeniu nasadzeń drzew 
i krzewów zgodnie z dokumentacją. Powyższa decyzja nie jest decyzją 
zezwalającą na usunięcie drzew na podstawie uoop, lecz decyzją zezwalającą 
na prowadzenie prac związanych z rewitalizacją parku miejskiego, wydaną na 
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami42. 

(dowód: akta kontroli, str. 897-899) 

NIK, nie kwestionując niedokonania nasadzeń zastępczych zgodnie z ww. 
decyzjami, zwraca uwagę, że w obiegu prawnym pozostają decyzje 
nakładające na Miasto obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych. 
Niewystąpienie o zmianę ww. decyzji było postępowaniem nierzetelnym.  

NIK zwraca uwagę na istotne ryzyko nierzetelnego przedstawienia danych 
w sprawozdaniach SG-01 z uwagi na nieprowadzenie rejestru ubytków 
i dokonanych nasadzeń oraz kierowanie się przez pracowników wypełniających 
druki statystyczne SG-01 liczbą nasadzonych drzew, wynikającą ze zleceń 
(w których określono ich ilość) oraz wiedzą na temat ubytków i zniszczeń 
(pozyskaną z obserwacji nowych nasadzeń na terenie Miasta oraz informacji na 
temat zniszczeń zieleni, udzielonych przez pracowników zajmujących się 
utrzymaniem porządku na terenie Miasta).  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Burmistrza w obszarze 
sporządzania i składania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność Miasta, wywiązywania 
się z obowiązków zawartych w zezwoleniach oraz prowadzenia sprawozdawczości 
dotyczącej nasadzeń oraz ubytków drze w i krzewów.  

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 okresie objętym kontrolą Miasto zawarło 12 umów na wykonanie prac związanych 
z usuwaniem drzew i cięciami pielęgnacyjnymi, w ramach których wydatkowano 
łączną kwotę 40,0 tys. zł43. Dziesięć z ww. umów, na łączną kwotę 30,5 tys. zł, 
dotyczyło wyłącznie najmu podnośnika (wycinkę drzew przeprowadzili pracownicy 
Urzędu, zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych). W przypadku pozostałych 
dwóch umów, część wynagrodzenia przekazano zewnętrznemu wykonawcy 
w formie środków pieniężnych w łącznej kwocie 9,5 tys. zł, a część w formie drewna 
o łącznej wartości 1,9 tys. zł. Odnośnie do sposobu ustalenia wartości usługi 
usunięcia drzew Kierownik WGKiOŚ wyjaśnił, że: „Każdorazowo przed zleceniem 
wykonania wycinki pracownik wydziału dokonuje oględzin (…) drzewa i ustalana jest 
wartość usługi usunięcia drzewa. Do każdej sprawy i każdego drzewa podejście jest 
indywidualne, uwzględniające trudność dokonania wycinki.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 568, 619-620, 654-675, 695-696, 717-720, 900) 

Kierownik WGKiOŚ wyjaśnił także, że: „Wraz z potencjalnym wykonawcą oglądam 
drzewa przewidziane do usunięcia. Następnie wykonawca przedstawia ofertę, 
odbywa się to ustnie. Po uzgodnieniu ceny usługi (…), sporządzane jest zlecenie. 

                                                      
42  Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm.  
43  Bez kosztu trzebieży lasu miejskiego - 12,9 tys. zł i pozycji cięcia sanitarne, zrzucanie gniazd i uprzątniecie 

– 2,7 tys. zł, frezowania – 1,0 tys. zł.  
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Tak również postępowałem przy zleceniach, KOŚ.3037.1.10.2018.JS oraz 
KOŚ.3037.1.22.2015.AK. Z negocjacji z wykonawcą nie zostały sporządzone notatki 
ani inne dokumenty. (…) W przypadku wynajmu podnośnika szacowana jest przeze 
mnie wartość zamówienia, poprzez rozesłanie zaproszeń do złożenia ofert i ich 
oceny. Odbywa się to na początku każdego roku i najkorzystniejsza oferta 
obowiązuje przez cały rok kalendarzowy. Ceny za wynajem podnośnika dotyczą 
ceny roboczogodziny podnośnika i operatora i rozliczane na podstawie faktycznie 
przepracowanego czasu, określonego na podstawie raportu podpisanego przez 
przedstawiciela Urzędu i wykonawcy.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 854) 

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

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywało Zarządzenie Burmistrza 
w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki majątkiem trwałym, 
inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie 
Miasta Świdwin44. W zarządzeniu tym nie uregulowano zasad wyceny oraz 
sprzedaży majątku Miasta Świdwin. Skarbnik Miasta (dalej Skarbnik) wyjaśnił, że: 
„W związku z (…) stwierdzonym brakiem kompleksowej regulacji w zakresie 
powierzania składników majątku, zasad jego wyceny oraz sprzedaży lub 
przekazania w terminie do dnia 9 lipca 2018 r. zostanie przygotowane stosowne 
Zarządzenie szczegółowo regulujące ww. zakres przedmiotowy.”45. 

(dowód: akta kontroli, str. 632-647) 

Poza wyżej opisanymi przypadkami przekazania pozyskanego drewna wykonawcy 
usługi wycinki, pozyskane drewno zostało przekazane osobom wskazanym przez 
MOPS. Kierownik WGKiOŚ wyjaśnił, że Wydział nie prowadzi ewidencji 
pozyskanego drewna, które bezpośrednio z miejsca wycinki rozwożone jest do 
wskazanych osób, podopiecznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 568, 654-690) 

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

1. Burmistrz zawarł dwie umowy na usunięcie drzew z terenów nieruchomości 
stanowiących własność Miasta, w których w cenie usługi uwzględnił wartość 
drewna przekazanego wykonawcy.  

W dniu 20 lutego 2018 r. Burmistrz podpisał zlecenie46 na wycięcie drzew oraz 
frezowania pni 10 drzew za kwotę 6,0 tys. zł brutto. W zleceniu wskazano termin 
wykonania usług na dzień 26 lutego 2018 r. Następnie Burmistrz zatwierdził 
(brak daty) notatkę służbową spisaną w dniu 26 lutego 2018 r. m.in. przez 
Kierownika WGKiOŚ, zgodnie z którą z przycinki uzyskano ok. 15,0 mp drewna 
opałowego o łącznej wartości 1,5 tys. zł. W notatce stwierdzono także: „Dla 
obniżenia kosztów wycinki drewno staje się własnością wykonawcy. Cena usługi 
bez możliwości pozyskania drewna wynosi 7.500,00 zł brutto, cena 
z pozyskaniem drewna wynosi 6.000,00 zł.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 568, 678-679) 

Zgodnie z Protokołem końcowego odbioru robót, spisanym w dniu 7 marca 

                                                      
44  Zarządzenie Nr WO/132/11 z dnia z dnia 9 grudnia 2011 r.  
45  Zarządzenie WO/102/2018 Burmistrza Miasta Świdwin w sprawie sposobu zagospodarowania drewna 

pozyskanego z terenów nieruchomości będących własnością Miasta Świdwin. 
46  KOŚ.3037.1.10.2018.JS. 
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2018 r., prace zakończono w dniu 26 lutego 2018 r., a ich koszt określono na 
6,0 tys. zł brutto. W dniu 19 marca 2018 r. dokonano na rzecz wykonawcy 
przelewu kwoty 6,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 678-683) 

W dniu 24 lutego 2015 r. Burmistrz podpisał zlecenie47 na wycięcie trzech 
drzew. Wartość prac ustalono na kwotę brutto 3,4 tys. zł. Zgodnie 
z zatwierdzoną przez Burmistrza (brak daty) notatką służbową, spisaną w dniu 
24 lutego 2015 r. m.in. przez Kierownika WGKiOŚ, z usuniętych drzew 
uzyskano ok. 3 mp drewna opałowego o wartości 0,1 tys. zł za 1 mp. W notatce 
określono wartość tego drewna na kwotę 0,4 tys. zł. Wartość usługi określono 
na kwotę 3.610,00 zł + VAT, a w przypadku pozyskania drewna 3.210,00 zł + 
VAT.”. 

Kierownik WGKiOŚ wyjaśnił, że w notatce służbowej określającej wartość 
pozyskanego drewna, sporządzonej w dniu 24 lutego 2015 r. oprócz wartości 
drewna pozyskanego z usunięcia trzech drzew została zwiększona o 100,00 zł, 
tj. o wartość drewna z cięć sanitarnych dwóch lip. 

Zgodnie z Protokołem końcowego odbioru robót, spisanym w dniu 4 marca 
2015 r., prace zakończono w dniu 4 marca 2015 r., a ich koszt określono na 3,4 
tys. zł brutto. W dniu 9 marca 2015 dokonano na rzecz wykonawcy przelewu 
kwoty 3,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 568, 670-677, 705-720) 

Kierownik WGKiOŚ wyjaśnił, że: „Zakład (…) jest firmą, z którą Miasto Świdwin 
współpracuje w zakresie usuwania drzew z terenów trudnodostępnych (…). 
Każdorazowo przed zleceniem wycinki pracownik Wydziału dokonuje oględzin 
przedmiotowego drzewa i ustalana jest wartość usługi . (…) Do każdej sprawy 
i każdego drzewa podejście jest indywidualne, uwzględniające trudności 
dokonania wycinki.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 695-698) 

Burmistrz wyjaśnił, że: „W Urzędzie (…) nie zostały opracowane procedury 
postępowania z drewnem pozyskanym z wycinki na terenie należącym do 
Miasta. Zatwierdzając notatkę służbową spisaną w dniu 28 lutego 2018 r. (…) 
kierowałem się zasadą gospodarności, oszczędności i rzetelności 
w postępowaniu z majątkiem miasta. Nie potrafię stwierdzić, w jaki sposób 
komisja ustaliła wartość tego drewna. (…) Również w przypadku z 2015 r. (…) 
zatwierdzając notatkę miałem wiedzę, że oprócz wycinki trzech drzew 
przeprowadzona zostanie przycinka dwóch drzew, z których oszacowano k. 1 
mb drewna, dlatego wartość drewna została zwiększona z 300 zł do 400 zł. 
Wartość drewna jest wartością brutto.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 699-701) 

W sytuacji gdy wykonawca usługi staje się właścicielem pozyskanego drewna, 
obie operacje (tj. sprzedaż drewna wykonawcy oraz usługa usuwania drzew) 
powinny być ujęte oddzielnie w ewidencji księgowej. Zgodnie z art. 7 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości48 (dalej: uor”) wartość 
poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych 
z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie 
można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów 
i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat 

                                                      
47  KOŚ.3037.1.22.2015.AK. 
48  Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.  
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nadzwyczajnych. Niezastosowanie zasady indywidulanej wyceny, 
tj. uwzględnienie wartości pozyskanego drewna w cenie usługi usuwania drzew, 
nieujęcie w księgach rachunkowych wartości drewna pochodzącego z usunięcia 
drzew, o którą wykonawcy pomniejszyli swoje wynagrodzenie i niewystawienie 
wykonawcy usługi faktury za sprzedaż drewna oznacza nierzetelne prowadzenie 
ksiąg rachunkowych i naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 uor, zgodnie z którym księgi 
rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie 
i bieżąco; księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich 
zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.  

2. W Urzędzie nie prowadzono ewidencji ilościowo-wartościowej drewna 
przekazywanego innym podmiotom i nie ewidencjonowano operacji 
dotyczących przychodów i rozchodów drewna w księgach rachunkowych 
jednostki.  

W żadnym z 13 przypadków przekazania drewna, pozyskanego 
z nieruchomości stanowiących własność Miasta, osobom wskazanym przez 
MOPS nie została określona ilość i wartość tego drewna, a operacje związane 
z jego pozyskaniem i przekazaniem nie zostały ujęte w księgach rachunkowych 
jednostki. W księgach rachunkowych nie ujęto także dwóch operacji przyjęcia 
i przekazania drewna wykonawcy wycinki drzew (co omówiono powyżej). 

(dowód: akta kontroli, str. 568, 632-647) 

Zauważyć należy, że drewno pozyskane w wyniku usunięcia drzew i krzewów 
z nieruchomości gminnych stanowi składnik majątkowy gminy, w związku z tym 
wartość sprzedanego drewna powinna być ujęta w dochodach własnych gminy. 
Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego49, źródłem dochodów 
własnych gminy są dochody z majątku gminy. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 
uor należy prowadzić ewidencję zarówno księgową, jak i ilościową lub 
ilościowo-wartościową składników mienia ruchomego, a takim jest drewno 
pozyskiwane z wycinki drzew z terenów nieruchomości gminnych. Wynika to 
bezpośrednio z faktu, że drewno, jako składnik aktywów jednostki powinno być 
na bieżąco ujmowane w ewidencji księgowej. 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.  

Skarbnik wyjaśnił, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz § 7 ust. 1 Instrukcji 
w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad 
odpowiedzialności za powierzone mienie, stanowiącej załącznik do 
Zarządzenia Nr WO/132/11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 9 grudnia 2011 r. 
w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki majątkiem trwałym, 
inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 
w Urzędzie Miasta Świdwin, piecza i odpowiedzialność za należyte 
zabezpieczenie ruchomości stanowiących majątek Miasta oraz 
odpowiedzialność za należyte i terminowe wystawianie obowiązujących 
dokumentów dotyczących zmian w stanie posiadania tego mienia, należała do 
Kierownika WGKiOŚ. Ponadto wyjaśnił, że Wydział nie zgłaszał takich operacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 632-647, 684-689) 

                                                      
49  Dz. U. z 2017 r. poz. 1453. 
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Kierownik WGKiOŚ wyjaśnił, że: „Zgodnie z zarządzeniem WO/132/11 
Burmistrza Miasta Świdwin (…) odpowiadam za mienie Urzędu Miasta, które 
zostało mi powierzone. W żadnym dokumencie nie zostało mi powierzone 
mienie w postaci drzew, znajdujących się na terenie (…) Miasta Świdwin. 
W żaden sposób nie zostały określone zasady i sposób postępowania 
z drewnem pozyskanym w trakcie wycinki drzew z terenów gminnych. (…) 
Komisyjnie szacowana była wartość drewna pozyskanego z wycinki, która 
następnie została pomniejszona o koszt usługi wycinki drzew. Takie 
rozwiązanie było akceptowane przez osoby podpisujące zlecenia (…). Nie było 
żadnej informacji o niepoprawnym sposobie postępowania z majątkiem Miasta 
w postaci drewna (…). Całość drewna pozyskanego z wycinki drzew przez 
pracowników Urzędu Miasta była przekazana dla osób wskazanych przez 
MOPS. Nie było zasad określających sposób postępowania z drewnem.”. 

(dowód: akta kontroli, str. 695-698) 

Burmistrz wyjaśnił, że: „W zarządzeniu tym (WO/132/11 Burmistrza Miasta 
Świdwin z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej 
gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad 
odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Świdwin – dopisek 
kontrolera) nie uregulowano sposobu postępowania z drewnem pozyskiwanym 
z wycinki na terenie Miasta Świdwin ze względu na sporadyczność takiego 
postępowania (dwa przypadki: jeden w 2015 r. i jeden w 2018 r.). Zobowiążę 
odpowiednie Wydziały do uregulowania tej kwestii. Wartość drewna 
pozyskanego z wycinki drzew z gruntu stanowiącego własność Miasta Świdwin 
była określna przez komisję i zatwierdzana przez Burmistrza Miasta na 
podstawie rozeznania telefonicznego cen drewna opałowego w Nadleśnictwie 
Świdwin. Dokonano dwóch szacowań drewna pozyskanego z wycinki 
w sytuacji zlecenia wycinki dla firmy zewnętrznej. Nie szacowano wartości 
drewna przekazywanego dla podopiecznych MOPS-u.”.  

(dowód: akta kontroli, str. 702-703) 

Zdaniem NIK, wbrew twierdzeniu Burmistrza, sposób postępowania z drewnem 
uzyskanym w wyniku usuwania drzew z nieruchomości stanowiących własność 
Miasta, nie dotyczył przypadków sporadycznych. W okresie od dnia 1 stycznia 
2015 r. do dnia 15 maja 2018 r. wydanych zostało 35 decyzji zezwalających na 
usunięcie, z nieruchomości stanowiących własność Miasta 343 drzew i 100,0 
m2 krzewów.  

(dowód akta kontroli, str. 350)  

NIK zwraca uwagę, że istotną przyczyną nieprawidłowości stwierdzonych w tym 
obszarze był brak procedur określających sposób postępowania z drewnem 
pozyskanym z drzew i krzewów usuniętych z nieruchomości stanowiących własność 
Miasta. Stosowne zarządzenie zostało wydane dopiero w toku kontroli NIK, w dniu 
13 lipca 2018 r.50. 

(dowód: akta kontroli, str. 882-892) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Burmistrza w obszarze 
gospodarności, legalności i rzetelności działań związanych z usunięciem drzew 
i krzewów oraz zagospodarowaniem pozyskanego drewna. 

                                                      
50  Zarządzenie WO/102/2018 Burmistrza Miasta Świdwin w sprawie sposobu zagospodarowania drewna 
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IV. Uwagi i wnioski  
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że opisane w niniejszym wystąpieniu 
nieprawidłowości, wskazują że ustalone mechanizmy kontroli zarządczej nie 
stanowią wystarczającej odpowiedzi na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. 
Stosownie do art. 68 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, kontrola zarządcza 
stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań 
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli 
zarządczej jest zapewnienie m.in. zgodności działalności z przepisami prawa oraz 
procedurami wewnętrznymi; skuteczności i efektywności działania. NIK zwraca 
zwłaszcza uwagę na niewłaściwe zdefiniowanie ryzyka w obszarze udzielania 
zezwoleń na usunięcie drzew oraz niedostateczny nadzór sprawowany przez 
Burmistrza nad realizacją tych zadań. 

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 Kontroli51, wnosi o: 

1) przeszkolenie pracowników wykonujących zadania dotyczące usuwania drzew 
i krzewów w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych 
w powyższym zakresie oraz zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacją 
tych zadań; 

2) wyeliminowanie przypadków prowadzenia postępowań o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew i krzewów oraz sporządzania wniosków o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, 
stanowiących własności Miasta, niezgodnie z przepisami prawa;  

3) wyeliminowanie przypadków wydawania zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów z naruszeniem przepisów o właściwości rzeczowej; 

4) ujmowanie w ewidencji księgowej wartości drewna pozyskanego w wyniku 
usuwania drzew z nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz 
prowadzenie ewidencji podmiotów, którym przekazano to drewno;  

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

6) wystąpienie do ZWKZ o zmianę decyzji zezwalających Miastu na usunięcie 
drzew, w zakresie obowiązku nasadzeń w Parku przy ul Drawskiej 
w Świdwinie; 

7) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Burmistrza z dnia 25 maja 2016 r. znak: 
KOŚ.6131.42.2016.JS oraz z dnia 24 marca 2016 r. znak: 
KOŚ.6131.20a.2016.JS; 

8) monitorowanie przestrzegania przez strony warunków wydanych zezwoleń na 
usunięcie drzew i krzewów;  

9) monitorowanie zmiany sposobu wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne 
usunęły drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej; 

10) wprowadzanie 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 

                                                      
51  Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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stosownego pozwolenia oraz monitorowanie spełnienia wymogu otrzymania 
takiego pozwolenia. 

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  10 sierpnia 2018 r. 
  

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Środowiska 

 

 

 

 

Kontroler 

p.o. Dyrektora 
Anna Krzywicka 

Tomasz Nowakowski 
Główny specjalista kp. 

 
 
*) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie nazwisk osób fizycznych. Wyłączeń tych 
dokonano w interesie osób fizycznych. 
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