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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Adama Mickiewicza 19, 34-200 Sucha 
Beskidzka (Starostwo). 

 

Józef Bałos, Starosta Suski, od 1 grudnia 2014 r.(Starosta). 

 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do realizacji zadań. 

2. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną. 

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych. 

 

Lata kontroli 2018-2020. (do zakończenia kontroli) oraz lata wcześniejsze w zakresie 
zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, 
z  uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, tj. legalności, 
gospodarności i rzetelności. 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Krakowie 

 

Jerzy Baranek, gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/101/2020 z 16 czerwca 2020 r.   

 (akta kontroli str. 1-4) 

  

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Starostwo w latach 2018-2020 było odpowiednio przygotowane organizacyjnie, kadrowo 
i  finansowo do realizacji zadań związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa3. Zdania te przypisano wyznaczonej komórce 
organizacyjnej, a także zapewniono odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.  

Starostwo nie w pełni sprawowało nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa, bowiem pracownicy Starostwa nie prowadzili aktywnego nadzoru nad lasami 
niepaństwowymi, gdyż m.in. nie dokonywali bieżącej kontroli oraz oględzin stanu 
nadzorowanych lasów, stąd nie posiadali pełnej wiedzy o ich stanie, zagrożeniach dla 
drzewostanu oraz ekosystemów. Również nie posiadali informacji, czy właściciele lasów 
niebędących własnością Skarbu Państwa innych niż osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe 
wywiązali się z  obowiązku sporządzenia dokumentacji urządzeniowej lasów, będących ich 
własnością i nie podjęli żadnych działań, aby taką informację pozyskać, a w przypadku jej 
braku podjąć stosowne działania.  

NIK natomiast pozytywnie ocenia sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów 
(UPUL) dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będących 
osobami fizycznymi i wspólnotami gruntowymi, którymi objęto 96,6% powierzchni tych 
lasów. 

W Starostwie właściwie zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na zadania związane 
z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.  

W badanym okresie w Powiecie nie zidetyfikowano przypadków niewykonania przez 
właścicieli lasów zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach4. 
Natomiast w trzech przypadkach, Starosta na wniosek właścicieli lasów wydał decyzje 
usunięcia złomów, wywrotów, posuszu oraz drzew opanowanych przez patogeny grzybowe 
oraz kornika, gdyż zagrażało to trwałości lasów. Zaznaczyć należy, że brak rozeznania 
o stanie nadzorowanych lasów skutkował również niewydawaniem decyzji, w sytuacji 
wystąpienia zniszczeń w drzewostanie na skutek zdarzeń losowych, co w konsekwencji 
prowadziło do przekraczania limitów pozyskania drewna, określonych w UPUL. 

Pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa drewno podlegało 
ocechowaniu przez pracowników Starostwa, którzy następnie wystawiali właścicielom lasów 
świadectwa legalności pozyskania drewna. Jednak, w 2019 r. na świadectwach tych 
podawano niewłaściwą podstawę prawną ich wydania. 

Starosta korzystał z możliwości kontroli realizacji zadań powierzonych Dyrektorowi 
Babiogórskiego Parku Narodowego. 

W okresie objętym kontrolą Starosta wywiązywał się z obowiązku wydawania decyzji 
administracyjnych zezwalających na pozyskanie drewna, jednak prowadząc postępowania 
administracyjne nie przestrzegano obowiązującym w tym zakresie przepisów prawnych, 
tj. nie informowano stron o wszczęciu postępowania administracyjnego, możliwości 
zapoznania się z zebranymi dowodami i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów 
oraz o niedotrzymaniu terminu wydania decyzji i nie wskazano nowego terminu jej 
załatwienia. 

Stwierdzone nieprawidłowości nie wpłynęły w sposób istotny na realizację zadań, a tym 
samym na niniejszą ocenę NIK. 

  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 

W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową.  
3 Dalej: również lasy niepaństwowe. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1463. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe  

1.1. W Starostwie zadania z zakresu sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisano Wydziałowi 
Środowiska6. Do  jego zadań należało m.in.:  

- wydawanie decyzji nakazujących właścicielom lasów wypełnianie obowiązków 
wynikających z ustawy o  lasach lub z UPUL; 

- zarządzanie wykonania w lasach na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających 
i ochronnych, gdy wystąpią w  nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym 
trwałości tych lasów; 

- przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia 
gruntów, niestanowiących własności Skarbu Państwa; 

- cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa; 

- ustalanie zasad gospodarczych dla właścicieli lasów nieposiadających planów 
urządzenia lasów; 

- zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych 
i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich 
wykonaniu; 

- kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wydawanie decyzji 
na pozyskiwanie drewna niezgodnie z tymi planami w  przypadkach losowych 
na wniosek właścicieli lasu. 

(dowód: akta kontroli str. 5-10) 

Natomiast nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa położonymi 
na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego Starosta powierzył dyrektorowi tego 
Parku7. Do jego obowiązków należało m.in.: 

- ustalanie zadań dla właścicieli tych lasów, w przypadku niewykonania przez nich 
obowiązków w  zakresie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających 
powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobiegania, wykrywania 
i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów 
szkodliwych, ochrony gleby i wód leśnych; 

- dokonywanie cechowania drewna pozyskiwanego oraz wystawianie właścicielom 
lasów dokumentów potwierdzających legalność pozyskanego drewna; 

- określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu 
lasów dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha; 

- nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów; 
- wydawanie decyzji nakazujących w przypadku niewykonania przez właścicieli lasów 

obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy o lasach oraz zadań zawartych 
w uproszczonym planie urządzenia lasu lub art. 19 ust. 3 tej ustawy. 

 (dowód: akta kontroli str. 28-33) 

                                                      
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Do 2017 r. nadzór nad lasami sprawowały Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej i Myslenicach. Z uwagi na wysokie koszty 

obsługi Starosta wypowiedział porozumieie. 
7 Porozumienie z dnia 5 lutego 2013 r., które w ciągu badanego okresu było zmieniane (aneks nr 1 z dnia 11 stycznia 2018 r., 

nr 1 z 3 stycznia 2019 r. i nr 1 z 3 stycznia 2020 r.) – dotyczyły okresu obowiązywania stawki odpłatności za sprawowany 
nadzór. 

 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

 

1.2. W Starostwie, w okresie objętym kontrolą, zadania z zakresu nadzoru nad 
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa realizowało 
w pełnym wymiarze czasowym trzech  pracowników. Zdania przypisano im w zakresach 
czynności. 

Pracownicy posiadali wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki leśnej lub ochrony 
środowiska, a w  marcu 2019 r. odbyli szkolenie (zorganizowane przez Instytut 
Badawczy Leśnictwa) pn. Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania. 

W okresie objętym kontrolą jeden pracownik nadzorował, odpowiednio: 5 840 ha, 6 388 
ha i 6 574 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

Ponadto część zadań, tj. m.in. wydawanie na wniosek właściciela lasu decyzji w sprawie 
przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub 
odnowienia drzewostanu, przygotowanie decyzji przyznającej dotację na częściowe lub 
całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przygotowanie zlecenia inwentaryzacji 
stanu lasów oraz uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, przypisano Zastępcy Naczelnika Wydziału Środowiska. 

 (dowód: akta kontroli str. 11-24) 

Pracownicy wykonujący zadania w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa w  wyjaśnieniach podali m.in., że: 

- obszar, nad jakim sprawują nadzór pozwala im na rzetelne/prawidłowe wykonywanie 
zadań. W  większości przypadków sprawy związane z wyznaczaniem drzew do 
wycinki oraz cechowaniem załatwiane są w terminie do 7 dni; 

- nie wystąpiły sytuacje, by wykonywanie innych obowiązków utrudniało sprawowanie 
nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa; 

- środki przeznaczone na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa są wystarczające – nie było sytuacji, aby z powodu braku środków 
finansowych ograniczano wyjazdy w  teren; 

- Starostwo umożliwiało im podnoszenie kwalifikacji m.in. poprzez uczestnictwo 
w  szkoleniach. 

(dowód: akta kontroli str. 39-44) 

1.3. Jeden z pracowników Starostwa, sprawujący nadzór nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa położonymi na terenie wsi Juszczyn w Gminie Maków 
Podhalański, był jednocześnie udziałowcem w spółce leśnej (16/480 udziałów), której 
lasy (o powierzchni 8,0057 ha) położone były na obszarze tej miejscowości.  

W oświadczeniu podał, że: 

- od powierzenia mu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 
nie przygotowywał żadnej decyzji, dotyczącej gospodarki leśnej na tych działkach, 

- wg posiadanych informacji, wycinka drzew na tych działkach była około 20 lat temu, 
gdy udziały należały do jego babci.  

(dowód: akta kontroli str. 34-38) 

Naczelnik Wydziału Środowiska (Naczelnik) wyjaśnił m.in., że: 

- powierzenie nadzoru nad lasami na terenie ww. wsi innemu pracownikowi 
doprowadziłoby do zamieszania w kontaktach z  właścicielami lasów, zwiększyło 
koszt nadzoru; 

- w przypadku pozyskania drewna przez pracownika posiadającego udziały w spółce 
leśnej nastąpiłoby z  wyłączeniem jego udziału w postępowaniu, aby nie było 
konfliktu interesów (art. 24 kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu 
etyki pracowników Starostwa), 

- w okresie sprawowania nadzoru pracownik nie pozyskiwał drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 153) 
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1.4. W planie finansowym Starostwa, na realizację zadań związanych z nadzorem 
nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa: 

- na 2018 r. zaplanowano - 210,2 tys. zł, wykonano 189,5 tys. zł (90,2%), w tym na: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących omawiane 
zadania wydatkowano - 144,4 tys. zł, odzież ochronną – 6,9 tys. zł, krajowe podróże 
służbowe – 12,2 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16,7 tys. zł; 

- na 2019 r. zaplanowano - 205,6 tys. zł, wykonano 204,2 tys. zł (99,3%), w tym na: 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących omawiane 
zadania wydatkowano – 180,6 tys. zł, odzież ochronną – 2,4 tys. zł, krajowe podróże 
służbowe – 11,0 tys. zł, zakup materiałów – 2,3 tys. zł; 

- na 2020 r. zaplanowano – 214,2 tys. zł (wzrost w stosunku do 2019 r. o 4,2%), z tego 
do 30 czerwca wydatkowano 110,6 tys. zł., w tym na: wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń pracowników realizujących omawiane zadania wydatkowano – 95,3 
tys. zł, odzież ochronną – 2,3 tys. zł, krajowe podróże służbowe – 6,0 tys. zł, zakup 
materiałów i wyposażenia – 1,8 tys. zł. 

Przy rozliczaniu kosztów podróży służbowych pracowników sprawujących nadzór nad 
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa stosowano stawki za 1 km przebiegu 
pojazdu, ustalone przez Starostę8. Działki podlegające nadzorowi Starostwa położone 
były na powierzchni 18 912 ha. 

(dowód: akta kontroli str. 45-46, 67) 

Pracownicy Starostwa wykonujący nadzór na lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa wyjaśnili, że: 

- środki finansowe przeznaczone na nadzór nad tymi lasami były wystarczające 
i  pozwalały im na rzetelne wykonywanie zadań, 

- nie było przypadków, aby z powodu braku środków finansowych m.in. ograniczano 
wyjazdy w teren. 

(dowód: akta kontroli str. 39-44) 

Naczelnik wyjaśnił, że środki finansowe przeznaczone na nadzór nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa były wystarczające do rzetelnego 
wykonywania zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 153) 

1.5. Na terenie powiatu suskiego w latach 2018 – 2020 było od 18 917 ha w 2018 r. 
do 18 912 ha w 2020 r. gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa9, 
z tego wg stanu na 30 czerwca 2020 r. 18 275 ha, tj. 96,6 % posiadało aktualną 
dokumentację urządzeniową (sporządzoną w latach 2014-2017), a 637 ha takiej 
dokumentacji nie posiadało. 
W latach 2018-2020 (do dnia zakończenia kontroli) Starostwo nie zlecało i nie 
opracowywało dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. 
Starosta wyjaśnił, że: 
- z uwagi, iż na terenie wsi Łętownia prowadzone były prace scaleniowe, stąd nie 

zlecano sporządzenia UPUL dla lasów należących do osób fizycznych, położonych 
w tej miejscowości; 

- w dniu 27 sierpnia 2020 r. wydano decyzję zatwierdzającą III ostatni etap scalenia 
obszaru wsi. Po jej uprawomocnieniu się, w 2021 r. zostanie zlecone opracowanie 
UPUL dla pozostałych obszarów. 

 (dowód: akta kontroli str. 47-49, 146-147) 

                                                      
8 Zarządzenie Nr 84/2017 Starosty Suskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr 

przebiegu za odbywanie podróży służbowej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym 
własnością pracodawcy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej: dla samochodu o pojemności 
skokowej do 900 cm3 – 0,35 zł, powyżej 900 cm3 – 0,60 zł, motocykla – 0, 18 zł oraz motoroweru – 0,10 zł. 

9 W 2017 r. – 19 030 ha, 2018 r. – 18 917 ha, 2019 – 18 912 ha i 18 912 ha w I półroczu 2020 r.  



 

6 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie organizacyjne, kadrowe 
i finansowe Starostwa do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

Starosta zadania z zakresu sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisał Wydziałowi Środowiska, zapewnił 
wykwalifikowaną kadrę do ich realizacji oraz zabezpieczył środki finansowe, które 
umożliwiały rzetelne realizowanie zadań, wynikających ze sprawowanego nadzoru. 

 

2. Prawidłowość wykonywania zadań związanych z gospodarką 
leśną 

2.1. Powierzchnia powiatu wynosiła 68 571 ha, w tym lasy niestanowiące własności 
Skarbu Państwa (wg stanu na 31 grudnia 2019 r.) obejmowały powierzchnię 18 912 ha, 
tj. 29,7% (80 285 działek), nad którymi nadzór sprawował Starosta, z tego należało do: 

- osób fizycznych         - 16 927 ha, 

- wspólnot gruntowych        -   1 814 ha, 

- jednostek samorządu terytorialnego   -        15 ha, 

- pozostałych (m.in. parafii)      -       156 ha. 

Szacowany przeciętny wiek drzewostanu, to około 66 lat, a szacunkowa przeciętna 
zasobność drzewostanu to 303 m3/ha. Lasy zaliczone były do III kategorii zagrożenia 
pożarowego. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48) 

2.2.- 2.3. Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach UPUL dla 
lasów, których właścicielami były osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe zleca starosta. 
W okresie objętym kontrolą Starostwo nie zlecało sporządzenia dokumentacji 
urządzeniowej lasów. Aktualnie obowiązujące UPUL zostały opracowane w latach 2012-
2017 i zostały zatwierdzone przez Starostę stosownymi zarządzeniami, które były 
publikowane w BIP Starostwa - nie były publikowane UPUL. W zarządzeniach wskazano 
m.in. okres obowiązywania planów.  

Wyciągi z UPUL przesłano właścicielom działek leśnych pocztą lub doręczono 
(m.in. przez sołtysów). Każdy  wyciąg z tego planu zawierał opis lasu, gruntu do 
zalesienia oraz nazwę zadania do wykonania w  zakresie gospodarki leśnej. 

(dowód: akta kontroli str. 50-51, 62-66) 

Ogółem Starostwo posiadało 58 aktualnych UPUL. Na ich sporządzenie Starostwo 
w latach 2012-2017 wydatkowało ogółem 526,1 tys. zł, z tego środki własne wyniosły 
251,5 tys. zł, a środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie – 274,6 tys. zł.  

Wyboru wykonawców UPUL dokonano w przetargu nieograniczonym lub zapytaniu 
ofertowym. Właściciele lasów składali wnioski i zastrzeżenia do projektów UPUL. 
Dotyczyły one m.in. zwiększenia limitu drewna do pozyskania, opisu taksacyjnego oraz 
korekty danych właściciela działki leśnej. Na 163 wniesione uwagi i  zastrzeżenia10, w 88 
przypadkach uznano ich zasadność, w 81 odrzucono, a w 17 przypadkach umorzono. 

Na 58 aktualnie obowiązujących UPUL, zmiany dokonano jednego planu11.  

                                                      
10 Na jednym wniosku mogły być jednocześnie uwagi i zastrzeżenia. 
11 W dniu 31 sierpnia 2016 r. dokonano zmiany UPUL dla Makowa Podhalańskiego. Zmiana dotyczyła opisu taksacyjnego. 

Dokonując zmiany wystąpiono do Nadleśnictwa Sucha Beskidzka o zaopiniowanie zmian. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Przy opracowaniu UPUL dla obszarów Natura 2000 sporządzono prognozy 
oddziaływania na środowisko. 

Na stronie internetowej Starostwa opublikowano: „Program ochrony środowiska dla 
powiatu suskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”, sprawozdania 
z jego realizacji oraz informacje na temat stanu środowiska na terenie powiatu suskiego 
- na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli str. 48, 50-51, 148, 164-165) 

2.4. W okresie objętym kontrolą, na obszarze nadzorowanym przez Starostę było 39 
właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa innych niż osoby fizyczne 
i wspólnoty gruntowe, którzy posiadali grunty leśne o łącznej powierzchni 185,36 ha, 
w tym 6 posiadało grunty leśne o powierzchni powyżej 10 ha. Starostwo nie 
dysponowało stosowną i kompletną dokumentacją urządzeniową dla tych obszarów 
leśnych. W toku kontroli (30 lipca 2020 r.) Starostwo wystąpiło do 6 parafii rzymsko-
katolickich, które mają lasy o powierzchni większej niż 10 ha o niezwłoczne zlecenie 
sporządzenia UPUL i  przedstawienie ich Staroście do zatwierdzenia.  

Naczelnik wyjaśnił, że dla pozostałych lasów o powierzchni poniżej 10 ha, których 
właścicielami są inne podmioty niż osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe zlecenie 
wykonania inwentaryzacji stanu lasów jest planowane w 2021 r. 

(dowód: akta kontroli str. 68-69, 150 

2.5. Starostwo nie dysponowało dokumentami (np. protokołami kontroli, protokołami 
oględzin) dotyczącymi wykonywania przez Starostę nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w zakresie kształtowania równowagi 
w ekosystemach leśnych, podnoszenia odporności drzewostanów, trwałego utrzymania 
lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz wykonywania przez właścicieli lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa zadań zawartych w UPUL za okres od 1 
stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. W toku kontroli (okresie od 29 lipca 2020 do 28 
sierpnia 2020 r.) Starostwo przeprowadziło 10 kontroli dotyczących odnowienia 
powierzchni leśnych – nie stwierdzono konieczności odnowienia. 

(dowód: akta kontroli str. 156, 157) 

Z informacji uzyskanych z 8 gmin, których lasy podlegają pod nadzór Starostwa, wynika 
m.in., że: 

- żadna gmina nie posiadała dokumentacji urządzeniowej lasu; 

- 6 gmin na działkach leśnych, których była właścicielem nie podejmowała żadnych 
działań w zakresie gospodarki leśnej, tj. m.in. kształtowania równowagi 
w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów; 

-  wielkość pozyskanego drewna (grubizny) z gruntów leśnych stanowiących własność 
gmin w latach 2018-2020 (I półrocze) wynosiła 60,7 m3, 

- liczba podatników podatku leśnego mieściła się w przedziale od 817 do 5 791, 
a dochody z podatku leśnego od 15,0 tys. zł. do 178,0 tys. zł12 . 

(dowód: akta kontroli str.166-198) 

Z protokołów ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych 
(na wniosek NIK) przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej 
w trzech obszarach leśnych należących do wspólnot leśnych oraz informacji 
Komendanta tej komendy wynika, że: 
- w latach 2018-2020 (do 30 czerwca) nie było pożarów w lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa; 
- nie było uzgodnień w zakresie umieszczania tablic informacyjnych; 

                                                      
12 Od 817  w gminie Miasto Jordanów – 817 do 5 791 w gminie Maków Podhalański, a dochody z tytułu podatku leśne od 15,0 

tys. zł w gminie miasto Jordanów do 178,0 w gminie Maków Podhalański. 
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- drogi dojazdowe (dojazdy) pożarowe utrzymane w sposób zapewniający 
przejezdność dla samochodów pożarowych lekkich. Brak możliwości dojazdu 
samochodami pożarowymi średnimi i ciężkimi; 

- przed wejściem do lasu brak tablic informacyjnych „Zakaz wstępu do lasu”, 
„Zauważyłeś pożar alarmuj tel. 998”. 

(dowód: akta kontroli str. 201-248) 

2.6. W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek poinformowania Starostwa 
o zagrożeniu trwałości lasów. Nadleśnictwo Sucha Beskidzka 26 czerwca 2019 r. 
wystąpiło do Starosty o podjęcie niezbędnych działań, z uwagi na wystąpienie w rejonie 
Hali Śmietanowej (około 80 ha lasu) złomów i  wywrotów z okresu zimowego, posuszu 
oraz korników, które zagrażają utrzymaniu trwałości lasu. Na  wniosek Starostwa 
właściciele działek leśnych, na których wystąpiło powyższe zagrożenie usunęli złomy, 
wywroty oraz posusz. 

Ponadto w okresie objętym kontrolą Starosta na wniosek właścicieli działek leśnych 
wydał 3 decyzje (2  w  2019 r. i jedną w 2020 r.)13 nakazujące im usunięcie, złomów 
wywrotów posuszu oraz drzew opanowanych przez patogeny, które zostały wykonane. 

(dowód: akta kontroli str. 54, 85-103) 

Z informacji pozyskanych od Nadleśniczego Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej wynika, 
że stan zdrowotny lasów nadzorowanych przez Starostę jest dobry. 

(dowód: akta kontroli str. 199-200) 

2.7. W okresie objętym kontrolą właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa nadzorowanych przez Starostę, nie występowali do Starosty o zwrot kosztów 
zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, 
z uwagi na sytuacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o lasach. 

 (dowód: akta kontroli str. 55) 

2.8. Do Starostwa, w okresie objętym kontrolą, nie wpłynął żaden wniosek od 
właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o zmianę lasu na inny 
użytek, w tym rolny. Decyzje w tym zakresie nie były wydawane. 

(dowód: akta kontroli str. 56) 

2.9. W okresie objętym kontrolą do Starosty nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie 
środków na pokrycie kosztów zalesiania gruntów i nie wydawano żadnych decyzji w tym 
zakresie. 

Naczelnik wyjaśnił, że w okresie, gdy Starostwo otrzymywało z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie (MUW) środki na zalesianie, właściciele lasów byli 
informowani (m.in. w prasie lokalnej, na stronie internetowej powiatu) o możliwości 
uzyskania dotacji na ten cel. MUW od kilkunastu lat nie przeznacza środków na ten cel, 
mimo, iż zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o lasach zalesianie gruntów jest finansowane 
z  budżetu państwa. 

(dowód; akta kontroli str. 57, 150) 

2.10.-2.11. Wszyscy trzej pracownicy Starostwa, nadzorujący lasy niestanowiące 
własności Skarbu Państwa dysponowali telefonem komórkowym, z zainstalowaną w nim 
aplikacją leśnego systemu informacyjnego14. System umożliwiał m.in. wystawienie 
świadectwa legalności pozyskania drewna, wyszukanie działki po numerze 
ewidencyjnym.  

 

                                                      
13 Decyzja WS.6164.1.100.2019.KH z dnia 23września 2019 r. – usunięcie 117 złomów, wywrotów, posuszu oraz drzew 

opanowanych przez patogeny, decyzja WS.6164.1.101.2019.GM z dnia 17 października 2019 r. – odpowiednio usunięcie 
614 i WS.6164.1.177.2020.GZ z dnia 3 czerwca 2020 r. – odpowiednio usunięcie 15. 

14 W  skład systemu wchodziła aplikacja LasInfo Powiat Web - uruchamiana z poziomu przeglądarki internetowej oraz aplikacja 
mobilna do pracy w  terenie mLas Powiat Pro. Aplikacja mLas Pro, która  m.in. posiadała moduł wystawiania dokumentu 
Świadectwo Legalności Pozyskania Drewna oraz umożliwiała szybki pomiar punktu, odległości i powierzchni i pozwalała 
wyszukać działkę po numerze ewidencyjnym. 
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W przypadku lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa: 

- dla których były sporządzone UPUL, podstawą wystawienia świadectwa legalności 
pozyskania drewna był wniosek właściciela lasu o pozyskanie drewna zgłoszony 
pracownikowi sprawującemu nadzór; 

- dla lasów, dla których nie były sporządzone uproszczone plany urządzenia lasu oraz 
działek powstałych w wyniku podziału, podstawą wydania świadectwa legalności 
pozyskania drewna była decyzja Starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu 
lasu. 

W latach 2018-2020 (do 30 czerwca) wystawiono  2 301 świadectw legalności 
pozyskania drewna, z czego 1 102 w  2018 r., 769 w 2019 r. i  430 w 2020 r. (I połowa). 

Kontrola 200 świadectw legalności pozyskania drewna wydanych na podstawie 
zawiadomienia o  pozyskaniu drewna (3 668,23 m3) oraz 16 świadectw wydanych na 
podstawie decyzji starosty (na 270,9 m3) wykazała, że każde świadectwo zawierało m.in. 
datę sporządzenia świadectwa, nr świadectwa, podstawę prawną wydania świadectwa 
(która była błędna – powołano się w niej na art. 14 ust. 1 i ust. 3 ustawy o lasach, 
zamiast na art. 14a ust. 1 i ust. 3 tej ustawy), lokalizację działek, w tym nr działek/i 
z których pozyskano drewno, właściciela działek, z których pozyskano drewno, nr sztuki 
drewna, gatunek, długość drzewa, średnicę drzewa, masę drzewa w m3, nazwisko i imię 
oraz podpis sporządzającego świadectwo oraz datę i podpis odbierającego świadectwo. 

W toku kontroli ustalono, że spośród 200 zbadanych świadectw15, w 31 przypadkach 
przekroczono limit drewna do pozyskania z danej działki/działek, określony UPUL, 
o ogółem 114,69 m3 (3,1%). 

Świadectwa nie były drukami ścisłego zarachowania i nie były objęte ewidencją w formie 
papierowej. Drukowane były w ramach wyżej opisanego systemu informatycznego, 
a kolejny numer nadawany był przez system. 

 (dowód: akta kontroli str. 125 -140, 157) 

W latach 2018-2020 (do 30 czerwca) z lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa i nadzorowanych przez Starostę pozyskano ogółem 27 820 m3 (odpowiednio: 
11 805 m3 w 2018 r., 10 689 m3 w 2019 r. i  5 326 m3 w I półroczu 2020 r.), w tym: 
- 25 967 m3 (93,3%) z lasów, dla których były UPUL (odpowiednio: 11 325 m3, 9 832 

m3 i 4 810 m3), 
- 1 831 m3 (6,6%) z lasów na podstawie decyzji wydanych przez Starostwo 

(odpowiednio: 462 m3, 857 m3 i 512 m3), w tym 344 m3 wydanych na podstawie 
art. 24 ustawy o lasach. 

W okresie objętym kontrolą Starostwo nie wydawało decyzji, o których mowa w art. 23 
ust. 4 ustawy o  lasach. Pozyskanie drewna opisane w punkcie 2.6 wystąpienia 
nastąpiło w ramach limitu pozyskania drewna określonego w UPUL dla tego obszaru. 
Dokumentacja dotycząca pozyskania drewna (zawiadomienia o pozyskaniu drewna oraz 
świadectwa legalności pozyskania drewna) gromadzona była w segregatorach 
przechowywanych w Wydziale Środowiska. Każdy segregator posiadał rejestr 
zgromadzonych w nim dokumentów.  

(dowód: akta kontroli str. 58 i 157) 

2.12. Z wyjaśnień Naczelnika wynika, że: 

- po wprowadzeniu UPUL wygasł obowiązek wyznaczania drzew do wycinki, więc 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 
r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w  zakresie gospodarki leśnej16 wykonywane 

                                                      
15 Kontrolą objęto 200 świadectw wydanych w 2019 r., tj. 26,0% wydanych w w tym roku i  8,7% ogółu świadectw wydanych 

w latach 2018-2020 (30 czerwca). Kontrolą objęto świadectwa wydane przez dwóch pracowników w nadzorowanych przez 
nich rejonach.  

16 Dz. U. z 2017 r. poz. 2408. 
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są podczas rutynowych okresowych kontroli oraz oględzin dokonywanych np. 
podczas legalizacji pozyskania drewna; 

- informacja odnośnie dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej została 
zamieszczona na stronie internetowej powiatu suskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 150-151) 

2.13. Starostwo w okresie objętym kontrolą nie przekazywało/zgłaszało informacji do 
właściwych organów o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. Natomiast udzielało odpowiedzi na 
zapytania sądów, policji odnośnie wydawania poświadczeń legalizacji pozyskanego 
drewna oraz przesłania UPUL dla wskazanej działki. 

(dowód: akta kontroli str. 71-81) 

2.14. Starostwo nie posiadało procedur dotyczących doradztwa właścicielom lasów 
w sprawach związanych z realizacją zadań przewidzianych w uproszczonych planach 
urządzenia lasu. 

Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że w przypadku zapytań właścicieli lasów na temat 
zapisów zawartych w  UPUL odpowiedzi udzielane są na bieżąco. Ponadto na stronie 
internetowej Starostwa w zakładce nadzór nad lasami zamieszczono m.in. informacje 
dotyczące czytania UPUL, kalkulator obliczania miąższości drewna oraz sposób 
wyliczania masy drewna do pozyskania wg UPUL. 

(dowód: akta kontroli str. 152-154) 

2.15. W okresie objętym kontrolą, w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa i nadzorowanych przez Starostwo, nie wykonywano żadnych działań 
przeciwdziałających suszy lub powodzi.  

(dowód: akta kontroli str. 152-153) 

2.16. Starostwo w okresie objętym kontrolą nie podejmowało działań mających na celu 
dokonanie aktualizacji danych dotyczących nieruchomości leśnych nienależących do 
Skarbu Państwa zawartych w  UPUL. 

Kontrola 200 świadectw legalizacji pozyskanego drewna wykazała, że w 29 przypadkach 
właściciele działek podani w świadectwach byli inni niż UPUL. 

Naczelnik wyjaśnił, że: 

- aktualizacja danych geodezyjnych odbywa się w ramach jednostkowych operatów 
technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zleconych przez właścicieli działek, 
prac modernizacyjnych na wniosek właścicieli oraz prac scaleniowych; 

- z uwagi na duże obciążenie bieżącymi sprawami pracownicy zajmujący się 
nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa nie są w stanie na 
bieżąco aktualizować zmian dotyczących nieruchomości. W trakcie procesu 
legalizacji pozyskanego drewna, inwentaryzacji lasu oraz wydawania decyzji 
pracownicy starostwa zajmujący się nadzorem nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa dokonują sprawdzenia nr działki/ek, kto jest ich 
właścicielem. 

(dowód: akta kontroli str. 125-140, 151) 

Pracownicy dokonujący legalizacji pozyskanego drewna wyjaśnili, że w przypadku 
niezgodności dotyczących właścicieli działek leśnych kontaktują się z Wydziałem 
Środowiska, gdzie dostępny jest geoportal powiatu suskiego z aktualną ewidencją 
gruntów, celem weryfikacji właściciela. 

(dowód: akta kontroli str. 39-44) 

Naczelnik Wydziału Geodezji wyjaśniła m.in., że w Starostwie: 

- obowiązek weryfikacji danych ewidencyjnych następuje poprzez bieżącą aktualizację 
danych oraz w  ramach kompleksowych modernizacji operatu ewidencji gruntów 
i budynków; 

- niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji podlegają usunięciu w drodze 
aktualizacji ewidencji lub jej modernizacji na podstawie posiadanych przez organ 
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dokumentów, danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych oraz 
dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego; 

- aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (EGiB) następuje poprzez 
wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencykjnych; 

- modernizacja EGiB wykonywana jest etapami dostosowanymi do wysokości 
dostępnych środków finansowych na ten cel; 

-  okresową weryfikację danych ewidencyjnych przeprowadza się w sposób planowy, 
obejmując nią w  pierwszej kolejności obręby, co do których istnieją uzasadnione 
przesłanki wskazujące na występowanie istotnych nieprawidłowości w treści danych 
ewidencyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 161-163) 

2.17. W Starostwie nie wystąpiły przesłanki do stosowania przepisu art. 5 ust. 2 ustawy 
o lasach stanowiącego, że w lasach, przez które przebiega granica powiatów, nadzór 
nad gospodarką leśną sprawuje starosta, na którego terenie znajduje się większa część 
obszaru lasu. 

Kierownik Powiatowego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podał, 
że wszystkie działki leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa położone na terenie 
powiatu suskiego nieprzechodziły poza granicę powiatu. Natomiast ten sam właściciel 
może posiadać działkę sąsiadującą na terenie innego powiatu, wówczas nadzór nad ta 
działką (wg wyjaśnienia z-cy naczelnika) sprawuje właściwy starosta. 

(dowód: akta kontroli str. 82) 

2.18. Starostwo wywiązało się z obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 30 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statysyce publicznej17. Sprawozdania 
statystyczne LO 3 za 2018 r. i 2019 r. zostały sporządzone wg wzorów opublikowanych 
na stronach GUS i przekazane w obowiązującym terminie, a dane w nich zawarte 
wynikały z dokumentacji jednostki oraz sprawozdania Babiogórskiego Parku 
Narodowego (który zgodnie z porozumieniem ze Starostą sprawuje nadzór nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa położonymi na terenie Parku), za wyjątkiem 
sprawozdania za 2018 r., gdzie w Dziale 1. Powierzchnia gruntów leśnych w poz. 
Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowane przez 
służby powiatu (wiersz 13) podano 18 920 ha zamiast 18 807 ha.  

(dowód: akta kontroli str. 157) 

2.19. W okresie objętym kontrolą Starostwo współpracowało z: 

- Nadleśnictwem w Suchej Beskidzkiej oraz w Myślenicach – opiniowanie wniosków 
wspólnot leśnych o  przyznanie dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych, wspólne kontrole lasów, kierowanie osób zainteresowanych 
kupnem sadzonek do nadleśnictwa oraz udział w pracach komisji konkursowych 
podczas festiwali ekologicznych; 

- Babiogórskim Parkiem Narodowym – na mocy zawartego porozumienia park 
sprawuje nadzór na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa położonymi 
na terenie parku; 

- Zawojskim Stowarzyszeniem Właścicieli Lasów Prywatnych w Zawoi – 
dofinansowanie prowadzenia szkółki leśnej i skwerku edukacyjnego; 

- Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinie – udział w 2019 r. w szkoleniu 
pt. „Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania”. 

(dowód: akta kontroli str. 83) 

 

                                                      
17 Dz. U. z 2020 r. poz. 443 ze zm. 
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2.20. W ocenie Naczelnika głównymi czynnikami utrudniającymi i ograniczającymi 
nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa są: 

- duże rozdrobienie własności i wielkości działek (duża ilość właścicieli do jednej 
działki, często mieszkających w różnych częściach kraju i za granicą, działki 
o niewielkiej powierzchni mają po kilku właścicieli, co powoduje trudności 
w kontaktach oraz uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek działań w  przypadku braku 
zgody wszystkich współwłaścicieli); 

- duże przemieszanie powierzchni leśnych i nieleśnych (niewiele różniących się na 
gruncie), co niesie za sobą trudności kompetencyjne; 

- nieuregulowane sprawy własnościowe; 
- utrudniony dojazd do działek; 
- nieaktualne dane właścicieli działek oraz klasyfikacji użytków w ewidencji gruntów; 
- braki w zasięgu sieci komórkowej, co skutkuje brakiem ładowania mapy podkładowej 

na smartfonie z  wgraną aplikacją mlas oraz brak możliwości kontaktu 
z właścicielem. 

(dowód: akta kontroli str. 151) 

2.21. Starosta nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 
położonymi na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego powierzył dyrektorowi tego 
Parku, zawierając z  nim 5  lutego 2013 r. porozumienie. Porozumienia i aneksy były 
opublikowane w  Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Zgodnie z w porozumieniem Starosta był upoważniony do oceny realizacji zadań 
zleconych (za pośrednictwem swoich pracowników), a Park zobowiązany był 
przedkładać staroście kwartalne analizy i sprawozdania, łącznie z rozliczeniem kosztów.  

W okresie objętym kontrolą, porozumienie było co roku aneksowane, a zmiany dotyczyły 
stawki zryczałtowanej odpłatności przekazywanej przez Starostę Parkowi za wypełnianie 
obowiązków wynikających z porozumienia. W badanym okresie stawka nie uległa 
zmianie i wynosiła 1,40 zł/ha/miesiąc. 

Starostwo przeprowadziło dwie kontrole w Babiogórskim Parku Narodowym, których 
przedmiotem była realizacja zawartego porozumienia w zakresie oznaczania drzew 
przeznaczonych do wyrębu i ściętych, ocena stanu sanitarnego i zdrowotnego lasów 
oraz zagrożenie ze strony czynników biotycznych. Podczas kontroli przeprowadzonej 24 
października 2018 r. stwierdzono nieprawidłowości polegające na podawaniu na 
świadectwach legalności pozyskania drewna nieaktualnej podstawy prawnej ich wydania 
oraz brak wpisywania do UPUL masy pozyskanego drewna. Kontrola przeprowadzona 
30 września 2019 r. nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji porozumienia. 

Zgodnie z porozumieniem, Park co kwartał przekazywał Staroście dane na potrzeby 
statystyki publicznej. 

Starosta w porozumieniu nie powierzył Parkowi zadań z zakresu administracji rządowej, 
o których mowa w  art. 12 ust.2 pkt 2, art. 13 ust. 3 pkt 2, art. 16 ust. 1a, art. 22 ust. 2 
i art. 38a ust. 2 ustawy o lasach. 

(dowód: akta kontroli str. 28-33, 118-124 

 

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

1. Starostwo nie posiadało informacji, czy właściciele działek leśnych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa inni niż osoby fizyczne i wspólnoty 
gruntowe stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 3 art. 19 ust. 2 ustawy o lasach 
sporządzili uproszczone plany urządzenia lasu dla działek leśnych, których byli 
właścicielami i nie podjęło działań, aby taką informację pozyskać.  

Naczelnik wyjaśnił, że: 

- z uwagi na duże obciążenie pracą po przejęciu od nadleśnictwa nadzoru nad 
lasami niestanowiącym własności Skarbu Państwa nie wystąpiono do właścicieli 
działek leśnych innych niż osoby fizyczne i  wspólnoty gruntowe o przesłanie 
stosownej dokumentacji; 
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- wystąpiono do 5 właścicieli posiadających działki leśne o powierzchni powyżej 10 
ha o niezwłoczne zlecenie wykonania UPUL, natomiast zlecenie wykonania 
inwentaryzacji stanu lasów planowane jest w  2021 r. 

(dowód: akta kontroli str. 150, 156) 

2. W okresie objętym kontrolą Starostwo w ramach sprawowanego nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa nie prowadziło kontroli w zakresie 
kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, stanu lasów, w tym 
występowania złomów, wywrotów, posuszu oraz patogenów zagrażających trwałości 
lasów oraz wykonywania przez właścicieli lasów zadań zawartych w UPUL. 

Z-ca Naczelnika Wydziału Środowiska18 wyjaśnił, że: 

- z uwagi na duże obciążenie pracą po przejęciu od nadleśnictw nadzoru nad 
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa nie przeprowadzano kontroli 
w zakresie kształtowania równowagi w  ekosystemach leśnych, stanu lasów, 
w tym występowania złomów, wywrotów, posuszu oraz patogenów zagrażających 
trwałości lasów oraz wykonywania przez właścicieli lasów zadań zawartych 
w  UPUL; 

- podczas wyznaczania drzew do wycinki, czy cechowania zwracano uwagę, czy 
w lasach występują złomy wywroty, posusz, patogeny zagrażające trwałości 
lasów oraz, czy właściciele lasów wykonują zadania zaware w UPUL. 

(akta kontroli str. 158-159) 

3. Na świadectwach legalności pozyskania drewna wydanych w 2019 r. podawano 
błędną podstawę prawną ich wydania, tj. art. 14 ust. 1 i ust. 3 ustawy o lasach, 
zamiast art. 14a ust. 1 i ust. 3 tej ustawy. 

Z-ca Naczelnika wyjaśnił, że zakupiony system mlas uniemożliwiał zmianę edycji 
świadectw, dopiero po aktualizacji aplikacji w kwietniu 2020 r. uaktualniono podstawę 
prawną wydawania świadectw. 

(dowód: akta kontroli str. 159) 

4. W 31 przypadkach (na 200 skontrolowanych) zalegalizowano pozyskanie drewna 
w ilości przekraczającej limit drewna do pozyskania wynikający z UPUL, w tym w 6 
przypadkach limit przekroczenia wynosił od 6,11 m3 do 17,74 m3, co stanowiło od 
1,2% do 591,3%. 

Pracownicy Starostwa zajmujący się legalizacją pozyskanego drewna wyjaśnili, że: 

- dokonując legalizacji pozyskanego drewna ponad limit wynikający z UPUL brali 
pod uwagę fakt, iż drzewa te były już ścięte, zaatakowane przez szkodniki 
(jemioła), patogeny i wymagały szybkiego usunięcia z lasu; 

- w przypadku mniejszych przekroczeń (do 5 m3) legalizacja odbywała się 
w przypadku, kiedy właściciel błędnie ocenił masę ścinanego drzewa. Dopiero po 
ścięciu możliwy był jego dokładny pomiar. 

(dowód: akta kontroli str. 125-144) 

5. W sprawozdaniu L-03 za 2018 r., w Dziale 1. Powierzchnia gruntów leśnych poz. 
Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowana przez 
służby powiatu (wiersz 13) podano 18 920 ha zamiast 18 807 ha.  

Z-ca Naczelnika wyjaśnił, że w sprawozdaniu przez pomyłkę wpisano liczbę 18 929 
zamiast 18 807. 

(dowód: akta kontroli str. 160) 

 

 

                                                      
18 Dalej Zastępca Naczelnika. 
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Starosta, w okresie objętym kontrolą, nie w pełni wywiązywał się z obowiązku 
sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Bowiem 
nie przeprowadzał kontroli oraz oględzin obszarów leśnych będących pod jego 
nadzorem, w tym wykonania przez właścicieli lasów zadań określonych w UPUL. 
Stąd nie posiadał pełnej wiedzy o stanie lasów oraz zagrożeniach dla drzewostanu, 
ekosystemu. Również nie podjął żadnych działań wobec właścicieli lasów niebędących 
własnością Skarbu Państwa innych niż osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe, aby 
pozyskać informacje, czy wywiązali się z  obowiązku sporządzenia dokumentacji 
urządzeniowej lasów, będących ich własnością i w przypadku niewywiązania się 
z obowiązku, podjąć stosowne działania. 

Brak pełnej wiedzy o stanie nadzorowanych lasów skutkował również niewydawaniem 
decyzji w sytuacji wystąpienia zniszczeń w drzewostanie na skutek zdarzeń losowych 
(wichur), śniegu oraz patogenów, co w  konsekwencji doprowadziło do przekraczania 
limitów pozyskania drewna, określonych w UPUL. 

 

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych 

3.1. W okresie objętym kontrolą Starosta wydał ogółem 123 decyzje administracyjne 
(50 w 2018 r., 53  w  2019 r. i 20 w I półroczu 2020 r.), z tego: 

- 120 (50 - w 2018 r., 51 - 2019 r. i 19 w I półroczu 2020 r.) dotyczyło wyrażenia zgody 
na pozyskanie drewna na działkach, które nie posiadały UPUL lub nastąpił podział 
działki,  

- 3 dotyczyły usunięcia złomów, posuszu, wywrotów oraz drzew opanowanych przez 
patogeny grzybowe oraz kornika. 

I tak decyzją: 

- nr WS.6164.1.100.2019.KH z dnia 23 września 2019 r. nakazał (na podstawie art. 19 
ust. 3 ustawy o  lasach) w terminie do 13 października 2019 r. usunąć 117 drzew, 
w tym 74 świerków pospolitych, 12  jesionów wyniosłych, 9 jodeł pospolitych oraz 
8 kolonów (jaworów). W wyznaczonym terminie wycięto 94 drzewa (51,29 m3), 
pozostałą usunięto do 18 marca 2020 r. (41 drzew). Ogółem wycięto 135 drzew, 
tj. o 18 więcej niż podano w decyzji, 

- nr WS.6141.101.2019.GM z dnia 17 października 2019 r. nakazał (na podstawie 
art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o lasach) w terminie do 31 grudnia 2019 r. usunąć 614 
drzew, w tym 370 świerków pospolitych, 171 jodeł pospolitych, 23 buki zwyczajne, 
22 sosny zwyczajne. Usunięto 627 drzew (do 22 października 2019 r.), tj. o 13 drzew 
więcej niż wskazano w decyzji, 

- nr WS.6141.177.2020.GM z dnia 3 czerwca 2020 r. nakazał (na podstawie art. 19 
ust. 3 ustawy o  lasach) w terminie do 31 lipca 2020 r. usunąć 15 drzew, w tym 11 
świerków pospolitych i 2 jodły pospolite. Drzewa usunięto w wyznaczonym terminie. 

Właściciele lasów nie składali odwołań od powyższych decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 84-103) 

Pracownicy dokonujący legalizacji pozyskanego drewna na podstawie ww. decyzji 
oświadczyli, że różnica w  sztukach pomiędzy wykazaną w decyzji a w świadectwie 
legalności pozyskania drewna wynika z faktu, iż niektóre drzewa przy obalaniu zostały 
złamane i nie można było ich pomierzyć w całości - potraktowano je, jako odrębne kłody. 

dowód: akta kontroli str. 104-105) 

W okresie objętym kontrolą Starostwo nie wydawało decyzji: 

-  w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony 
związanych z odnową lub przebudową drzewostanu, 

- w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,  
- w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów, 

 (dowód: akta kontroli str. 55-57) 
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Kontrola 20 decyzji wydanych przez Starostę w 2019 r. (wszystkie dotyczyły zgody na 
pozyskanie drewna) wykazała m.in., że: 
- decyzje wydano w terminie do 1 do 41 dni od wpływu wniosku o wydanie decyzji 

administracyjnej ustalającej do wykonania zadania w zakresie pozyskania drewna; 
- stronom zapewniono możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania, 

a przed wydaniem decyzji umożliwiono im wypowiedzenie się, co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; 

- protokoły z inwentaryzacji lasu zawierały wszystkie wymagane elementy określone 
w art. 68 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego19; 

- zawierały wymagane elementy składowe (art. 107 § 1 i § 3 Kpa); 
- decyzje zostały stronom doręczone na piśmie (art. 109 § 1 Kpa); 
- strony nie odwołały się od żadnej decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 106-109) 
3.2. W latach 2018-2020  nie stwierdzono w Starostwie przypadków niewykonania 
przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wynikających 
z ustawy o lasach, stąd pracownicy Starostwa nie wszczynali postępowań 
egzekucyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 85-103) 

3.2. W okresie objętym kontrolą pracownicy starostwa nie prowadzili żadnego 
postępowania egzekucyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 48) 

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

1. Na 23 skontrolowane decyzje zezwalające na pozyskanie drewna, 6 zostało 
wydanych w terminie od 34 do 41 dni od złożenia wniosku. Ponadto Starostwo nie 
dopełniło obowiązku wynikającego z: 

- art. 10 §1, tj. nie poinformowano stron o możliwości zapoznania się z zebranymi 
dowodami i  wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań,  

- art. 36 § 1 Kpa, tj. nie poinformowało strony o niezałatwieniu sprawy w terminie 
określonym w art. 35 § 3 i nie wskazało nowego terminu jej załatwienia, 

Naczelnik wyjaśnił, że: 
- wydłużenie terminu wydawania decyzji wyrażających zgodę na pozyskanie 

drewna do 2 miesięcy było spowodowane chorobą pracownika, co powodowało 
większe obciążenie prowadzonymi sprawami pozostałych pracowników; 

- obowiązek wynikający z postanowień art. 36 Kpa był realizowany poprzez ustne 
informowanie strony o  niedotrzymaniu terminu; 

- z uwagi, iż strony brały czynny udział w postępowaniu związanym z wydaniem 
decyzji wyrażającej na wycinkę drzew, stąd nie informowano pisemnie 
o wszczęciu postępowania oraz zapoznania się z  zebraną dokumentacją 
(jedynym dokumentem zebranym w postępowaniu były protokoły 
z  inwentaryzacji stanu lasu - sporządzone na potrzeby wydania decyzji, które 
strona podpisywała). 

(dowód: akta kontroli str. 106-109, 154) 
2. W decyzji WS.6164.1.54.2019.GM z dnia 8 kwietnia 2019 r. wyrażono zgodę na 

pozyskanie drewna w  ilości 74 sztuk (w tym 70 jodeł pospolitych), tj. o 22 szt. więcej 
niż podano w protokole z  inwentaryzacji stanu lasu. 

Z-ca Naczelnika wyjaśnił, że podanie w decyzji większej liczby drzew do wycięcia niż 
w protokole inwentaryzacji stanu lasu było spowodowane pomyłką. 

(dowód: akta kontroli str. 110-117, 159) 

                                                      
19 Dz. U. z 2020 r. poz. 256, dalej: Kpa. 
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W okresie objętym kontrolą Starosta wywiązywał się z obowiązku wydawania decyzji 
administracyjnych zezwalających na pozyskanie drewna, jednak prowadząc 
postępowania administracyjne nie przestrzegano obowiązującym w tym zakresie 
przepisów prawnych, tj. nie informowano stron o wszczęciu postępowania 
administracyjnego, możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i wypowiedzenia 
się, co do zebranych dowodów oraz o niedotrzymaniu terminu wydania decyzji i nie 
wskazano nowego terminu jej załatwienia. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 
1) zintensyfikowanie działań nadzorczych nad lasami niestanowiącymi własności 

Skarbu Państwa m.in. poprzez przeprowadzanie kontroli oraz oględzin 
nadzorowanych obszarów leśnych i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
podejmowanie stosownych działań; 

2) egzekwowanie od właścicieli/władających działek leśnych realizacji zadań 
zapisanych w UPUL; 

3) podjęcie dalszych działań w celu opracowania dokumentacji urządzeniowej dla 
całej powierzchni nadzorowanych lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa; 

4) zwiększenie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań statystycznych oraz 
wydawaniem decyzji administracyjnych, celem uniknięcia w przyszłości pomyłek 
przy ich sporządzeniu; 

5) prowadzenie postępowań administracyjnch zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. 

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

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

Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 

ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie 
z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Kraków,      września 2020 r. 

Kontroler 

Jerzy Baranek 
             Główny specjalista k.p. 
 

........................................................ 
podpis 

 

 

 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania 
uwag i wykonania 
wniosków 


