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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 Marcin Bielawski – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBI/83/2018 z 22 czerwca 2018 r.  

Jakub Dąbrowa – inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr  LBI/84/2018 
z 22 czerwca 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. W. Sławińskiego, 
ul. abp. gen. M. Chodakowskiego 6, 16-030 Supraśl1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Joanna Kurzawa – Dyrektor2 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
realizację w latach 2016-20184 zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów. 

Park zapewnił zaplecze kadrowo-techniczne odpowiednie do realizacji zadań dotyczących 
usuwania drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością Miasta Białystok 
i leżących na jego terenie. Rzetelnie i zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody5 wydawał zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, kontrolował 
spełnianie obowiązku przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach zastępczych 
oraz żywotność tych nasadzeń. Podejmował również właściwe działania w przypadku 
podejrzenia nielegalnego usunięcia drzew i krzewów oraz podejrzenia ich uszkodzenia 
lub zniszczenia.  

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 

 nierzetelnego informowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
o terminie płatności trzech (z pięciu) kar pieniężnych nałożonych w związku 
z nielegalnym usunięciem drzew lub ich uszkodzeniem i zniszczeniem, 

 nierozpatrzenia wniosku o rozłożenie kary pieniężnej na raty, 

 nieweryfikowania przestrzegania terminów usunięcia drzew i krzewów oraz wymogu 
uzyskania pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew i krzewów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Marszałek Województwa Podlaskiego 15 stycznia 2016 r. upoważnił Dyrektor Parku 
do załatwiania w jego imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie usuwania drzew i krzewów dotyczących 
nieruchomości będących własnością Miasta Białystok i leżących na jego terenie (art. 83-90 
uoop), z wyłączeniem czynności dotyczących dochodzenia opłat i kar za usunięcie drzew 

                                                      
1 Dalej: „Park” lub „PKPK”. 
2 Pani Joanna Kurzawa funkcję Dyrektora sprawuje od dnia 14 marca 2007 r.  
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
4 Do 6 lipca 2018 r. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 182, ze zm. Ustawa zwana dalej „uoop”.   
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i krzewów oraz windykacji zaległości z tego tytułu (art. 87 ust. 4-5 i 89 ust. 8 uoop). 
W upoważnieniu tym nie wskazano zadań związanych z wprowadzaniem danych 
o wnioskach i wydanych zezwoleniach do publicznie dostępnego rejestru, tj. zadań które 
były faktycznie realizowane przez Park. 

Uchwałą z 22 lutego 2016 r.6 Sejmik Województwa Podlaskiego zmienił statut PKPK 
wskazując, że Dyrektor: 

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

 realizuje w imieniu Marszałka Województwa zadania wynikające z art. 83 – 90 uoop 
(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, 

 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 Miasta Białystok.                                (dowód: akta kontroli str. 6-8) 

Zadania dotyczące usuwania drzew i krzewów wprowadzone zostały do Regulaminu 
Organizacyjnego Parku uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z 21 lutego 2017 r.7, 
tj. po upływie roku od daty zmiany statutu Parku, co zostało szerzej opisane w dalszej 
części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Uwagi dotyczące badanej działalności”. 
Zgodnie z Regulaminem zadania z zakresu wydawania decyzji na usuwanie drzew 
i krzewów oraz nakładania kar za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów 
realizowane były przez pracowników zatrudnionych na stanowisku do spraw ochrony 
przyrody.                                                                                   (dowód: akta kontroli str. 7-18) 

Zadania dotyczące usuwania drzew i krzewów od stycznia 2016 roku realizowało trzech 
pracowników Parku, od stycznia 2017 roku do stycznia 2018 roku czterech pracowników, 
następnie od lutego do maja 2018 r. trzech i począwszy od 17 maja 2018 roku ponownie 
czterech. Zadania ww. zakresie wykonywała Dyrektor, dwóch pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach ds. ochrony przyrody i w ich zastępstwie dwóch na stanowiskach 
ds. ochrony środowiska oraz jeden na stanowisku strażnika parku. Posiadali oni 
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powierzonych (w zakresach czynności) 
obowiązków, w tym wykształcenie wyższe na kierunkach leśnictwo (dwóch), ochrona 
środowiska (trzech), projektowanie i planowanie krajobrazu (jeden) oraz ukończone 
szkolenia z zakresu usuwania drzew i krzewów, zmian w przepisach ochrony przyrody, 
identyfikowania problemowych drzew, diagnostyki drzew, charakterystyki grzybów 
rozkładających drzewo, systemu korzeniowego drzewa oraz biomechaniki drzew (czterech 
pracowników). Ponadto dwóch pracowników posiadało certyfikat inspektora drzew.  
                                                                                                (dowód: akta kontroli str. 19-32) 

Park dysponował środkami technicznymi umożliwiającymi realizację zadań związanych 
z usuwaniem drzew i krzewów, wśród których znalazły się narzędzie do pomiaru obwodu 
pnia drzew, wysokościomierz/dalmierz, lornetka, sonda, młotek, aparat fotograficzny, 
samochód oraz telefon służbowy.                                                (dowód: akta kontroli str. 33) 

W latach 2015-2018 w PKPK, zgodnie z § 1 pkt 3 ppkt 2 zasad kontroli zarządczej 
w Parku8, dokonywano identyfikacji ryzyka. Zidentyfikowane ryzyka dotyczyły 
niedofinansowania wynagrodzeń pracowników, braku specjalistycznych kadr i stałości 
zatrudnienia. W Parku nie zidentyfikowano odrębnych ryzyk w zakresie usuwania drzew 
i krzewów, ponieważ jak wyjaśniła Dyrektor zidentyfikowane ryzyko w zakresie 

                                                      
6 Uchwała Nr XXVII/169/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2106 r. w sprawie zmiany statutu Parku 

Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego.  
7 Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 194/2557/2017 z 21 lutego 2017 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu 

organizacyjnego Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego. 
8 Zarządzenie nr 10 Dyrektora z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Parku 

Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.  
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niedofinansowania wynagrodzeń pracowników, braku specjalistycznych kadr i stałości 
zatrudnienia wpisywało się realizację zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów.  

W latach 2015-2018 realizacja zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów była 
przedmiotem kontroli sprawdzającej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu 
Ochrony Środowiska Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Przedmiotem 
kontroli była prawidłowość prowadzenia procedur administracyjnych w zakresie 
formalno-prawnym, prowadzących do wydania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz 
nakładania administracyjnych kar pieniężnych. W wyniku kontroli stwierdzono, że wydane 
decyzje nie budzą zastrzeżeń od strony formalno-prawnej, procedury prowadzono zgodnie 
i w terminach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego9, a wysokość opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz administracyjnych 

kar pieniężnych ustalano na podstawie aktualnych przepisów. 
(dowód: akta kontroli str. 34-40, 215-220) 

Stosowanie do postanowień § 13 Statutu PKPK Dyrektor terminowo, tj. do 31 stycznia 
każdego roku, przedkładała Zarządowi Województwa Podlaskiego roczny plan pracy oraz 
sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok poprzedni. Plany pracy na lata 2016-2018 
uwzględniały zadania związane z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew lub krzewów 
oraz nakładaniem administracyjnych kar pieniężnych i zostały przyjęte przez Zarząd 
Województwa. W sprawozdaniach z realizacji planu pracy za 2016 i 2017 rok Dyrektor 
poinformował o liczbie zarejestrowanych spraw dotyczących usuwania drzew i krzewów, 
wydanych decyzjach, w tym nakładających kary. Ponadto w sprawozdaniu za 2017 rok 
o kwocie uiszczonych opłat za usunięcie drzew. Oba sprawozdania zostały zaakceptowane 
przez Zarząd Województwa.                                                   (dowód: akta kontroli str. 52-73) 

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

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 
uwzględniające zadania z zakresu wydawania decyzji na usuwanie drzew i krzewów oraz 
nakładania kar za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów wprowadzone zostały 
dopiero 21 lutego 2017 r., mimo że zadania te Park realizował od 15 stycznia 2016 r. 
Dyrektor wyjaśniła, że przygotowanie Regulaminu przeciągnęło się do 1 stycznia 2017 r. 
z powodu dużej liczby wniosków o usunięcie drzew i krzewów, spraw karnych oraz rotacji 
pracowników.                                                             (dowód: akta kontroli str. 6-18, 215-220) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie Parku w zakresie niezbędnym 
do wykonywanych 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 

W latach 2016-2018 (do 15 maja) według 323 zezwoleń w Białymstoku z nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Białystok usunięto 1.893 drzew i 1.525,1 m2 krzewów10, 
z czego w 2016 roku 732 drzewa i 629,4 m2 krzewów, w 2017 roku 1.090 drzew i 895,7 m2 
krzewów, do 15 maja 2018 r. 71 drzew. 

W latach 2016 – 2018 (do 15 maja) do PKPK wpłynęły 472 wnioski o wydanie zezwolenia 
na usunięcie 2.855 drzew i 2.725,18 m2 krzewów, z czego w poszczególnych latach 
odpowiednio 255, 184 i 33 wnioski na usunięcie 1.928, 763, 164 drzew i 1.418,28 m2, 
1.203,5 m2, 103,4 m2 krzewów. Na podstawie tych wniosków wydano 384 zezwolenia 
na usunięcie 2.117 drzew oraz 1.760,85 m2 krzewów, w tym w poszczególnych latach 204, 
154, 26 zezwoleń na usunięcie 1.545, 506, 66 drzew i 1.171,45 m2, 411 m2, 178,4 m2 

krzewów. 

 

                                                      
9 Dz. U. z 2017 poz. 1257, ze zm.; Ustawa zwana dalej: „Kpa”. 
10 Dane dotyczą wydanych w latach 2016-2018 zezwoleń, w których ustalony termin usunięcia drzew i krzewów upłynął przed 

15 maja 2018 r. 
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Dyrektor w 53 sprawach odmówiła udzielenia zezwolenia na usunięcie 318 drzew 
i 872,13 m2 krzewów, jednocześnie w 25 z tych spraw zezwoliła na wycinkę pozostałych 
wymienionych we wnioskach 417 drzew i 46,9 m2 krzewów. W 41 przypadkach dotyczących 
218 drzew i 92,2 m2 krzewów Dyrektor umorzyła postępowanie administracyjne, 
jednocześnie, w 20 z tych przypadków zezwoliła na wycięcie pozostałych wskazanych 
we wnioskach 172 drzew i 119 m2 krzewów. Analiza trzech spraw, w których odmówiono 
udzielenia zezwolenia wykazała, że przyczyną odmowy było stwierdzenie w toku oględzin 
braku wystąpienia przesłanek do usunięcia drzew np. dobry stan zdrowotny oraz brak 
oddziaływania drzew na nowo powstały budynek. Z dokumentacji trzech umorzonych spraw 
wynika, że przyczyną ich umorzenia było wycofanie wniosku po wszczęciu postępowania 
(w dwóch przypadkach) oraz zmiana przepisów uoop, wskutek czego postępowanie stało 
się bezprzedmiotowe. W 39 sprawach dotyczących 202 drzew PKPK pozostawił wnioski 
bez rozpoznania z powodu nieusunięcia w nich braków.  

Park w 75 zezwoleniach uzależnił usunięcie 698 drzew i 671,25 m2 krzewów (z 384 
zezwoleń na usunięcie 2.117 drzew oraz 1.760,85 m2 krzewów) od wykonania nasadzeń 
zastępczych minimum 953 drzew i 975 m2 krzewów odstępując od naliczenia opłat zgodnie 
z art. 86 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 6, 9 i 10 uoop, a w 60 zezwoleniach na usunięcie 305 drzew 
i 173,8 m2 krzewów nałożył opłaty za ich usunięcie w łącznej kwocie 13.870,9 tys. zł, 
jednocześnie odraczając we wszystkich tych sprawach termin ich uiszczenia na okres 
październik 2019 roku – marzec 2023 roku, tj. na okres trzech lat od dnia dokonania 
nasadzeń zastępczych łącznie 646 drzew i 115 m2 krzewów. W dziewięciu zezwoleniach 
na usunięcie 36 drzew i 83 m2 krzewów naliczono opłaty za ich usuniecie w łącznej kwocie 
105,7 tys. zł, bez odroczenia terminu płatności. Do zakończenia kontroli NIK wpłacono 
102 tys. zł. Termin usunięcia drzew, od którego uzależniony jest termin zapłaty pozostałej 
kwoty upływa 31 grudnia 2019 r.  

W pozostałych 240 (z 384) zezwoleniach (62,5%) na usunięcie 1.078 drzew (50,9%) 
i 832,8 m2 krzewów (47,3%) Park nie naliczył opłat za ich usunięcie oraz nie uzależnił 
wydania zezwoleń od dokonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew 
lub krzewów. Najczęstszą przyczyną odstąpienia od naliczenia opłaty było obumarcie drzew 
lub ich zły stan fitosanitarny nierokujący szans na przeżycie (art. 86 ust. 1 pkt 10 uoop) oraz 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych 
lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny11 (art. 86 ust. 4 uoop). Dyrektor wyjaśniła, że nie we wszystkich wydanych 
zezwoleniach konieczne były nasadzenia kompensacyjne. Organ obligatoryjnie 
zobowiązywał wnioskodawcę do wykonania nasadzeń zastępczych w przypadku kiedy 
drzewa lub krzewy były żywotne, bądź ich usunięcie związane było z wykonaniem 
inwestycji, przede wszystkim kiedy była naliczona opłata za ich usunięcie. Wskazała 
natomiast, że przypadku usunięcia drzew lub krzewów obumarłych, nierokujących szans 
na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, bądź zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych nasadzenia 
kompensacyjne mogą lecz nie muszą być warunkiem do usunięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 74-119, 215-220) 

Analiza dziewięciu (z 384) spraw z lat 2016-2018 zakończonych wydaniem zezwoleń 
na usunięcie największej liczby drzew i krzewów wykazała, że wszystkie decyzje wydano 
zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową. Tereny objęte zezwoleniami stanowiły 
nieruchomości należące do Miasta Białystok i nie zostały wpisane do rejestru zabytków. 

Sześć (z dziewięciu) wniosków o usunięcie drzew i krzewów zawierało wszystkie wymagane 
elementy, tj. m.in. nazwę gatunku drzew i krzewów, przyczynę zamierzonego usunięcia 
drzew i krzewów, termin planowanego usunięcia drzew i krzewów, plan nasadzeń 
zastępczych (w trzech sprawach, w których wnioskodawca planował nasadzenia zastępcze) 
oraz w jednej sprawie zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Białymstoku (dalej: „RDOŚ”) na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków 
chronionych. Informacje zawarte w pozostałych trzech wnioskach, zweryfikowane podczas 
dokonywania przez pracowników PKPK oględzin, były niezgodne ze stanem faktycznym 
w zakresie nazw gatunkowych drzew i krzewów, obwodów drzew mierzonych na wysokości 

                                                      
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 1025. 
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130 cm, powierzchni krzewów oraz lokalizacji drzew i krzewów w odniesieniu do granic 
nieruchomości. Dyrektor wezwała wnioskodawców do uzupełnienia wniosków, którzy 
uzupełnili je we wskazanym terminie. 

Pięć (z dziewięciu) spraw dotyczyło zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w związku 
z realizowaną inwestycją. Analiza tych spraw wykazała, że planowane do wybudowania 
budynki miały racjonalne i optymalne położenie względem znajdujących się na danej działce 
drzew. 

W dwóch (z dziewięciu) przypadkach, podczas przeprowadzania oględzin przez 
pracowników PKPK stwierdzono, że część drzew objętych wnioskami nie wymagało 
pozwolenia na ich usunięcie, w związku z czym umorzono postępowanie wobec tych drzew. 
Wszystkie pozostałe objęte zezwoleniami drzewa i krzewy wymagały uzyskania zgody 
na ich usunięcie. 

W czterech (z dziewięciu) sprawach, których przedmiotem było usunięcie drzew z pasa 
drogowego drogi publicznej, organ przed wydaniem zezwolenia uzgodnił z RDOŚ warunki 
realizacji wycinki.  

We wszystkich dziewięciu sprawach przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów pracownicy PKPK przeprowadzali oględziny, których wyniki dokumentowano 
w protokole. W trakcie oględzin weryfikowano dane zawarte we wnioskach o wydanie 
zezwoleń w zakresie: 1] liczby drzew, obwodów ich pni, a także powierzchni krzewów 
do usunięcia, 2] gatunków drzew i krzewów, które miały być usunięte, 3] umiejscowienia 
planowanych do usunięcia drzew i krzewów, 4] zasadności przyczyn zamierzonego 
usunięcia drzew i krzewów, 5] występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt 
i grzybów w obrębie przewidzianych do usunięcia drzew i krzewów. Z przeprowadzonych 
oględzin sporządzano również dokumentację fotograficzną.  

W jednym (z dziewięciu) przypadku, w związku z występowaniem miejsc lęgowych gatunku 
objętego ochroną gatunkową zawieszono postępowanie do czasu uzyskania przez 
wnioskodawcę decyzji RDOŚ na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków 
chronionych. 

Wydane zezwolenia zawierały wszystkie wymagane prawem elementy. W czterech 
(z dziewięciu) zezwoleniach wskazano termin usunięcia drzew i krzewów obejmujący okres 
od 1 marca do 15 października. Dyrektor wyjaśniła, że termin usunięcia drzew i krzewów 
został wyznaczony zgodnie z wnioskiem. Ponadto wskazała, że w toku prowadzonych 
ww. spraw podczas oględzin nie stwierdzono na drzewach i krzewach oraz w ich 
sąsiedztwie żadnych gatunków chronionych, za wyjątkiem jednej sprawy, w której podczas 
oględzin odnotowano gniazdo sierpówki oraz dziuplę dzięcioła ze śladami zasiedlenia, 
postępowanie to zostało zawieszone do czasu uzyskania odstępstwa od zakazów 
związanych z usunięciem gniazd i siedlisk gatunków chronionych. 

W pięciu (z dziewięciu) zezwoleniach na wycinkę 113 drzew zobowiązano wnioskodawców 
do dokonania nasadzeń zastępczych 155 drzew w ramach kompensaty przyrodniczej, 
określając miejsce nasadzeń, minimalną liczbę nasadzanych drzew, minimalny obwód pni 
na wysokości 100 cm, gatunek nasadzanych drzew, termin nasadzeń oraz złożenia 
informacji o ich wykonaniu. Dyrektor wyjaśniła, że określając gatunek i liczbę drzew 
w zezwoleniach do nasadzeń zastępczych kierowano się przede wszystkim, zasadą by 
nasadzenia kompensacyjne należały do gatunków rodzimych, wartością przyrodniczą, 
dostępnością miejsc do nasadzeń zastępczych, w tym rozmiarem drzewa, funkcją, jakie 
pełni w ekosystemie, wartością kulturową, walorami krajobrazowymi oraz lokalizacją.  

(dowód: akta kontroli str. 120-128, 140-143, 215-220) 

W jednej (z dziewięciu) sprawie zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydano 
w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 
W pozostałych ośmiu sprawach decyzje wydano w terminie od jednego miesiąca i ośmiu dni 
do czterech miesięcy i 11 dni. W sprawach tych przedłużenie terminu było uzasadnione 
m.in. z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosku lub uzgodnienia decyzji z RDOŚ. 
W każdym przypadku rozpatrzenia sprawy w terminie dłużnym niż miesiąc Dyrektor, zgodne 
z art. 36 § 1 Kpa zawiadomiła wnioskodawców o przedłużeniu postępowania, wyznaczając 
nowe terminy załatwienia sprawy. 
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Opłaty za usunięcie 78 drzew i 112 m2 krzewów naliczone w czterech (z dziewięciu) 
sprawach ustalono w prawidłowej wysokości12. Terminy płatności za usunięcie 78 drzew 
i 29 m2 krzewów odroczono na okres trzech lat od dnia dokonania nasadzeń zastępczych 
i do zakończenia kontroli NIK terminy te nie upłynęły. Nie odroczono terminu wniesienia 
opłaty za usunięcie 83 m2 krzewów w kwocie 16,6 tys. zł, która została wniesiona zgodnie 
z terminem określonym w zezwoleniu.                               (dowód: akta kontroli str. 120-130) 

W sześciu (z dziewięciu) postępowaniach odstąpiono od naliczenia opłat, w tym w jednej 
sprawie zezwolono na usunięcie 21 drzew i 28,4 m2 krzewów bez naliczenia opłat, 
a w stosunku do 13 drzew naliczono opłatę. We wszystkich tych sprawach nienałożenie 
opłat miało podstawę prawną i merytoryczną, a przyczyny odstąpienia od naliczenia opłat 
wynikały ze złożonych wniosków i zostały rzetelnie udokumentowane w protokołach 
oględzin. Przyczynami odstąpienia od naliczenia opłaty było zagrożenie bezpieczeństwa 
ludzi i mienia w istniejących obiektach lub funkcjonowania urządzeń, o których mowa 
w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, niski stan zdrowotny drzew i krzewów, zagrażanie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowa drogi publicznej oraz zabiegi pielęgnacyjne 
drzew lub krzewów na terenach zieleni. 

W pięciu (z dziewięciu) analizowanych postępowaniach, 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 środowisko13 wnioski i zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów były 
wprowadzone do publicznie dostępnego wykazu danych w terminie nieprzekraczającym 
30 dni od ich złożenia/wydania. W pozostałych czterech sprawach (wszystkie z 2016 roku) 
nie wprowadzono takich danych do wykazu, co szerzej opisano poniżej, w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                                              (dowód: akta kontroli str. 120-128) 

W publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku, 
wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit f ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku nie zamieszczono danych o czterech wnioskach i zezwoleniach 
(z dziewięciu) dotyczących usuwania drzew i krzewów. Dyrektor PKPK wyjaśniła, 
że po otrzymaniu w styczniu 2016 roku zadań z zakresu usuwania drzew i krzewów 
do Parku wpłynęła duża liczba wniosków o wydanie zezwolenia, natomiast kwestia 
publikacji danych o zezwoleniach została ustalona wspólnie dla wszystkich Parków 
na wewnętrznych spotkaniach dyrektorów. W chwili jej rozstrzygnięcia Park posiadał 
zrealizowanych około 280 spraw, oraz dużą ilość napływających nowych wniosków 
i zajmował się bieżącymi sprawami, które traktowane były priorytetowo. Tym samym 
uzupełnienie publikacji danych dotyczących prowadzonych spraw związanych 
z wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów zostało przesunięte w czasie, 
co spowodowało niewprowadzenie ww. spraw. Jednocześnie poinformowała, że w trakcie 
kontroli NIK powyższe sprawy zostały zamieszczone w publicznym wykazie spraw.  

      (dowód: akta kontroli str. 120-128, 140-143) 

2.2. Kontrola realizacji warunków wynikających z prowadzonych postępowań 

W żadnej z ośmiu spraw, w których upłynął termin na usunięcie drzew lub krzewów Park 
nie posiadał potwierdzonych danych o dacie wycinki drzew, a w jednej (z dziewięciu) także 
informacji o spełnieniu warunku uzyskania pozwolenia na budowę, mimo że przyczyną 
usunięcia drzew i krzewów była realizacja inwestycji wymagającej uzyskania takiego 
pozwolenia na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane14, 
co szerzej opisano w dalszej części wystąpienia, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 
                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 131-132) 

Dyrektor PKPK monitorował przestrzeganie przez wnioskodawców określonego 
w zezwoleniu obowiązku przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach zastępczych. 
W tym celu prowadzono wewnętrzny rejestr wydanych zezwoleń zawierający 
m. in. informacje o upływie terminu na dokonanie nasadzeń zastępczych. W trzech 
(z dziewięciu) analizowanych sprawach informację o dokonanych nasadzeniach przekazano 

                                                      
12 Wysokość naliczonych opłat wynosiła od 1,2 tys. zł do 974,5 tys. zł. 
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm. 
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.  
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w terminie wskazanym w zezwoleniu. Z informacji tych wynika, że wskazane terminy 
dokonania nasadzeń były zgodne z terminami określonymi w zezwoleniu (informacje 
te zostały dołączone do akt sprawy). W pozostałych sprawach nie nakładano obowiązku 
dokonania nasadzeń, bądź termin ich dokonania nie upłynął.  
                                                                              (dowód: akta kontroli str.131-132, 221-245) 

Park nie posiadał rejestru spraw, w których odroczono termin wniesienia opłaty za usunięcie 
drzew i krzewów wydanych przed 15 stycznia 2016 r. przez Starostę Powiatu Białostockiego 
w stosunku do nieruchomości będących własnością Miasta Białystok i znajdujących się 
na terenie Białegostoku. O przekazanie tych spraw zwracano się do Starosty Powiatu 
Białostockiego (dalej: „Starosta”) 1 lutego oraz 12 kwietnia 2018 r. Do czasu zakończenia 
kontroli NIK trwało przygotowanie porozumienia pomiędzy Starostą, a Marszałkiem 
lub Parkiem w sprawie kompleksowego przekazania wszystkich akt dotyczących 
prowadzonych przez Starostę spraw na terenie Miasta Białystok, co zostało opisane 
szerzej, w sekcji „Uwagi dotyczące badanej działalności”. Dyrektor wyjaśniła, że kontrola 
żywotności zrealizowanych nasadzeń na podstawie decyzji wydanych przez Starostę przed 
15 stycznia 2016 r. realizowana była po uzyskaniu ze Starostwa informacji o upływie 
terminu trzech lat na dokonanie nasadzeń zastępczych.  

W związku z wydanymi w latach 2013-2015 przez Starostę Powiatu Białostockiego 
zezwoleniami na usunięcie drzew i krzewów, w których odroczono opłaty za usunięcie 
drzew i krzewów na okres trzech lat od wydania zezwolenia i zobowiązano do dokonania 
nasadzeń zastępczych, pracownicy PKPK od 2016 r., przeprowadzili pięć kontroli 
żywotności nasadzeń. Przeprowadzono je najpóźniej po upływie trzech lat, miesiąca i 29 dni 
od dokonania nasadzeń zastępczych. Fakt przeprowadzenia kontroli każdorazowo 
udokumentowano zdjęciami oraz protokołem z oględzin, który zawierał informacje o stanie 
zdrowotnym posadzonych drzew i krzewów. Uzyskane w ten sposób informacje stanowiły 
podstawę do wydania decyzji o umorzeniu naliczonych opłat. 
                                                             (dowód: akta kontroli str. 133-139, 215-220, 247-248) 

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

1. W ośmiu (z dziewięciu) analizowanych sprawach, w których upłynął wskazany 
w zezwoleniu termin na usunięcie drzew lub krzewów, Park nie posiadał potwierdzonych 
danych o dacie wycinki drzew, która jest istotna dla oceny legalności jej wykonania. 
Dyrektor wyjaśniła, że Park ma wiedzę o zrealizowaniu wycinki drzew i krzewów 
w sprawach, które wiązały się z wykonaniem nasadzeń zastępczych oraz w sprawach, 
w których składany jest wniosek o przedłużenie terminu usunięcia drzew i krzewów. 
Wskazała również, że ustawa nie nakłada wprost obowiązku weryfikacji terminu usunięcia 
drzew i krzewów, a organ weryfikuje, czy dane drzewo/krzew zostało usunięte, czy też 
nie zgodnie z terminem wskazanym w decyzji, poprzez prowadzone szczegółowego 
rejestru, z którego sukcesywnie można odczytać informacje o przeprowadzonej sprawie.  

Z ustaleń kontroli wynika, że wymieniony rejestr nie pozwala na monitorowanie terminów 
usunięcia drzew (nie zawiera danych o terminie ich usunięcia wskazanym w zezwoleniu 
jak  i o terminie faktycznego ich usunięcia). Najwyższa Izba Kontroli zauważa, 
że monitorowanie przestrzegania terminu usunięcia drzew i krzewów jest o tyle ważne, 
że usunięcie drzew lub krzewów po terminie wynikającym z decyzji, traktowane powinno 
być jak usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia i w konsekwencji skutkować 
nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej. 

                                            (dowód: akta kontroli str. 131-132, 140-143, 221-245) 

2. W jednej (z dziewięciu) sprawie nie sprawdzono spełnienia przez wnioskodawcę wymogu 
uzyskania pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew i krzewów. Dyrektor wyjaśniła, 
że uoop nie obliguje do prowadzenia monitoringu w ww. zakresie. Natomiast w decyzjach 
na usunięcie drzew i krzewów, których wycinka wiąże się z inwestycją, zamieszczane jest 
stosowne pouczenie. Wskazała również, że nieruchomości objęte właściwością Parku 
do wydawania zezwoleń stanowią własność Miasta Białystok i realizowane są na nich 
inwestycje publiczne nie jest więc możliwe, aby były realizowane bez pozwolenia 
budowlanego. 
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Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że zgodnie z art. 83d ust. 5 uoop jeżeli przyczyną 
usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia 
na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod 
warunkiem uzyskania tego pozwolenia. Zatem usunięcie drzewa bez uzyskania pozwolenia 
na budowę, traktowane jest jak usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia 
i w konsekwencji skutkować może nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej. 
                                                                             (dowód: akta kontroli str. 131-132, 140-143) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę niezwłocznego uzgodnienia ze Starostą 
trybu przekazania zezwoleń (wraz z dokumentacją), dotyczących usuwania drzew 
i krzewów z terenu Miasta Białystok, zgodnie z właściwością określoną w znowelizowanym 
z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 90 ust. 2 uoop. Brak wiedzy na ich temat ze strony Parku, 
powoduje że realizacja obowiązków określonych w wydanych przez Starostę zezwoleniach - 
bez jego inicjatywy - nie jest obecnie kontrolowana. 
                                                             (dowód: akta kontroli str. 133-139, 215-220, 247-248) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
wydawanie w Parku zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kontrolę realizacji 
warunków w nich zawartych. 

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

W okresie objętym kontrolą do Parku wpłynęło osiem informacji o nielegalnym usunięciu 
drzew oraz o uszkodzeniu/zniszczeniu drzew na terenach nieruchomości leżących 
na terenie Białegostoku będących własnością Miasta Białystok. W każdym przypadku 
pracownicy PKPK najpóźniej 22 dni od otrzymania informacji przeprowadzali oględziny 
w celu zweryfikowania stanu faktycznego. Z przeprowadzonych oględzin sporządzany był 
protokół, do którego załączano dokumentację fotograficzną. Po przeprowadzeniu oględzin 
organ we wszystkich ośmiu przypadkach przeprowadził czynności wyjaśniające obejmujące 
m.in. ustalenie właścicieli nieruchomości, na których miało miejsce zdarzenie oraz wstępne 
wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. W każdym z ośmiu przypadków zgromadzona 
dokumentacja potwierdzała zasadność informacji o nielegalnym usunięciu drzew lub o ich 
uszkodzeniu/zniszczeniu w związku z czym wszczęto osiem postępowań administracyjnych 
w sprawie wymierzenia kar pieniężnych. Dwa postępowania dotyczące usunięcia 
bez zezwolenia czterech drzew oraz uszkodzenia sześciu zostały umorzone ze względu 
na niewykrycie sprawcy (w obu przypadkach dochodzenie w sprawie nielegalnego 
usunięcia drzew umorzyła również właściwa jednostka Policji). W jednym postępowaniu 
dotyczącym uszkodzenia jednego i zniszczenia siedmiu drzew do dnia zakończenia kontroli 
NIK nie została wydana ostateczna decyzja organu. W pozostałych pięciu postępowaniach 
dotyczących usunięcia łącznie sześciu drzew bez zezwolenia i zniszczenia ośmiu Park 
wydał decyzje w sprawie nałożenia kar pieniężnych w łącznej wysokości 130 tys. zł. Kwota 
nałożonych kar we wszystkich pięciu ww. postępowaniach ustalona została w sposób 
prawidłowy. 

W okresie objętym kontrolą dwa (z pięciu) podmiotów, na które nałożono kary złożyły 
wnioski o rozłożenie spłat na raty. W jednym przypadku, zgodnie z art. 88 ust. 8 uoop, 
Dyrektor wydała decyzję o rozłożeniu płatności na okres 5 lat. Natomiast w drugim, mimo 
złożenia wniosku, Dyrektor bez wezwania do jego uzupełnienia przekazała informację 
o braku możliwości rozłożenia płatności na raty, co zostało opisane szerzej w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

Zgodnie z posiadanymi przez Park danymi do zakończenia kontroli NIK15 dwa podmioty, 
na które nałożono kary uiściły 13,6 tys. zł, termin spłaty kar w wysokości 21,2 tys. zł został 
zgodnie z art. 88 ust. 4 uoop odroczony na okres 5 lat od dnia, kiedy orzeczenie w sprawie 
ich odroczenia stało się ostateczne, zaś spłata kary w wysokości 11,4 tys. zł została 
rozłożona na raty. Do dnia zakończenia kontroli NIK nie uiszczono 83,8 tys. zł. kar, mimo 
upływu terminu ich płatności. Zadania w zakresie dochodzenia kar za usunięcie drzew 

                                                      
15 Do 6 lipca 2018 r.  
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i krzewów oraz windykacji zaległości z tego tytułu realizował Marszałek na podstawie 
informacji przekazywanych przez Park. Informacje o upływach terminu uiszczenia 
nałożonych kar przekazywane były do Urzędu Marszałkowskiego za pomocą systemu 
informatycznego UDIK. Z ustaleń kontroli wynika, że Park nie wprowadził do systemu 
informacji o terminie płatności kary w kwocie 59,2 tys. zł, a informacje o terminach płatności 
dwóch kar w łącznej kwocie 21,7 tys. zł zostały wprowadzone błędnie. Kwestia ta została 
szerzej opisana poniżej, w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 144-146) 

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

1. W jednym postępowaniu Dyrektor bezpodstawnie odmówiła rozpatrzenia wniosku 
z 28 sierpnia 2017 r. o rozłożenie na raty kary za zniszczenie jednego drzewa, mimo 
że strona zgodnie z art. 88 ust. 8 uoop złożyła wniosek o rozłożenie jej spłat na raty. 
Dyrektor poinformowała wnioskodawcę, że rozłożenie spłat kary na raty nie jest możliwe, 
ponieważ decyzja w sprawie nałożenia kary została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego i nie stała się ostateczna. Jednak w sprawie tej Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze wydało 4 maja 2017 r. decyzję, która w świetle art. 16 § 1 Kpa była decyzją 
ostateczną, gdyż nie służyło od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji 
lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

Dyrektor wyjaśniła, że Park podejmując decyzje o odmowie rozłożenia kary pieniężnej 
na raty bazował na opinii radcy prawnego, który stwierdził, że jeżeli sprawa toczy się przed 
sądem i nie zapadły w niej wiążące orzeczenia należy wstrzymać się z egzekucją, ponieważ 
dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych oraz rozbieżne orzecznictwo SKO 
w tożsamych sprawach powoduje możliwość powstania ryzyka konieczności zwrotu 
wyegzekwowanej kary. Ponadto wskazał, że złożony przez stronę wniosek o rozłożenie 
na raty nie zawierał informacji o trudnej sytuacji finansowej wnioskodawcy. 

Zdaniem NIK w przedmiotowej sprawie wydana została decyzja ostateczna, w związku 
z czym wniosek strony podlegał rozpatrzeniu.  
                                                             (dowód: akta kontroli str. 145-146, 147-167, 215-220) 

2. W jednym z pięciu postępowań zakończonych nałożeniem kary za usunięcie drzewa 
bez zezwolenia lub jego uszkodzenie/zniszczenie Park nie wprowadził do systemu 
informatycznego UDIK informacji o terminie płatności kary w kwocie 59,2 tys. zł, mimo 
że określony w decyzji termin płatności upłynął 25 maja 2017 r. W dwóch postępowaniach 
zakończonych nałożeniem kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia lub jego 
uszkodzenie/zniszczenie informacje o terminach płatności dwóch kar w łącznej kwocie 
21,7 tys. zł zostały wprowadzone błędnie, bowiem terminy ich płatności upłynęły 
4 października 2017 r. i 6 marca 2018 r. a do systemu informatycznego wprowadzono 
terminy płatności 6 lutego i 30 maja 2018 r. Niewprowadzenie terminu płatności kary i ich 
błędne wprowadzenie skutkowało niepodejmowaniem przez Marszałka działań w celu 
wyegzekwowania kar w kwocie 59,3 tys. zł oraz zaniechaniem windykacji zaległości z tytułu 
kar wpłaconych w kwocie 21,7 tys. zł po terminie płatności. Dyrektor wyjaśniła, że termin 
płatności jednej kary nie został wprowadzony do systemu informatycznego, ponieważ 
w sprawie tej kary w dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie sądowe, natomiast 
w pozostałych sprawach terminy płatności zostały wprowadzone po uprawomocnieniu się 
decyzji. 

Z treści wydanych decyzji wynika, że termin płatności ww. kar upływał 14 dni od dnia, 
w którym decyzja o ich wymierzeniu stała się ostateczna. W świetle art. 16 § 1 Kpa decyzją 
ostateczną jest decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji 
lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wszystkie trzy wymienione decyzje były 
decyzjami ostatecznymi. Z równolegle prowadzonej kontroli w Urzędzie Marszałkowskim 
wynika, że na 23 lipca 2018 r. kwota odsetek od niewpłaconej kary w kwocie  59,2 tys. zł 
oraz z tytułu dwóch kar w kwocie 21,7 tys. zł wpłaconych po terminie płatności wynosiła 
6,3 tys. zł.                                     (dowód: akta kontroli str. 145-146, 147-197, 215-220, 246) 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości działania 
Parku w przypadkach podejrzenia nielegalnego usunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia 
drzew i krzewów oraz działania dotyczące egzekwowania wymierzonych kar. 

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 Kontroli16, wnosi o: 

1. Zamieszczanie w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje 
o środowisku danych o wszystkich wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach 
na usunięcie drzewa lub krzewu złożonych i wydanych w 2016 roku.  

2. Weryfikowanie przestrzegania wyznaczonych terminów usuwania drzew i krzewów oraz 
uzyskiwania pozwoleń na budowę warunkujących dokonanie wycinki drzew i krzewów. 

3. Rozpatrywanie wszystkich wniosków o rozłożenie spłaty kar na raty za usuwanie drzew 
i krzewów spełniających wymogi art. 88 ust. 8 uoop.  

4. Wprowadzanie prawidłowych danych odnośnie nałożonych kar administracyjnych 
do systemu informatycznego UDIK.  

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, dnia 3 sierpnia 2018 r.  

Kontroler 

Marcin Bielawski 
specjalista kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Agata Ciupa 

 

                                                      
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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