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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 Delegatura w Białymstoku 

Kontrolerzy Beata Pawłowska – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBI/68/2018 z 25 maja 2018 r.                                           (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego2 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
realizację w latach 2015-2018 w Starostwie zadań związanych z usuwaniem drzew 
i krzewów.  

Starostwo zapewniło zaplecze kadrowo-techniczne do realizacji zadań związanych 
z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na gruntach nieleśnych, będących 
własnością gmin z terenu powiatu białostockiego. Decyzje wydawano po prawidłowo 
przeprowadzonej weryfikacji przyczyn usunięcia drzew i krzewów, odstępując od naliczenia 
opłat wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, określonych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody4. Niezwłocznie podejmowano działania w przypadku podejrzenia 
nielegalnego usunięcia drzew. 

W trakcie kontroli stwierdzono jednak nieprawidłowości polegające na: 

 nierzetelnym dokumentowaniu oględzin, prowadzonych w ramach postępowań 
o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 

 niewezwaniu (w jednym przypadku) do uzupełnienia niekompletnego wniosku 
o  udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 

 zawarciu w dwóch zezwoleniach na wycinkę drzew i krzewów rozstrzygnięć, 
dotyczących terminu odroczenia uiszczenia opłaty, niezgodnych z art. 84 ust. 3 uoop, 

 niewłaściwym wskazaniu terminu uprawomocnienia się decyzji, co skutkowało 
opóźnieniem w uzyskaniu opłaty za usunięcie drzew i krzewów,  

 niemonitorowaniu terminów usunięcia drzew i krzewów oraz wykonania nasadzeń 
zastępczych, określonych w zezwoleniu,  

 nieuzupełnianiu na bieżąco danych o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew 
w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku, 

 niepodjęciu działań mających na celu rozstrzygnięcie o nieważności decyzji 
zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, wydanej przez niewłaściwy organ. 

                                                      
1 Dalej „Starostwo”. 
2 Od 11 grudnia 2014 r. Dalej: „Starosta”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
4  Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm. Ustawa zwana dalej: „uoop”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie zaplecza kadrowo-technicznego do wykonywania zadań 
dotyczących usuwania drzew i krzewów 

1.1. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa5, w okresie objętym kontrolą 
wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew na gruntach nieleśnych, będących własnością 
gminy należało do zadań Wydziału Środowiska i Rolnictwa6 (dalej: „WŚiR”). Obowiązki 
związane z realizacją spraw z ww. zakresu7 przypisane były wprost jednemu pracownikowi 
ww. Wydziału. Dodatkowo jeden pracownik brał udział w oględzinach prowadzonych 
w związku z wnioskami o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, na podstawie ogólnie 
przypisanego obowiązku „wykonywania innych zadań zleconych przez przełożonego”8. 
Dyrektor WŚiR wyjaśniła, że: „W WŚiR generalnie obowiązuje zasada, aby w oględzinach 
uczestniczyło dwóch pracowników.(…) Wydział liczy ośmiu pracowników (w tym Dyrektor) 
i każdy z pracowników realizuje swoje odrębne zadania. Dlatego też najczęściej jedna 
z osób biorących udział w oględzinach nie jest związana zakresem obowiązków 
z przedmiotem kontroli.” Dyrektor dodała, że jest to pracownik który formalnie zastępuje 
osobę odpowiedzialną za przedmiotowe zadanie.   

               (dowód: akta kontroli str. 4-21, 98-102) 

Ww. pracownicy posiadali wyższe wykształcenie w kierunkach odpowiednio: inżynieria 
środowiska i ochrona środowiska. Starosta zapewnił im możliwość uczestnictwa 
w szkoleniach m.in. na temat zmian przepisów odnoszących się do problematyki wydawania 
zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów9.                                   (dowód: akta kontroli str. 15) 

1.2. Starostwo dysponowało środkami technicznymi, wystarczającymi do prawidłowego 
prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 
w tym niezbędnymi do wykonywania wizji w terenie.10                (dowód: akta kontroli str. 22) 

1.3. W latach 2015 – 2018 w Starostwie nie zidentyfikowano osobnych ryzyk w obszarze 
związanym z realizacją zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów na działkach 
będących własnością gmin. Corocznie określano natomiast ryzyka dotyczące ogólnie 
wydawania decyzji administracyjnych, w tym przygotowywanych w WŚiR, takie jak: 
przekroczenie terminów, wystąpienie błędów formalnych, przeoczenie zmian zachodzących 
w przepisach prawa, trudności interpretacyjne w stosowaniu zmienionych przepisów. 
Poziom tych ryzyk oceniano jako średni. Reakcją na ryzyko miał być m.in. stały monitoring 
terminowości załatwiania spraw, sprawowanie bieżącego nadzoru merytorycznego nad 
tworzeniem przez pracowników projektów decyzji, bieżące weryfikowanie treści wniosków 
składanych przez wnioskodawców, stałe monitorowanie informacji o zmianach 
zachodzących w przepisach i konsultowanie ich z Zespołem Radców Prawnych, czy udział 
w szkoleniach. Dyrektor WŚiR przynajmniej dwa razy w roku przedstawiała koordynatorowi 
kontroli zarządczej raporty z monitorowania realizacji zadań i wystąpienia ryzyk. Wynikało 
z nich, że nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji.  

(dowód: akta kontroli str. 23-25) 

W 2016 roku, w ramach kontroli zarządczej, dyrektor WŚiR, sprawdziła prawidłowość 
wydawania decyzji zezwalających na wycinkę drzew na działkach będących własnością 
gminy. Nie stwierdziła nieprawidłowości. Kontrola w takim zakresie została też ujęta 
w planie kontroli wewnętrznych na 2018 rok (w IV kwartale). 

(dowód: akta kontroli str. 26-28) 

                                                      
5  W dniu kontroli obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Białymstoku, wprowadzony uchwałą 

nr 642/2017 Zarządu Powiatu Białostockiego z 20 września 2017 r., zaś wcześniej – wprowadzony uchwałą nr V/29/2015 
Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 r. 

6  Do 1 października 2017 r. był to Wydział Rolnictwa i Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji.  
7  W tym: prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących 

własnością gminy oraz prowadzenie postępowań w sprawie wymierzania kar za usunięcie drzew i krzewów 
bez zezwolenia. 

8  Zadanie, związane z prowadzeniem postępowań w sprawach usuwania drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
będących własnością gminy, zostało temu pracownikowi przypisane w zakresie czynności zmienionym 26 czerwca 2018 r. 

9  W okresie objętym kontrolą pracownik odpowiedzialny za prowadzenie postępowań w sprawie wydawanie zezwoleń 
na usuwanie drzew i krzewów uczestniczył w trzech szkoleniach tematycznych, natomiast drugi pracownik – w jednym. 

10  W dyspozycji były m.in.: samochód, aparat fotograficzny i taśma miernicza do pomiaru obwodu drzew. 
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1.4. Realizacja przez Starostwo zadań, dotyczących usuwania drzew i krzewów, w okresie 
objętym kontrolą nie była przedmiotem audytu wewnętrznego, ani kontroli Komisji 
Rewizyjnej lub innej Komisji właściwej ds. ochrony środowiska, funkcjonujących jako organy 
wewnętrzne Rady Powiatu.                                                          (dowód: akta kontroli str. 28) 

W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie Starostwa do wykonywania 
zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów. 

2. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kontrola realizacji 
warunków wynikających z prowadzonych postępowań 

2.1. Wydawanie zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów 

2.1.1. W latach 2015-2018 (do 15 maja) do Starosty wpłynęło 839 wniosków o wydanie 
na podstawie uoop zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych (kolejno: 360, 238, 179 i 62). Wnioski dotyczyły usunięcia 12.042 szt. drzew 
(5.858 szt., 3.642 sz., 1.665 szt. i 877 szt.) oraz 19.482,99 m2 krzewów (8.888,49 m2, 
9.354,5 m2, 526 m2 i 714 m2). Na ich podstawie Starosta (do 15 maja 2018 r.) m.in.: 

 w 766 decyzjach11 zezwolił na usunięcie 10.203 szt. drzew i 14.413,49 m2 krzewów12, 
w tym do końca maja 2018 r. usuniętych miało zostać: 8.080 szt. drzew i 11.698,49 m2, 
przy czym trzy decyzje zezwalające na usunięcie 219 drzew i 114 m2 krzewów zostały 
uchylone na żądanie stron, 

 w 21 decyzjach13 odmówił udzielenia zezwolenia na usunięcie 92 drzew, głównie 
ze względu na niepotwierdzenie w trakcie oględzin występowania przyczyn usunięcia 
drzew, wskazanych we wniosku; 

 w 41 decyzjach umorzył postępowanie14, na usunięcie 592 szt. drzew i 5.037,5 m2 
krzewów, w związku z wycofaniem wniosków przez strony; 

 33 wnioski na wycinkę 650 drzew i 30 m2 krzewów pozostawił bez rozpatrzenia, 
w związku z nieuzupełnieniem ich w wyznaczonym terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 29-67) 

2.1.2. Spośród 766 decyzji, w których zezwolono na usunięcie 10.203 drzew i 14.413,49 m2 
krzewów, w 50 Starosta nałożył opłaty za usunięcie 1.260 drzew i 403 m2 krzewów 
w kwocie 8.407,9 tys. zł15. W 12 z tych decyzji ustalono, że opłaty (2.968,4 tys. zł) miały być 
wniesione na bieżąco. Trzy z tych decyzji (z opłatą 1.255,5 tys. zł) zostały uchylone 
na wniosek strony, zaś wszystkie opłaty wynikające z pozostałych dziewięciu decyzji 
(1.712,9 tys. zł) do końca maja 2018 r. zostały uiszczone. W 38 (z 50) decyzjach ustalono 
opłaty na łącznie 5.439,5 tys. zł, które zostały odroczone w związku z jednoczesnym 
nałożeniem obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych. W żadnym z tych przypadków 
do końca maja 2018 r. nie upłynął trzyletni okres od terminu nasadzeń, wskazanego 
w zezwoleniu. W pozostałych 716 (z 766) decyzjach zezwalających na usunięcie drzew 
i krzewów, nie naliczano opłaty, ze względu na przesłanki określone w art. 86 ust. 1 uoop, 
głównie z powodu usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu lub w związku 
z przebudową dróg publicznych.  

W 49 zezwoleniach Starosta nałożył obowiązek nasadzeń zastępczych lub przesadzenia 
728 drzew i 121,44 m2 krzewów, w tym w 11, w których nie naliczono jednocześnie opłat 
za usunięcie drzew i krzewów.                                               (dowód: akta kontroli str. 29-59) 

 

                                                      
11  W 332 wydanych na podstawie wniosków z 2015 r., 221 z 2016 r., 164 z 2017 r. i 49 z 2018 r. W tym wliczono decyzje 

zezwalające na wycięcie tylko części drzew lub krzewów wskazanych we wniosku. 
12  W latach 2015-2018 (I półrocze) zezwolenia dotyczyły kolejno: 5.023 szt., 3.304 szt., 1.428 szt., 448 szt. drzew oraz 

8.852,99 m2, 4.320,5 m2 , 526 m2 i 714 m2 krzewów. 
13  W tym decyzje odmowne w części. 
14  W tym decyzje umarzające postępowanie w części. 
15  Dotyczy spraw wszczętych na podstawie wniosków, które wpłynęły do Starostwa od 1 stycznia 2015 r. i zakończonych 

15 maja 2018 r.  
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W 705 (z 766) decyzjach nie naliczono opłat za usunięcie drzew ani nie nałożono 
obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych lub przesadzeń. Dyrektor WŚiR wyjaśniła, 
że „Ustawa nie nakłada obowiązku dokonywania nasadzeń zastępczych, a jedynie daje taką 
możliwość. Znaczna część decyzji na usunięcie drzew dotyczy pasów drogowych, 
na których nie ma miejsca na dokonanie nasadzeń zastępczych. Następna znaczna część 
decyzji dotyczy drzew usuwanych z powodu złego stanu sanitarnego, zagrożeń 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą. Starosta załatwiał 
sprawy zgodnie z wnioskami, które zostały złożone przez Wójtów/Burmistrzów. 
W większości przypadków wnioskodawcy nie wnioskowali o dokonywanie nasadzeń 
zastępczych.” Dyrektor WŚiR dodała, że Starostwo, w odniesieniu do liczby jak i gatunku 
drzew nasadzeń zastępczych „stoi na stanowisku, że to organ gminy jako przedstawiciel 
lokalnej społeczności, planuje jak urządzać zieleń na terenach swojej własności.”   

(dowód: akta kontroli str. 68-76,109-114) 

2.1.3. Analiza dokumentacji 14 celowo wybranych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, 
wydanych przez Starostę w latach 2015-2018 (do 31 maja)16, tj. decyzji zezwalających 
na usunięcie 1.992 szt. drzew i 558 m2 krzewów wykazała, że: 

1. Wszystkie (14) analizowane zezwolenia zostały wydane zgodnie z właściwością 
rzeczową i miejscową. 

2. W jedenastu (z 14) analizowanych sprawach wnioski o wydanie zezwolenia były 
kompletne (w tym dwa zostały uzupełnione na wezwanie Starosty). Dwa wnioski 
zawierały zwykłe oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania 
nieruchomością, zamiast złożonych pod rygorem odpowiedzialności karnej, do czego 
zobowiązuje art. 83b ust. 2 uoop. Dyrektor WŚiR wyjaśniła, że „pracownicy Wydziału 
posiadają ciągły dostęp do programu EWOPIS (Geoportal), w którym dostępne są 
wszelkie dane dotyczące własności poszczególnych nieruchomości. W trakcie 
postępowań administracyjnych każdorazowo sprawdzany jest stan własności działek.” 
W jednym wniosku nie wskazano gatunków drzew przeznaczonych do usunięcia 
(element określony w art. 83b ust. 1 pkt 4 uoop), o czym szerzej napisano w dalszej 
części wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

3. W jednej (z 14) analizowanej sprawie, usuwanie drzew i krzewów związane było 
z planowaną nieliniową inwestycją budowlaną. W Urzędzie nie analizowano 
możliwości innych wariantów realizacji tej inwestycji, w celu zachowania 
jak największej liczby drzew i krzewów. Dyrektor WŚiR wyjaśniła: „Starosta nie ma 
podstawy prawnej do żądania od wnioskodawcy przedstawiania różnych wariantów 
realizacji inwestycji podczas wydawania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. 
Procedura taka jest możliwa do przeprowadzenia podczas wydawania decyzji 
środowiskowej, w której Starosta nie uczestniczy.” 

4. We wszystkich 4 przypadkach (z 14 analizowanych), w których przewidywano 
usunięcie drzew i krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, zezwolenia zostały 
uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, zgodnie 
z art. 83 ust. 2a uoop (do 27 sierpnia 2015 r.), art. 83a ust. 2 uoop (od 28 sierpnia 
2015 r. do 31 grudnia 2016 r.) lub art. 83a ust. 2a (od 17 czerwca 2017 r.).17  

5. W żadnej z 14 analizowanych spraw, drzewa przeznaczone do wycinki nie znajdowały 
się na obszarze objętym ochroną krajobrazową, dlatego nie podlegały uzgodnieniom, 
o których mowa w art. do 83 ust. 5 uoop (do dnia 27 sierpnia 2015 r.) lub art. 83a 
ust. 3 uoop (od 28 sierpnia 2015 r.). 

6. Przed wydaniem każdego zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów pracownicy WŚiR 
przeprowadzili oględziny. Udokumentowano je protokołami, w których zawarto ogólne 
dane na temat stanu sanitarnego oraz usytuowania drzew i krzewów przeznaczonych 
do wycinki, przyczyny ich usunięcia, a także informację, że w obrębie zadrzewień 
nie stwierdzono występowania gatunków chronionych zwierząt, roślin lub grzybów. 

                                                      
16  Analizą objęto dokumentację: 5 zezwoleń wydanych na podstawie postępowań wszczętych w 2015 roku, czterech 

na  wnioski z 2016 i 2017 r. i jednego z 2018 r. Doboru dokonano biorąc pod uwagę głównie liczbę drzew/krzewów, których 
dotyczyły decyzje.  

17  W każdym przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku nie wyraził swego stanowiska w terminie 
30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia.  
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Żaden protokół nie zawierał jednak informacji na temat liczby drzew lub powierzchni 
krzewów przeznaczonych do wycinki oraz danych z weryfikacji obwodów drzew i ich 
gatunków, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”. W trzech przypadkach w protokole oględzin wskazano 
na pojedyncze drzewa lub krzewy, których gatunek lub wielkość (liczba pni) była inna 
niż we wniosku, co zostało odzwierciedlone w decyzjach zezwalających na ich 
wycinkę. Dyrektor WŚiR wyjaśniła, że w przypadku stwierdzenia różnic „wnioskodawcy 
wyjaśnienia złożyli w trakcie oględzin (nie dokumentowano tego faktu - przyp. NIK). 
W protokole podano prawidłowe gatunki drzew. Wnioskodawcy nie wzywano 
do złożenia wyjaśnień w trybie art. 50 § 1 Kpa18, gdyż organ, kierując się zasadami 
określonymi w art. 12 Kpa uznał, iż posiada już niezbędne informacje do załatwienia 
sprawy.” Protokoły oględzin były podpisywane przez pracowników WŚiR oraz 
przedstawiciela wnioskodawcy, uczestniczącego w tej czynności. 

7. W każdym przypadku decyzje dotyczyły drzew, których usunięcie wymagało uzyskania 
zezwolenia, tj. niemieszczących się w katalogu wskazanym w art. 83 ust. 6 uoop 
(w brzmieniu obowiązującym do 27 sierpnia 2015 r.) albo art. 83f ust. 1 (w brzmieniu 
obowiązującym od 28 sierpnia 2015 r.) 

8. W siedmiu (z 14) zezwoleniach Starosta określił opłatę za usunięcie drzew i krzewów 
w łącznej kwocie 1.590,1 tys. zł, w tym w sześciu termin uiszczenia opłaty 
(1.179,7 tys. zł) został odroczony w związku z jednoczesnym nałożeniem obowiązku 
dokonania nasadzeń zastępczych. W każdym przypadku opłaty zostały naliczone 
prawidłowo, wg odpowiednich stawek i zasad określonych w art. 85 uoop. Odstąpienie 
przez Starostę od naliczenia opłaty w pozostałych przypadkach miało podstawy 
prawne i merytoryczne. Przesłanki odstąpienia od naliczenia opłaty wskazywane były 
we wnioskach (w części dotyczącej przyczyn planowanej wycinki) oraz potwierdzone 
w protokołach oględzin.  

9. W sześciu (z 14) zezwoleniach nałożono obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych 
– w każdym przypadku w liczbie nie mniejszej niż liczba usuniętych drzew 
i w gatunkach wynikających z planów nasadzeń dołączonych do wniosków. 

10. We wszystkich analizowanych sprawach zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 
wydano z zachowaniem terminów określonych w art. 35 Kpa. W czterech sprawach 
zezwolenie wydane zostały po upływie od 62 do 92 dni od złożenia lub uzupełnienia 
wniosku, co wynikało głównie z co najmniej 30-dniowego terminu uzgodnień projektu 
zezwolenia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku19. 
Każdorazowo pisma, w których Starostwo występowało o te uzgodnienia, 
przekazywane były do wiadomości wnioskodawcy. 

11. Decyzje wydane w 14 analizowanych sprawach zawierały wszystkie elementy 
wskazane w uoop, w tym m.in. miejsce usunięcia drzew lub krzewów i nazwę ich 
gatunku, obwód pni drzew, powierzchnię, z której miały zostać usunięte krzewy oraz 
termin usunięcia drzew lub krzewów, a także warunki dotyczące nasadzeń 
zastępczych i opłaty za wycinkę drzew i krzewów.20 Jednak w dwóch zezwoleniach 
określono warunki niezgodnie z art. 84 ust. 3 uoop (w zakresie terminu odroczenia 
uiszczenia opłaty), o czym szerzej napisano w dalszej części wystąpienia w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”.                          (dowód: akta kontroli str. 77-80, 103-108) 

2.1.4. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit f oraz art. 22 i 23 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko21, na stronie BIP 
Starostwa zamieszczono wykaz zawierający informacje o wnioskach i zezwoleniach 
dotyczących usunięcia drzew i krzewów.22 W wykazie tym ujęte były dane dotyczące 
wszystkich (9), objętych analizą (opisaną w pkt. 2.1.3. wystąpienia) wniosków i zezwoleń 

                                                      
18  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) 
19  Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa okresu tego uzgodnienia nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy, określonego w art. 35. 
20  Odniesiono się do wszystkich drzew i krzewów ujętych we wniosku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie 

przeprowadzonych oględzin. 
21  Dz. U. z 2017 r poz. 1405, ze zm. 
22  Prowadzony w serwisie EKOPORTAL. 
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wydanych w latach 2016-2018, przy czym w trzech przypadkach zostały one wprowadzone 
w ciągu miesiąca (od 1 do 13 dni23) od daty wydania zezwolenia24, zaś w pozostałych 
sześciu od 42 do 88 dni od wydania zezwolenia. Nie wprowadzono natomiast danych 
dotyczących żadnej z 5 badanych spraw wszczętych w 2015 roku, o czym szerzej napisano 
w dalszej części wystąpienia w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 77-80) 

W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. We wszystkich 14 objętych analizą postępowaniach o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów nierzetelnie udokumentowano wyniki oględzin. Protokoły z tej 
czynności nie zawierały informacji o weryfikacji ilości drzew i powierzchni krzewów 
przeznaczonych do wycinki oraz ich gatunków (w części protokołów odniesiono się tylko 
do gatunków lub rozmiaru pojedynczych drzew objętych wnioskiem lecz 
nie do wszystkich), a także obwodach mierzonych na wysokości 130 cm. 

Dyrektor WŚiR wyjaśniła: „Podczas oględzin w protokole szczegółowo dokumentowano 
jedynie rozbieżności z danymi przedstawionymi we wniosku. W większości przypadków 
dotyczyło to: gatunków drzew, ich liczby i obwodów. (…) W przypadku, gdy stan 
faktyczny zgadzał się z danymi zawartymi we wniosku, w protokole nie zamieszczano 
o tym adnotacji, uznając, iż organ posiada już niezbędne informacje do załatwienia 
sprawy.” 

 Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, z protokołów oględzin powinno jednoznacznie 
wynikać, czy zweryfikowano wszystkie dane dotyczące drzew i krzewów 
przeznaczonych do usunięcia, w szczególności niezbędne do naliczenia opłaty za ich 
wycinkę.                                                             (dowód: akta kontroli str. 69-72, 103-108) 

2. W jednej (z 14) analizowanej sprawie Starosta nie wezwał, w trybie art. 64 § 2 Kpa, 
do uzupełnienia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, w którym 
nie wskazano gatunków drzew przeznaczonych do usunięcia, tj. elementu określonego 
w art. 83b ust. 1 pkt 4 uoop. Dyrektor WŚiR wyjaśniła: „Gatunki drzew przeznaczonych 
do usunięcia określono podczas oględzin, co zapisano w protokole. Jednocześnie 
należy nadmienić, iż wnioskodawcy często mają problem z określeniem gatunku drzew, 
w szczególności w okresie pozawegetatywnym, kiedy brak jest liści. W związku z tym, 
biorąc pod uwagę art. 8 Kpa, organ stara się udzielić wnioskodawcom pomocy przy 
prawidłowym określaniu gatunków drzew.”        (dowód: akta kontroli str. 77-80, 103-108) 

3. W dwóch (z 14) analizowanych zezwoleniach (nr RŚ.613.1.336.2015 z 30 listopada 
2015 r. i RŚ.613.128.2016 z 9 sierpnia 2016 r.) termin uiszczenia opłaty za usunięcie 
drzew (odpowiednio: 109 tys. zł i 421,9 tys. zł) odroczono na okres 3 lat od wydania 
zezwolenia (odpowiednio do: 30 listopada 2018 r. i do 9 sierpnia 2019 r.), zamiast 
od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na dokonanie nasadzeń zastępczych 
(do 31 maja 2019 r. i do 30 kwietnia 2022 r.), co było niezgodne z art. 84 ust. 3 uoop 
(od 28 sierpnia 2015 r.). Dyrektor WŚiR wyjaśniła, że w sprawach tych „nastąpił błąd 
pisarski. Adresaci mieli prawo wystąpić o sprostowanie tego zapisu.”  

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że właściwe wskazanie terminu odroczenia opłaty 
za usunięcie drzew jest istotne, gdyż od niego zależy termin, w którym organ wydający 
zezwolenie zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę nasadzeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 77-80, 109-114) 

4. Do wykazu dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
(zamieszczonego w BIP Starostwa) nie wprowadzono danych o wszystkich 
(5) analizowanych wnioskach z 2015 r. i wydanych na ich podstawie zezwoleniach, 
czym naruszono art. 21 ust. 2 pkt 24 lit f) ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku. Ponadto dane dotyczące sześciu (z 9) analizowanych wniosków 
i zezwoleń z lat 2016-2018, ujęto w ww. wykazie ponad miesiąc od wydania zezwolenia 
(od 42 do 88 dni).  

                                                      
23  Dotyczy tylko pierwotnych zezwoleń (bez zmian). 
24  W każdym przypadku dane o wniosku i wydanym na jego podstawie zezwoleniu wprowadzane były tego samego dnia. 
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Dyrektor WŚiR wyjaśniła, że niezamieszczenie danych dotyczących wniosków 
i zezwoleń z 2015 r. spowodowane było przeoczeniem pracownika zajmującego się 
wprowadzaniem danych do EKOPORTALU, zaś opóźnienia w zamieszczaniu danych 
o dokumentach późniejszych, wynikało „z problemów technicznych występujących 
w funkcjonowaniu wykazu danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie EKOPORTAL (problemy z zalogowaniem się do systemu, 
przerwy techniczne, wpisywanie jednej karty może trwać 15-30 minut), a także dużą 
ilością spraw wymagających wpisania. W praktyce sprawy (wnioski wraz 
z zezwoleniami) wpisuje się w czasie mniejszego natłoku spraw, pod warunkiem, 
że EKOPORTAL prawidłowo funkcjonuje.”       (dowód: akta kontroli str. 77-80, 103-108) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, ze wnioski powinny być wpisywane 
do ww. wykazu przed wydaniem decyzji. Ma to bowiem służyć poinformowaniu 
społeczeństwa o wpłynięciu takiego wniosku w celu umożliwienia im podjęcia 
ewentualnych działań przewidzianych prawem. 

2.2. Kontrola realizacji warunków wynikających z prowadzonych postępowań 

2.2.1. Prowadzony w Starostwie rejestr zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów nie zawierał 
danych, które ułatwiałyby monitorowanie wywiązywania się wnioskodawców z warunków 
nałożonych w tych decyzjach, m.in. na temat terminów: wycinki, nasadzeń zastępczych, 
informacji o zrealizowanych nasadzeniach, upływu trzech lat od dokonanych nasadzeń 
zastępczych. Dyrektor WŚiR wyjaśniła, że w okresie objętym kontrolą monitorowanie 
przestrzegania ww. postanowień „następowało poprzez dokonywanie okresowych 
przeglądów wydanych zezwoleń”.                                 (dowód: akta kontroli str. 98-102,129) 

2.2.2. Z analizowanych 14 decyzji (wskazanych w pkt 2.1.3 wystąpienia), siedem określało 
opłatę na łącznie 1.590,1 tys. zł.: 

1. W jednej (nr RŚ.613.1.315.2015 z 22 grudnia 2015 r.) nałożono opłatę 410,4 tys. zł 
z terminem na uiszczenie wynoszącym 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się 
ostateczna (w zezwoleniu nie określono obowiązku dokonania nasadzeń 
zastępczych). Pracownik WŚiR nieprawidłowo wskazał wnioskodawcy termin, kiedy 
decyzja ta stała się ostateczna25, co spowodowało, że opłata została wniesiona 
z siedmiodniowym opóźnieniem, w stosunku do terminu określonego w zezwoleniu, 
o czym szerzej napisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.  

2. W jednej (nr RŚ.613.1.18.2015 z 18 marca 2015 r.) nałożono opłatę 45,8 tys. zł 
z terminem uiszczenia odroczonym do 18 marca 2018 r., przy czym trzy lata 
od terminu wskazanego do nasadzeń zastępczych upływa 30 października 2018 r. 
Pismem z 30 maja 2018 r. zwrócono się do wnioskodawcy o udzielenie informacji 
czy wykonano obowiązek nasadzenia. Jak wyjaśniła Dyrektor WŚiR, pismo to nie 
zostało odebrane przez wnioskodawcę (podobnie jak zezwolenie), dlatego „podjęto 
próby kontaktu telefonicznego na podany we wniosku numer telefonu. Niestety 
nie przyniosły one żadnego rezultatu. Na chwilę obecną tutejszy organ próbuje ustalić 
inny skuteczny kontakt z Wnioskodawcą.” 

3. W pięciu decyzjach, termin do którego odroczono uiszczenie opłaty na dzień niniejszej 
kontroli jeszcze nie minął.                               (dowód: akta kontroli str. 77-80, 103-108) 

2.2.3. Analiza czterech zezwoleń wydanych w 2014 roku26, nakazujących dokonanie 
nasadzeń zastępczych w terminie nieprzekraczającym 31 maja 2015 r. (łącznie 40 drzew) 
oraz określający opłatę za usunięcie drzew w wysokości 659,9 tys. zł wykazała, że do dnia 
kontroli (12 czerwca 2018 r.) Starosta w tych sprawach nie monitorował zachowania 
żywotności nasadzonych drzew. Pracownicy WŚiR przeprowadzili oględziny 
przedmiotowych nasadzeń dopiero 14 czerwca 2018 r. (w trakcie niniejszej kontroli NIK), 
tj. od pięciu i pół do siedmiu i pół miesięcy od upływu trzech lat od dokonania nasadzeń 
zastępczych, o czym szerzej napisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 

                                                      
25  Na decyzji wniesiono adnotację, że było to 13 stycznia 2016 r., podczas gdy właściwa data to 6 stycznia 2016 r. 
26  Próbą objęto wszystkie 4 zezwolenia na wycinkę drzew z 2014 roku, dotyczących usunięcia drzew z terenu gmin powiatu 

białostockiego, w których nakazano wykonanie nasadzeń zastępczych w terminie nie późniejszym niż 31 maja 2015 r.  

Opis stanu 
faktycznego 
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„Ustalone nieprawidłowości”. W każdym przypadku stwierdzono zachowanie żywotności 
drzew i podjęto działania w celu umorzenia opłaty na podstawie art. 84 ust. 4 uoop. 

(dowód: akta kontroli str. 84-85) 

2.2.4. Analiza dwóch losowo wybranych spraw z 2013 roku dotyczących zezwoleń 
wydanych na wycinkę drzew z terenu Miasta Białystok27, nakładających opłatę za usunięcie 
drzew i krzewów, z odroczeniem płatności na trzy lata od dnia wydania tych decyzji, oraz 
pod warunkiem dokonania nasadzeń zastępczych lub przesadzeń, wykazała, że: 

 w jednej sprawie Starosta po otrzymaniu w dniu 16 lipca 2016 r. wniosku o umorzenie 
opłaty określonej w zezwoleniu, w związku z zachowaniem żywotności posadzonego 
w październiku 2013 r. drzewa, przekazał dokumentację Marszałkowi Województwa 
Podlaskiego,  

 w drugiej sprawie, w której trzyletni termin od nasadzeń zastępczych minął 30 czerwca 
2016 r. nie podjęto żadnych działań. 

Dyrektor WŚiR wyjaśniła: „Od 1 stycznia 2016 r. czynności, o których mowa w art. 83-89 
uoop, jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, wykonuje 
marszałek województwa. Starosta nie mógł wykonać kontroli żywotności drzew, ponieważ 
od 1 stycznia 2016 r. przestał być organem właściwym rzeczowo i miejscowo w tej sprawie. 
Ponadto, nowelizacja ustawy nie określiła obowiązku i trybu przekazania akt zakończonych 
decyzją ostateczną. Akta te były przekazywane Marszałkowi Województwa w sytuacji, 
gdy wnioskodawca kierował do Starostwa korespondencję w poszczególnych sprawach, 
bądź na wniosek Marszałka. W chwili obecnej trwa przygotowanie porozumienia pomiędzy 
Starostą Powiatu Białostockiego a Marszałkiem w sprawie kompleksowego przekazania 
wszystkich akt dotyczących prowadzonych przez Starostę spraw na terenie Miasta 
Białystok.”                                                      (dowód: akta kontroli str. 86-87, 89-97,109-114) 

2.2.5. Z 14 analizowanych zezwoleń (wskazanych w pkt 2.1.3. wystąpienia) w pięciu termin 
usunięcia drzew i krzewów przypadał na okres objęty niniejszą kontrolą. W żadnym z tych 
przypadków Starosta nie monitorował przestrzegania przez wnioskodawcę tego terminu, 
o czym szerzej napisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                                                  (dowód: akta kontroli str. 77-80) 

2.2.6. Spośród ww. analizowanej próby 14 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, 
w latach 2015-2018 (do 31 maja) informacje o dokonanych nasadzeniach zastępczych 
powinno przedłożyć dwóch wnioskodawców. Analiza dokumentacji tych spraw wykazała, że: 

 w jednej sprawie, po otrzymaniu informacji o dokonaniu nasadzeń (wpłynęła 
do Starostwa 20 dni po terminie, określonym w zezwoleniu), pracownicy WŚiR 
przeprowadzili oględziny, w trakcie których potwierdzili wykonanie nasadzeń zgodnie 
z decyzją, 

 w jednej sprawie, w której nakazano dokonanie nasadzeń zastępczych 4 szt. drzew 
do 30 października 2015 r., taka informacja nie wpłynęła, co szerzej opisano w dalszej 
części wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 77-80) 

2.2.7. W przypadku, gdy przyczyną usunięcia drzew i krzewów była realizacja inwestycji 
wymagającej pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, w decyzji zezwalającej 
na wycinkę, Starosta informował, że zezwolenie może zostać wykonane pod warunkiem 
uzyskania przedmiotowego pozwolenia. Pouczał też, że zgodnie z art. 83d ust. 5 uoop 
wykonaniu zezwolenia podlegają tylko te drzewa i krzewy, które kolidują z planowaną 
inwestycją, będącą przyczyną usunięcia drzew i krzewów. Dyrektor WŚiR wyjaśniła, 
że spełnienie powyższego wymogu kontrolowane było w Starostwie przez bieżący wgląd 
w Rejestr pozwoleń na budowę, prowadzony przez Wydział Architektury Starostwa.  

(dowód: akta kontroli str. 77-80, 98-102, 131-139) 

 

                                                      
27  Do załatwienia sprawy zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach będących własnością Gminy 

Białystok, Starosta został wyznaczony przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku. 
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W działalności Starostwa w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. We wszystkich (4) analizowanych sprawach z 2014 roku28, kontrolę żywotności 
nasadzonych zastępczo drzew, dla których trzy lata od terminu posadzenia upływały: 
31 października (2), 30 listopada i 31 grudnia 2017 r., przeprowadzono dopiero 
14 czerwca 2018 (w trakcie niniejszej kontroli NIK), tj. po pięciu i pół do siedmiu i pół 
miesięcy po ww. terminach.  

Dyrektor WŚiR wyjaśniła: „W związku z tym, iż okres 3 lat od terminu dokonania 
nasadzeń upływał w okresie pozawegetacyjnym, kontrolę zachowania żywotności 
nasadzonych drzew zaplanowano na okres od czerwca do września 2018 r. 
Zaplanowano tak ponieważ dopiero w okresie wiosenno – letnim, kiedy drzewa mają 
liście, możliwa jest wiarygodna ocena żywotności nasadzonych drzew.” 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że w ww. sprawach termin uiszczenia opłaty 
odroczony został w zezwoleniach na trzy lata od daty wydania decyzji, tj. do: 1 i 23 
kwietnia, 8 maja i 8 września 2017 r. Kontrole żywotności drzew niezbędne dla wydania 
decyzji, o której mowa w art. 84 ust. 4 i 5 uoop, mogły więc zostać przeprowadzone 
już latem i jesienią 2017 roku.                            (dowód: akta kontroli str. 84-85, 103-108) 

2. W jednej z dwóch analizowanych spraw, w których wskazany w zezwoleniu termin 
dokonania nasadzeń zastępczych minął w okresie objętym niniejszą kontrola, 
nie wyegzekwowano złożenia informacji o dokonanych nasadzeniach. Zgodnie z decyzją 
nr RŚ.613.1.18.2015 z 18.03.2015 r., wnioskodawca zobowiązany był do nasadzenia 
czterech drzew do 30 października 2015 r. i niezwłocznego poinformowania o tym 
Starosty. Do rozpoczęcia niniejszej kontroli (29 maja 2018 r.) Starostwo nie podjęło 
działań w celu ustalenia, czy nasadzenia zostały wykonane. Dopiero 30 maja 2018 r. 
zwrócono się do wnioskodawcy z prośbą o informację czy ww. obowiązek został 
zrealizowany (pismo nie zostało odebrane). 

Dyrektor WŚiR wyjaśniła, że: „Przepisy uoop nie nakładają na organ wydający decyzję 
obowiązku sprawdzenia czy nasadzenie zostało wykonane”. 

(dowód: akta kontroli str. 77-80, 103-108) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że monitorowanie przestrzegania terminu nasadzenia 
drzew i krzewów jest o tyle ważne, że warunkuje kwestię odroczenia terminu uiszczenia 
opłaty za wycinkę drzew i krzewów. Ponadto, z dniem 17 czerwca 2017 r. wprowadzony 
został w art. 83f ust. 20 uoop obowiązek sprawowania kontroli przestrzegania 
i stosowania przepisów rozdziału 4 uoop, która to czynność – stosownie do art. 90 ust. 1 
uoop – należy do starosty, w zakresie w jakim dotyczy gruntów, stanowiących własność 
gmin.  

3. W żadnej z pięciu analizowanych spraw, dla których termin usunięcia drzew i krzewów 
wskazany w zezwoleniu, przypadał na okres objęty niniejszą kontrolą, w Starostwie 
nie monitorowano przestrzegania tych terminów przez wnioskodawcę. Dyrektor WŚiR 
wyjaśniła, że: „Przepisy uoop nie nakładają na organ wydający decyzję obowiązku 
sprawdzenia czy drzewa zostały usunięte”. 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że monitorowanie przestrzegania terminu usunięcia 
drzew i krzewów jest o tyle ważne, że ich usunięcie po terminie wynikającym z decyzji, 
traktowane jest jak usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia i w konsekwencji 
skutkować powinno nałożeniem przez starostę administracyjnej kary pieniężnej. 
Ponadto art. 83f ust. 20 uoop, wprowadzony z dniem 17 czerwca 2017 r., nakłada 
na organ wydający zezwolenie, obowiązek sprawowania kontroli przestrzegania 
i stosowania przepisów rozdziału 4 uoop.          (dowód: akta kontroli str. 77-80, 103-108) 

 

 

                                                      
28  Zakończonych decyzjami nr RŚ.613.1.49.2014 z 2.04.2014 r, RŚ.613.1.42.2014 z 24.04.2014 r., RŚ.613.1.59.2014 

z 9.05.2014 r., RŚ.613.1.180.2014 z 9.09.2014 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

11 

4. W jednej sprawie nieprawidłowo wpisano (w formie adnotacji na zezwoleniu doręczonym 
wnioskodawcy) termin, kiedy decyzja (nr RŚ.613.1.315.2015 z 22 grudnia 2015 r.) stała 
się ostateczna, tj. 13 stycznia 2016 r., zamiast 6 stycznia 2016 r. Skutkowało 
to uzyskaniem opłaty w wysokości 410.435,13 zł z przekroczeniem o siedem dni terminu 
określonego w ww. decyzji. W lipcu 2018 r. (w trakcie niniejszej kontroli) Starostwo 
wezwało wnioskodawcę do uiszczenia odsetek w wysokości 610 zł za nieterminowe 
uiszczenie opłaty. W odpowiedzi wnioskodawca przesłał kopię decyzji, z której wynikało, 
że wskazano na niej niewłaściwy termin, kiedy stała się ona ostateczna. Dyrektor WŚiR 
wyjaśniła: „Po analizie sprawy stwierdzono, iż (…) wpłaty na konto Starostwa dokonano 
(…) 14 dni od błędnie wpisanej daty 13 stycznia 2016 r. Jako, że nieprawidłową datę 
ostateczności wpisał pracownik Starostwa, należy uznać, że Urząd Miejski 
w Białymstoku wniósł należność w terminie” Dyrektor dodała, że poinformowała 
pracowników Wydziału o zaistniałej sytuacji i pouczyła ich o obowiązku precyzyjnego 
i bezbłędnego ustalania daty ostateczności decyzji. W wyjaśnieniach podała też, 
że „w dniu 9 lipca wystąpiono z zapytaniem do ubezpieczyciela obsługującego 
Starostwo o zbadanie możliwości skorzystania z ubezpieczenia – celem uregulowania 
odsetek.”                                             (dowód: akta kontroli str. 77-80, 109-115, 140-158) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę jak najszybszego uzgodnienia trybu 
przekazania zezwoleń (wraz z dokumentacją), dotyczących usuwania drzew i krzewów 
z terenu Miasta Białystok Marszałkowi Województwa Podlaskiego, zgodnie z właściwością 
określoną w znowelizowanym z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 90 ust. 2 uoop. Brak 
kompetencji Starosty do dalszego prowadzenia tych spraw z jednej strony, z drugiej 
zaś brak wiedzy na ich temat ze strony Marszałka Województwa, powoduje że realizacja 
obowiązków określonych w wydanych przez Starostę zezwoleniach – bez inicjatywy 
wnioskodawcy - nie jest obecnie kontrolowana. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działania Starostwa w zakresie wydawania zezwoleń. Decyzje wydawane były 
po prawidłowej weryfikacji przyczyn usunięcia drzew i krzewów, a odstąpienie od naliczenia 
opłat następowało w uzasadnionych sytuacjach. Stwierdzono jednak, że oględziny 
w sprawach o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów były nierzetelnie 
dokumentowane. Nie monitorowano lub niewłaściwie monitorowano wykonanie 
postanowień zawartych w zezwoleniach, w tym terminów usunięcia drzew i krzewów, 
wykonania nasadzeń zastępczych oraz utrzymania żywotności tych nasadzeń. Ponadto 
stwierdzono nieprawidłowości w zapisach zawartych w dwóch zezwoleniach oraz błędne 
podanie wnioskodawcy terminu, kiedy decyzja stała się ostateczna. Nie wprowadzano też 
na bieżąco danych dotyczących wniosków i zezwoleń w wykazie dokumentów 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

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

3.1. W okresie objętym kontrolą Starostwo pozyskało dwie informacje29 o nielegalnej 
wycince drzew. Jedna dotyczyła usunięcie drzew z nieruchomości gminnej, będącej 
w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu, dlatego została przekazana właściwemu 
organowi. Druga dotyczyła drzew usuniętych z nieruchomości gminnej, dzierżawionej przez 
inny podmiot30. W tym przypadku Starosta niezwłocznie (w dniu zawiadomienia) wszczął 
postępowanie administracyjne, w ramach którego m.in. przeprowadził oględziny, 
przesłuchał dzierżawiącego nieruchomość na której dokonano wycinki oraz przyjął 
wyjaśnienia od przedstawiciela właściciela nieruchomości. Ustalono, że posiadacz 
nieruchomości dysponował decyzją zezwalającą na wycinkę drzewa wydaną przez organ 
właściciela nieruchomości (burmistrza gminy). W związku z powyższym uznano, 
że nie zachodzą przesłanki do wymierzenia kary administracyjnej i umorzono postępowanie. 
Starosta, mimo wiedzy, że decyzja zezwalająca na wycinkę drzew została wydana przez 

                                                      
29  Obie w 2015 roku. 
30  Informacja została wniesiona ustnie do protokołu i dotyczyła wycięcia dwóch drzew. 
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niewłaściwy organ, nie podjął czynności w celu stwierdzenia jej nieważności, o czym szerzej 
napisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.   

(dowód: akta kontroli str. 66, 117-128) 

3.2. W latach 2015-2018 (I półrocze) Starosta nie nakładał kar, o których mowa w art. 88 
uoop.                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 66) 

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

Starosta 26 stycznia 2016 r. umorzył postępowanie w sprawie ukarania za usunięcie drzew 
z terenu gminy Supraśl bez wymaganego zezwolenia (nr RŚ.613.2.6.2015), po ustaleniu, 
że drzewa zostały wycięte na podstawie decyzji burmistrza tej gminy z dnia 23 listopada 
2015 r., wydanej podmiotowi dzierżawiącemu nieruchomość na której rosły przedmiotowe 
drzewa. W świetle art. 90 ust. 1 uoop Burmistrz Supraśla był organem niewłaściwym 
do wydania takiej decyzji. Mimo, że zgodnie z art. 156 § 1 i art. 157 Kpa okoliczność ta 
stanowiła podstawę stwierdzenia nieważności decyzji przez organ wyższego stopnia 
(Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku), Starosta aż do 15 czerwca 2018 r. 
nie podjął działań w celu wyeliminowania ww. decyzji z obrotu prawnego.  

Dyrektor WŚiR wyjaśniła, że: „postępowanie musiało zostać umorzone, ponieważ stało się 
ono bezprzedmiotowe – już w czasie prowadzenia postępowania przez Starostwo drzewa 
były wycięte, w związku z tym przestał istnieć przedmiot rozstrzygnięcia.” Zaznaczyła też, 
że: „skoro Gmina (…) wydała decyzję zezwalającą na wycinkę drzew z działki to tym samym 
wyraziła zgodę na tę wycinkę, co oznacza, że i tak w rezultacie zostałaby wydana decyzja 
zezwalająca. Dlatego też w tamtym czasie nie podjęto działań w celu stwierdzenia 
nieważności tego zezwolenia.” W trakcie niniejszej kontroli (pismem z 15 czerwca 2018 r.) 
Starosta zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o zbadanie zgodności 
z prawem przedmiotowej decyzji.                (dowód: akta kontroli str. 103-108, 117-128, 130) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, działania 
Starostwa podjęte w związku z podejrzeniem nielegalnego usunięcia drzew i krzewów.  

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 Kontroli31, wnosi o: 

1. Zawieranie w wydawanych zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów postanowień 
zgodnych z art. 84 ust. 3 uoop. 

2. Bieżące zamieszczanie w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających 
informacje o środowisku danych o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach 
na usunięcie drzewa lub krzewu. 

3. Przeprowadzanie kontroli zachowania żywotności nasadzonych drzew po upływie trzech 
lat od dokonania nasadzeń zastępczych bez zbędnej zwłoki. 

4. Egzekwowanie składania informacji o dokonanych nasadzeniach zastępczych oraz 
monitorowanie przestrzegania wyznaczonych terminów usuwania drzew i krzewów. 

5. Rzetelne dokumentowanie oględzin w postępowaniach o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew lub krzewów. 

6. Wzywanie wnioskodawców do uzupełnienia wniosku w każdym przypadku, 
gdy nie zawiera on wszystkich elementów określonych w 83 b ust. 1 uoop. 

 

                                                      
31 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden kierownikowi 
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 Delegatury NIK 
w Białymstoku. 

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.  

 

Białystok, 30 lipca 2018 r. 
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