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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 Paweł Tołwiński – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBI/67/2018 z 23 maja 2018 r. i nr LBI/86/2018 z 12 lipca 2018 r. 

           (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego2 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
realizację przez Urząd zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów4. 

Ocena pozytywna wynika przede wszystkim z wprowadzenia ekonomicznie uzasadnionego 
schematu realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów oraz właściwego 
nadzoru nad parkami krajobrazowymi w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew 
i krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za ich nielegalne usunięcie 
lub zniszczenie.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezapewnienia należytego funkcjonowania 
w 2016 roku systemu informatycznego UDiK5 wykorzystywanego do ewidencjonowania 
naliczonych opłat oraz kar wynikających z decyzji wydanych przez parki krajobrazowe, 
a także niewyegzekwowania obowiązku wprowadzania do tej ewidencji poprawnych 
danych, dotyczących decyzji wydanych w 2017 roku. W efekcie Urząd nie podejmował 
działań związanych z egzekwowaniem nałożonej kary w wysokości 59,2 tys. zł oraz 
nie dochodził należnych odsetek za nieterminowe wniesienie naliczonych kar w łącznej 
kwocie 6,2 tys. zł. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zakres i warunki powierzenia Parkom Krajobrazowym realizacji zadań 
wynikających z art. 83 – 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody oraz nadzór i kontrola nad ich realizacją. 

Marszałek Województwa Podlaskiego6 1 stycznia 2016 r. otrzymał do realizacji nowe 
zadania własne wynikające z art. 83 – 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody7. Do zadań tych należało wykonywanie czynności związanych z wydawaniem 
zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz nakładaniem kar pieniężnych za nielegalne 
usunięcie lub zniszczenie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach 
będących własnością trzech miast na prawach powiatu z terenu województwa podlaskiego, 
tj.: Białegostoku, Łomży i Suwałk. 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2  Pełniący funkcję od 9 listopada 2015 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
4 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do zakończenia czynności kontrolnych.  
5  System informatyczny Usuwanie Drzew i Krzewów. System zwany dalej „systemem UDiK”. 
6  Dalej: „Marszałek Województwa”. 
7  Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o ochronie przyrody”. 
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Departament Ochrony Środowiska Urzędu 30 grudnia 2015 r. skierował do Zarządu 
Województwa Podlaskiego8 wniosek, w którym przedstawiono dwa warianty organizacyjne 
dotyczące sposobu realizacji nowych zadań. I tak: 

 W pierwszym z nich zaproponowano przekazanie zadań trzem parkom krajobrazowym 
z terenu województwa podlaskiego, będącymi wojewódzkimi samorządowymi 
jednostkami organizacyjnymi, tj.: Parkowi Krajobrazowemu Puszczy Knyszyńskiej 
im. prof. Witolda Sławińskiego w Supraślu9, Łomżyńskiemu Parkowi Krajobrazowemu 
Doliny Narwi w Drozdowie10 oraz Suwalskiemu Parkowi Krajobrazowemu w Turtulu11. 
Zadania te miały być realizowane w oparciu o upoważnienia do wydawania w imieniu 
Marszałka Województwa decyzji administracyjnych przez Dyrektora PKPK (decyzje 
dotyczące Miasta Białegostoku), Dyrektora ŁPKDN (decyzje dotyczące Miasta Łomża) 
oraz Dyrektora SPK (decyzje dotyczące Miasta Suwałki). W załączonej analizie 
finansowej tego wariantu wskazano łączne roczne koszty stałe (zatrudnienie, paliwo, 
samochód) realizacji tego zadania na poziomie 131,1 tys. zł oraz jednorazowe wydatki 
w kwocie 12,8 tys. zł. 

 W drugim wariancie zaproponowano realizowanie zadań przez Departament Ochrony 
Środowiska Urzędu. Wskazano jednocześnie na potrzebę zatrudnienia dwóch 
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz zabezpieczenie wyższych niż 
w pierwszym wariancie, środków finansowych na zakup paliwa i naprawy samochodów 
wynikające z konieczności wyjazdów na wizje terenowe. W załączonej analizie 
finansowej wskazano łączne roczne koszty stałe (zatrudnienie, paliwo, samochód) 
realizacji tego zadania na poziomie 143,5 tys. zł oraz jednorazowe wydatki w kwocie 
1,4 tys. zł. 

W podsumowaniu złożonego wniosku wskazano na korzystniejszy finansowo wariant 
pierwszy oraz podkreślono, że przekazanie tego zadania parkom krajobrazowym 
i zatrudnienie w nich osób o nowych kwalifikacjach i umiejętnościach, stanowić będzie 
wzmocnienie kadry tych jednostek oraz przyczyni się do usprawnienia wykonywania ich 
dotychczasowych zadań statutowych. We wniosku podano też, że takie rozwiązania 
organizacyjne zostały zastosowane m.in. w województwie małopolskim i podkarpackim. 
Ponadto wskazano, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od władz trzech miast 
na  prawach powiatu, do Urzędu może wpłynąć około 350 – 400 wniosków o wydanie 
decyzji na usunięcie drzew lub krzewów.                  (dowód: akta kontroli str. 4-10, 340-341) 

Złożony wniosek Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu został rozpatrzony przez 
Zarząd Województwa na posiedzeniu, które odbyło się 5 stycznia 2016 r. W jego trakcie 
Zarząd podjął decyzję o przekazaniu realizacji nowego zadania trzem parkom 
krajobrazowym z terenu województwa podlaskiego.                (dowód: akta kontroli str. 6-10) 

Następnie Marszałek Województwa, na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa12, wydał 15 stycznia 2016 r. wszystkim trzem 
dyrektorom parków krajobrazowych upoważnienia do załatwiania w jego imieniu 
indywidualnych spraw wynikających z art. 83 – 90 ustawy o ochronie przyrody 
(z wyłączeniem art. 87 ust. 4 i 5 oraz art. 89 ust. 8) i dotyczących nieruchomości będących 
własnością wskazanych w upoważnieniu miast na prawach powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 11-26) 

Ponadto 22 lutego 2016 r. w oparciu o przepisy art. 18 pkt 20 ustawy o samorządzie 
województwa w związku z art. 16 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych13, podjęte zostały trzy uchwały14 

                                                      
8  Dalej: „Zarząd Województwa”. 
9  Dalej: „PKPK”. 
10  Dalej: „ŁPKDN”. 
11  Dalej: „SPK”. 
12  Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o samorządzie województwa”. 
13  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077. 
14  Uchwała nr XXII/169/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zmiany statutu Parku Krajobrazowego Puszczy 

Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego, uchwała nr XXII/170/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie 
zmiany statutu Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi oraz uchwała nr XXII/171/2016 Sejmiku Województwa 
Podlaskiego w sprawie zmiany statutu Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 
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w sprawie zmian statutów PKPK, ŁPKDN i SPK, polegających m.in. na wskazaniu, 
że dyrektor parku: 

 działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Województwa oraz 
upoważnień Marszałka Województwa, 

 realizuje w imieniu Marszałka Województwa zadania wynikające z art. 83 – 90 ustawy 
o ochronie przyrody (z wyłączeniem art. 87 ust. 4 i 5 oraz art. 89 ust. 8 dotyczących 
postępowania w sprawie nieterminowego uiszczania administracyjnych kar pieniężnych 
oraz opłat za usunięcie drzewa lub krzewu), w zakresie wydawania decyzji na usuwanie 
drzew lub krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie 
terenów zieleni, drzew lub krzewów na terenie wskazanego mu miasta na prawach 
powiatu, 

 wykonuje czynności w zakresie ochrony drzew i krzewów dotyczące wydawania decyzji 
na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za 
zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości będących 
własnością wskazanego mu miasta na prawach powiatu.  

(dowód: akta kontroli str. 27-32) 

Równocześnie, postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu15, Departamentowi 
Ochrony Środowiska Urzędu powierzono realizację zadań wynikających z art. 87 ust. 4 i 5 
oraz art. 89 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody, tj. prowadzenie rachunków bankowych oraz 
ewidencji księgowej w zakresie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz windykację 
zaległości z tytułu administracyjnych kar pieniężnych oraz opłat za usunięcie drzew 
i krzewów. Ponadto współpraca z dyrektorami parków krajobrazowych, w zakresie realizacji 
zadań Marszałka Województwa wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym 
w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji związanych 
z usuwaniem drzew i krzewów, zostały ujęte w zakresach obowiązków dwóch 
pracowników16 Referatu Ochrony Środowiska w Departamencie Ochrony Środowiska.       

(dowód: akta kontroli str. 72-89, 155-160, 255-258) 

W dokumentacji związanej z powierzeniem parkom krajobrazowym wykonywania zadań 
nie zawarto regulacji dotyczących realizacji przez te jednostki obowiązków określonych 
w 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 środowisko17. Dyrektor Departamentu 
Ochrony Środowiska Urzędu wyjaśnił, że dokonując powierzenia dyrektorom parków 
ww. zadania przyjęto jednocześnie, iż powierzenie to obejmuje wszystkie niezbędne 
do wykonania czynności związane z jego realizacją, w tym również te wynikające 
bezpośrednio z innych ustaw w tym z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. 
Ponadto dodał, że „na prowadzonych cyklicznie roboczych spotkaniach administracji 
parków oraz kierownictwa i pracowników tut. departamentu niejednokrotnie poruszane były 
kwestie dotyczące powierzonego zadania, w tym również przedstawiano prezentację 
i przeprowadzono instruktaż w zakresie publicznie dostępnego wykazu”. Dyrektor 
Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu wskazał również, że zadania określone 
w art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f oraz art. 22 i 23 tej ustawy, realizują dyrektorzy parków, a wykaz 
ten jest prowadzony w formie elektronicznej i udostępniany w Biuletynie Informacji 
Publicznej poszczególnych jednostek.                               (dowód: akta kontroli str. 243-251) 

W latach 2016 – 2018 (do 15 maja) Urząd w każdym z trzech parków krajobrazowych 
przeprowadził kontrolę sposobu realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody. Kontrole te 
przeprowadzono w lipcu 2017 roku w PKPK i SPK oraz w październiku 2017 roku 
w ŁPKDN. Zakres kontroli obejmował realizację zadań dotyczących wydawania zezwoleń 
na usuwanie drzew i krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych 
za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów, w tym przestrzeganie przepisów ustawy 

                                                      
15  Przyjętego uchwałą NR 149/1936/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 lipca 2016 r. 
16  Głównego specjalisty oraz starszego inspektora. 
17  Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. Ustawa zwana dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku”. 
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z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego18 oraz ustawy 
o ochronie przyrody.                                                             (dowód: akta kontroli str. 90-116) 

Czynności kontrolne prowadzone były przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony 
Środowiska Urzędu oraz kierownika i głównego specjalistę z Referatu Ochrony Środowiska 
w tym departamencie. Jak wynika z protokołów kontroli szczegółowym badaniem objęto 
losowo wybrane postępowania: 

 w PKPK cztery postępowania, w tym zakończone: odmową wydania pozwolenia 
na usunięcie drzew, zezwoleniem na usunięcie drzew, umorzeniem postępowania, 
decyzją w części zezwalającą na usunięcie drzew i w części umarzającą postępowanie, 

 w SPK trzy postępowania, w tym w dwóch przypadkach zakończone wydaniem 
zezwolenia na usunięcie drzew oraz w jednym decyzją w części zezwalającą 
na usunięcie drzew i w części odmawiającą pozwolenia w tym zakresie, 

  w ŁPKDN trzy postępowania, w tym w dwóch przypadkach zakończone wydaniem 
zezwolenia na usunięcie drzew oraz w jednym decyzją umarzającą postępowanie w tym 
zakresie. 

W wyniku tych kontroli nie formułowano zaleceń pokontrolnych, a w podsumowaniu 
każdego z trzech protokołów kontroli wskazano, że: 

 wydawane decyzje nie budzą zastrzeżeń od strony formalno-prawnej, opatrzone są 
stosownymi pieczęciami i podpisami oraz są zatwierdzone przez radcę prawnego, 

 prowadzone procedury i terminowość postępowań była zgodna z regulacjami Kpa, 

 wysokość opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz administracyjnych kar pieniężnych 
była ustalana na podstawie aktualnych przepisów ustawy o ochronie przyrody i jej 
przepisów wykonawczych.                                              (dowód: akta kontroli str. 90-116) 

W odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ramach ww. kontroli sposobu realizacji zadań 
z zakresu ochrony przyrody nie badano np. czy i w jaki sposób parki monitorują 
przestrzeganie przez wnioskodawców określonych w decyzjach terminów usunięcia drzew 
i krzewów oraz czy i w jaki sposób monitorowane jest przestrzeganie przez wnioskodawców 
określonego w zezwoleniu terminu przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach 
zastępczych/przesadzeniach drzew i krzewów, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska 
wyjaśnił m.in. że zakres kontroli został przyjęty w planie kontroli na 2017 rok19 i był 
dostosowany do czasu jej trwania (dwa dni robocze) podyktowanego „zasobami kadrowymi 
tut. Departamentu i bieżącym znacznym obciążeniem pracowników”. Ponadto dodał, 
że celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedur 
administracyjnych w zakresie formalno-prawnym, prowadzących do wydania decyzji 
zgodnie z przepisami Kpa. Wskazał również, że „Poza tym dyrektorzy parków w oparciu 
o dokumenty powierzenia realizacji zadania (z zakresu ochrony przyrody) ponoszą 
odpowiedzialność za jego właściwą realizację, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. 
Stąd też to parki monitorują przestrzeganie przez wnioskodawców określonych w decyzjach 
terminów usunięcia drzew i krzewów oraz określonego w zezwoleniu terminu przedłożenia 
informacji o dokonanych nasadzeniach zastępczych/przesadzeniach drzew i krzewów”.  

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w odniesieniu do potencjału technicznego 
i osobowego parków wskazał, że „zostały zabezpieczone środki na potencjał techniczny 
parków, bowiem pozyskano i przekazano do parków zarówno sprzęt komputerowy 
ze specjalistycznym oprogramowaniem, jak i sprzęt do przeprowadzania oględzin w terenie 
(dalmierz laserowy, taśma miernicza)”. Ponadto dodał, że dyrektorzy parków nie zgłaszali 
(w toku prowadzonych kontroli) potrzeby zwiększenia zatrudnienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 252-254) 

W latach 2016 – 2018 (do 15 maja) w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu, 
nie prowadzono audytu wewnętrznego bądź kontroli dotyczących realizacji zadań 
związanych z usuwaniem drzew i krzewów. W okresie tym do Urzędu nie wpłynęły też 
skargi oraz inne informacje o nielegalnym usunięciu drzew i krzewów oraz uszkodzeniu 

                                                      
18  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm. Ustawa zwana dalej „Kpa”. 
19  Przyjętym uchwałą nr 186/2453/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego. 
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bądź zniszczeniu drzew na terenach nieruchomości Miasta Białystok, Miasta Łomża 
i Miasta Suwałki.                                                                        (dowód: akta kontroli str. 117) 

Informacje dotyczące realizacji przez parki krajobrazowe zadań z zakresu ochrony przyrody, 
były przedstawiane w składanych przez nie corocznych sprawozdaniach z realizacji planu 
pracy. Wskazywano w nich liczbę złożonych wniosków za usunięcie drzew i krzewów oraz 
liczbę i rodzaj wydanych na ich podstawie decyzji. Sprawozdania te zostały przyjęte 
uchwałami Zarządu Województwa. Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu 
wyjaśnił, że w rocznych sprawozdaniach parków krajobrazowych nie wymagano 
przedstawienia pełnych informacji dotyczących efektów realizacji przez nie zadań 
dotyczących wydawania decyzji związanych z usuwaniem drzew i krzewów, gdyż „przepisy 
prawa nie regulują szczegółowo jaka powinna być forma i zakres informacji merytorycznych 
przekazywanych w ramach w sprawozdawczości przez jednostkę organizacyjną samorządu 
terytorialnego”. Ponadto wskazał, że „przyjęto taki sposób współpracy dotyczący 
powierzonego zadania, który nie powodowałby nadmiernego nakładu pracy i nie byłby zbyt 
czasochłonny, biorąc pod uwagę bieżące duże obciążenie pracowników poszczególnych 
parków”. 

Z danych znajdujących się w posiadaniu Urzędu oraz informacji uzyskanych w trybie art. 29 
ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli20 z ŁPKDN, 
PKPK i SPK, wynika m.in. że w latach 2016 – 2018 (do 15 maja): 

 wpłynęły 763 wnioski (373 w 2016 roku, 308 w 2017 roku i 82 w 2018 roku) o wydanie 
zezwolenia na usunięcie 4.479 drzew i 3.998,67 m2 krzewów; 

 na podstawie złożonych wniosków wydano 524 zezwolenia na usunięcie drzew 
lub krzewów (262 w 2016 roku, 216 w 2017 roku i 46 w 2018 roku), 

 wydane zezwolenia obejmowały usunięcie 3.095 drzew (2.157 w 2016 roku, 
801 w 2017 roku i 137 w 2018 roku) oraz 2.744,84 m2 krzewów (1.380,44 m2 
w 2016 roku, 1.196,00 m2 w 2017 roku, 168,40 m2 w 2018 roku); 

 44 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów pozostawiono 
bez rozpatrzenia, a w kolejnych 50 przypadkach umorzono postępowanie; 

 umorzenie postępowania następowało najczęściej na wniosek strony (w oparciu 
o art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody) lub ustalenie w ramach postępowania, 
że przedmiot wniosku jest wyłączony z obowiązku wydawania zezwolenia na podstawie 
przepisów art. 83f ust. 1 ww. ustawy; 

 łączna wartość nałożonych opłat za usunięcie drzew lub krzewów wyniosła ponad 
17.897,7 tys. zł (8.278,6 tys. zł w 2016 roku, 9.532,6 tys. zł w 2017 roku i 86,5 tys. zł 
w 2018 roku); 

 spośród 126 decyzji w których zostały nałożone opłaty, w 115 przypadkach odroczono 
termin ich uiszczenia, w związku z nałożeniem w decyzjach obowiązku nasadzenia 
lub przesadzenia drzew bądź krzewów, przy czym łączna kwota odroczonych opłat 
wynosiła 17,8 mln zł (terminy płatności jeszcze nie upłynęły), do bieżącej zapłaty 
zaś 124,4 tys. zł (wg. stanu na 7 czerwca 2018 r. – wszystkie zostały opłacone); 

 w 362 zezwoleniach odstąpiono od naliczenia opłat, wskazując jako najczęstszą 
przyczynę obumarcie drzew lub ich zły stan fitosanitarny nierokujący szans na przeżycie 
oraz zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych; 

 w 253 decyzjach określono obowiązek przesadzenia lub dokonania nasadzeń 
zastępczych 2.527 drzew, a w kolejnych 26 nałożono obowiązek przesadzenia 
lub dokonania nasadzeń zastępczych 2.267,50 m2 krzewów; 

 wskazana do przesadzenia lub dokonania nasadzeń zastępczych liczba drzew 
i krzewów stanowiła odpowiednio 81,6% liczby drzew i 82,6% powierzchni krzewów, 
objętych zezwoleniami na ich usunięcie; 

 w 267 sprawach odstąpiono od naliczenia opłat oraz nie uzależniono wydania tych 
zezwoleń od dokonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 118-133, 150-151, 161-169, 249-251) 

                                                      
20 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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Ponadto Urząd posiadał informacje dotyczące naliczonych opłat za usunięcie drzew 
i krzewów, które gromadzone były w elektronicznej ewidencji księgowej prowadzonej 
w systemie UDiK. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu (§ 77d 
ust. 1 pkt 1 lit. e), prowadzenie rachunków bankowych oraz ewidencji księgowej w zakresie 
opłat za usunięcie drzew i krzewów było zadaniem Referatu Opłat Środowiskowych 
w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu. Ewidencja ta zawierała m.in. [1] kwotę 
naliczonych opłat oraz nazwę podmiotu obowiązanego do zapłaty; [2] informację 
o odroczeniu, rozłożeniu na raty lub umorzeniu naliczonych opłat; [3] wysokość uiszczonych 
opłat za usunięcie drzew i krzewów; [4] informację o wysokości nałożonych 
administracyjnych kar pieniężnych, [5] wysokość odsetek za nieterminowe uiszczenie 
należności, [6] nr sprawy i termin płatności. Dane do ewidencji były wprowadzane – 
na zasadzie zdalnego dostępu do systemu – przez parki krajobrazowe, które wydawały 
poszczególne decyzje. Następnie pracownik Urzędu zatwierdzał i księgował w tym systemie 
wprowadzone dane.                                                    (dowód: akta kontroli str. 117, 134-149) 

Prowadzona ewidencja zawierała informacje dotyczące decyzji o naliczeniu opłat 
za usunięcie drzew i krzewów oraz nałożonych kar pieniężnych za zniszczenie terenów 
zieleni, drzew lub krzewów, wydanych przez parki krajobrazowe w latach 2017 – 2018 
(do 15 maja). Nie zawarto w niej natomiast danych dotyczących decyzji o naliczeniu opłat 
oraz nałożeniu kar wydanych na podstawie spraw prowadzonych w 2016 roku oraz 
nie wyegzekwowano od parków krajobrazowych obowiązku wprowadzania do tej ewidencji 
poprawnych danych, co szerzej opisano poniżej, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

                                              (dowód: akta kontroli str. 134-151) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nieposiadaniu (w zakupionym i prowadzonym przez Urząd 
systemie UDiK), pełnych danych w zakresie naliczonych przez parki krajobrazowe opłat 
za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za ich nielegalne usunięcie, uszkodzenie 
lub zniszczenie. Urząd nie zapewnił należytego funkcjonowania tego systemu w 2016 roku 
(nie zawarto w nim danych dotyczących decyzji o naliczeniu opłat i nałożeniu kar wydanych 
na podstawie spraw prowadzonych w 2016 roku przez wszystkie trzy parki krajobrazowe) 
oraz nie wyegzekwował od PKPK, zrealizowania obowiązku wprowadzania do tej ewidencji 
poprawnych danych. Skutkiem tego był przypadek nieegzekwowania nałożonej kary oraz 
dwa przypadki niedochodzenia należnych odsetek za nieterminowe wniesienie opłat. 
Szczegółowe dane w tym zakresie opisano w pkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.    

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu wyjaśnił, że: „było to 
wynikiem m.in.: problemów technicznych jakie zaistniały w 2016 roku przy wdrażaniu 
i testowaniu systemu UDiK, braku odpowiedniego wyposażenia informatycznego parków 
krajobrazowych, które zostało zakupione ze środków WFOŚiGW21 dopiero w lutym 
2017 roku, dużej ilości bieżących wniosków o wycinkę drzew, które uniemożliwiły 
wprowadzanie od stycznia 2017 roku zaległych wniosków z roku poprzedniego, 
niewystarczającą obsadą kadrową. Ponadto dodał, że we wszystkich niewprowadzonych 
do systemu UDiK decyzjach z 2016 roku obowiązek wniesienia opłaty został odroczony 
na okres 3 lat i do chwili obecnej jeszcze nie upłynął, w związku z tym decyzje te będą 
wprowadzane po upływie terminu nasadzeń zastępczych, a jednocześnie przed terminem 
odroczonej opłaty.”                                      (dowód: akta kontroli str. 117, 134-154, 170-245) 

Najwyższa Izba Kontroli z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości zwraca uwagę, na potrzebę 
przeprowadzania w Parkach okresowych kontroli obejmujących poprawność wprowadzania 
danych do systemu UDiK.                                      (dowód: akta kontroli str. 90-116, 252-254) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości sposób, 
zakres oraz warunki powierzenia parkom krajobrazowym realizacji zadań związanych 
z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładania administracyjnych 
kar pieniężnych za ich zniszczenie.  

                                                      
21  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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2. Przyjmowanie i egzekwowanie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz 
administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, zniszczenie 
lub uszkodzenie drzew i krzewów. 

W latach 2016 – 2018 (do 8 czerwca) do Urzędu wniesiono wszystkie 11 naliczonych 
i wymagalnych opłat za usunięcie drzew i krzewów na łączną kwotę 124,4 tys. zł, przy czym 
w jednym przypadku22 wpłata w wysokości 3.750,0 zł (wraz z odsetkami) nastąpiła 
po przesłaniu przez Urząd upomnienia.              (dowód: akta kontroli str. 147-151, 161-245) 

Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK z ŁPKDN, PKPK 
i SPK oraz danych znajdujących się w posiadaniu Urzędu, wynika że w latach 2016 – 2018 
(do 15 maja) parki te prowadziły 1123 (dwa w 2016 roku i dziewięć w 2017 roku) postępowań 
związanych z przypadkami nielegalnego usunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia drzew 
bądź krzewów. W każdym przypadku przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, 
w ramach którego dokonywano oględzin oraz pobierano wyjaśnienia stron postępowania. 
W wyniku tych działań potwierdzono nielegalne usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie 
45 drzew, w związku z czym w dziewięciu przypadkach wymierzono karę administracyjną, 
a w dwóch kolejnych umorzono postępowanie w związku z nieustaleniem sprawcy. Łączna 
kwota określonych w decyzjach kar administracyjnych wynosiła 235,5 tys. zł, przy czym 
wg stanu na 5 czerwca 2018 r. w jednym przypadku dotyczącym kary w wysokości 
51,3 tys. zł Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku uchyliło wydaną decyzję 
i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.  

W pozostałych ośmiu sprawach wg. stanu na 23 lipca 2018 r. łączna kwota uiszczonych kar 
wyniosła 60,4 tys. zł, w tym: 

1) dwie kary w łącznej wysokości 47,7 tys. zł24 zostały opłacone do kwoty 4,2 tys. zł, 
a pozostałą część rozłożono na miesięczne raty, 

2) zapłata dwóch kar w łącznej wysokości 28,2 tys. zł nastąpiła po terminie, przy czym 
w jednym przypadku25 zobowiązany wniósł odsetki w wymaganej wysokości, w drugim 
przypadku26 Urząd nie naliczał odsetek karnych w tym zakresie (co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”), 

3) płatność pierwszej raty (9,1 tys. zł) kary w wysokości 30,2 tys. zł27 nastąpiła wraz 
z odsetkami po wystosowaniu przez Urząd upomnienia28, przy czym odsetki zostały 
naliczone w niewłaściwej wysokości, co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”,  

4) karę w wysokości 12,1 tys. zł29 opłacono 24 maja 2018 r., tj. po upływie 13 dni 
od terminu płatności, a Urząd 28 maja 2018 r. wezwał zobowiązanego do uiszczenia 
należnych odsetek, które opłacono 12 czerwca 2018 r., 

5) kolejna kara w wysokości 6,8 tys. zł została terminowo uiszczona, 

6) Urząd nie posiadał szczegółowych informacji o wymierzeniu przez PKPK kary w kwocie 

59,2 tys. zł30 za zniszczenie jednego drzewa oraz nie prowadził windykacji tej należności 

co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                          (dowód: akta kontroli str. 150-151, 161-169, 260-337) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na niepodejmowaniu działań zmierzających 
do wyegzekwowania: 

1. Kary w wysokości 59,2 tys. zł (kwota nominalna) wraz z odsetkami naliczonej przez 
PKPK decyzją nr PKPK-S-V/84/2016 z 28 lutego 2017 r. Decyzja ta 4 maja 2017 r. 

                                                      
22  Dotyczącym decyzji PKPK-S-V/225/2017. 
23  Osiem postępowań prowadzonych było w PKPK, a trzy kolejne w ŁPK. 
24  33,4 tys. zł określone w decyzji wydanej przez ŁPK oraz 12,3 tys. zł w decyzji wydanej przez PKPK.  
25  Dotyczącym decyzji nr PKPK-S-V/121/2017. 
26  Dotyczącym decyzji nr: PKPK-S-V/105/2017. 
27  Dotyczącej decyzji nr: PKPK-S-V/54/2017. 
28  Na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1201, ze zm.). Ustawa zwana dalej „ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”. 
29  Określonej w decyzji wydanej w sprawie nr: ŁPK.7120.1.34.2017. 
30  Kwota określona w decyzji wydanej w sprawie nr PKPK-S-V/84/2016. 
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została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku31, 
a określony w decyzji termin płatności upłynął 25 maja 2017 r. Kwota odsetek wg. stanu 
na dzień 23 lipca 2018 r. wynosiła 5,5 tys. zł. Dane dotyczące tej kary nie zostały 
wprowadzone przez PKPK do UDiK.  

2. Odsetek we właściwej wysokości za nieterminowe uiszczenie dwóch kar w łącznej 
kwocie 21,7 tys. zł (9,1 tys. zł32 i 12,6 tys. zł33) za usunięcie drzewa bez zezwolenia 
lub jego uszkodzenie/zniszczenie. W sprawach tych bowiem błędnie zostały 
wprowadzone do systemu UDIK terminy płatności kar, które upłynęły 5 października 
2017 r. i 6 marca 2018 r., a do systemu informatycznego UDiK wprowadzono terminy 
płatności 6 lutego i 30 maja 2018 r. Przy czym wpłaty nastąpiły odpowiednio 5 czerwca 
2018 r. (po wystosowaniu przez Urząd upomnienia)  i 15 maja 2018 r. Łączna kwota 
niezapłaconych odsetek w odniesieniu do tych należności, według stanu na 23 lipca 
2018 r., wynosiła 0,7 tys. zł. (0,3 tys. zł i 0,4 tys. zł). 

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu wyjaśnił, że: „procedurę 
windykacji należnych opłat i kar dot. drzew i krzewów tut. Urząd rozpoczyna 
po wprowadzeniu przez właściwy Park decyzji ustalających te należności do systemu UDIK. 
W przytoczonym przypadku decyzja nakładająca karę nie została przez PKPK 
wprowadzona do systemu, dlatego też Urząd nie podjął działań windykacyjnych. Zgodnie 
z informacją uzyskaną od Pani Dyrektor PKPK, decyzja34 nie została wprowadzona 
do systemu, gdyż nie stała się ostateczna. W toku procedury odwoławczej Pani Dyrektor 
zasięgała opinii radcy prawnego, który wskazywał, iż dopóki decyzja jest rozpatrywana 
przez sądy administracyjne, organ nie powinien podejmować żadnych czynności w jej 
zakresie. W związku z tym nie była wprowadzona do systemu UDiK. Aktualnie sprawa 
rozpatrywana jest w NSA, na podstawie skargi kasacyjnej złożonej przez podmiot, na który 
została nałożona kara.” 

Na te same przyczyny wskazał również w swoich wyjaśnieniach Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego. 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że zgodnie z art. 61 § 1 oraz § 3 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi35 wniesienie 
skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania decyzji, a po przekazaniu 
sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu 
wykonania w całości lub w części decyzji. Tymczasem w przedmiotowej sprawie 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z 11 lipca 20017 r. 
odmówił zobowiązanemu wstrzymania wykonania decyzji Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego utrzymującej w mocy decyzję PKPK nr PKPK-S-V/84/2016 
z 28 lutego 2017 r. 

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu w odniesieniu do przypadku 
niewyegzekwowania odsetek we właściwej wysokości za nieterminowe uiszczenie kar36 
wyjaśnił, że „Procedurę windykacji należnych opłat i kar dot. drzew i krzewów oraz odsetek 
za nieterminowe wpłaty tut. Urząd rozpoczyna po wprowadzeniu przez właściwy Park 
decyzji ustalających te należności do systemu UDIK. Zgodnie z informacją uzyskaną 
od Pani Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. W. Sławińskiego, 
pracownicy Parku przy wprowadzaniu do systemu UDIK terminów płatności kar bazowali 
na opinii radcy prawnego, który twierdził, iż dopóki trwają procedury skargowe przed sądami 
administracyjnymi, organ nie powinien podejmować żadnych czynności w jej zakresie. 
W związku z tym decyzje nie były wprowadzane do systemu UDiK w tym okresie, a dopiero 
po uprawomocnieniu. W związku z powyższym tut. Urząd nie miał informacji, iż do systemu 
UDIK wprowadzone są niewłaściwe terminy płatności, co poskutkowało egzekucją odsetek 
w niewłaściwej wysokości”. 

                                                      
31  Dalej: „SKO”. 
32  Wynikających z decyzji nr: PKPK-S-V/54/2017. 
33  Wynikających z decyzji nr: PKPK-S-V/105/2017. 
34  Nr: PKPK S V/84/2016 z 28 lutego 2017 r. 
35  Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm. 
36  Wynikających z decyzji nr: PKPK-S-V/54/2017 i PKPK-S-V/105/2017. 
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Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że we wszystkich trzech ww. sprawach, Urząd otrzymał 
decyzje wydane przez SKO (w ramach procedury odwoławczej), które następnie zostały 
przekazane do parków krajobrazowych. 

Zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych37 
jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im 
należności pieniężnych oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych 
czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Stosownie zaś do art. 6 § 1 i 1b 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w razie uchylania się zobowiązanego 
od wykonania obowiązku wierzyciel (w tym przypadku Urząd) powinien podjąć czynności 
zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, które można poprzedzić działaniami 
informacyjnymi wobec zobowiązanego, zmierzającymi do dobrowolnego wykonania przez 
niego obowiązku.                  (dowód: akta kontroli str. 150-151, 161-169, 260-328, 338-339) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
przyjmowanie i egzekwowanie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz administracyjnych 
kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, zniszczenie lub uszkodzenie 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 o NIK, wnosi o: 

1. Zapewnienie pełnej aktualności danych w systemie UDiK w zakresie naliczonych 
lub nałożonych opłat oraz kar administracyjnych za usunięcie lub zniszczenie drzew 
lub krzewów. 

2. Wyegzekwowanie kary naliczonej decyzją nr PKPK-S-V/84/2016 z 28 lutego 2017 r. 
oraz należnych odsetek za nieterminowe wniesienie kar określonych w decyzjach 
nr PKPK-S-V/54/2017 i PKPK-S-V/105/2017. 

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 
uwagi 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, 31 lipca 2018 r.  
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Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 

Kontroler: 

Paweł Tołwiński 
specjalista kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Agata Ciupa 


