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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 21  
 
Adam Kociołek – Starosta Powiatu Wielickiego2, od 20 listopada 2018 r., wcześniej 
od 1 grudnia 2014 r. Jacek Juszkiewicz 

(akta kontroli str. 2-6) 

 
1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do realizacji zadań. 
2. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną. 
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych. 

 
Lata 2018–2020, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem 
w zakresie zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen. 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 
 
Rafał Rossowski - specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/108/2020 z 23 czerwca 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: Starostwo. 
2 Dalej: Starosta. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W latach 2018-2020 przygotowanie organizacyjne, kadrowe i finansowe Starostwa 
było wystarczające do realizacji zadań związanych z nadzorem nad gospodarką 
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa5. Zadania te przypisano 
Wydziałowi Ochrony Środowiska, a także zapewniono wykwalifikowaną kadrę. 
Pracownik Starostwa zajmujący się zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach6, nie prowadził aktywnego nadzoru nad lasami 
niepaństwowymi. Zadania w tym zakresie realizowane były przez Nadleśnictwa na 
mocy zawartych porozumień.  
W Starostwie właściwie zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na zadania 
związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Środki te przeznaczone były na 
realizację porozumień z Nadleśnictwami. Jednakże nie zaplanowano w sposób 
właściwy wysokości środków finansowych na opracowanie dokumentacji 
urządzeniowej, co w konsekwencji prowadziło do sytuacji, iż Starostwo nie mogło 
prowadzić w sposób trwały zrównoważonej gospodarki leśnej. 
W okresie objętym kontrolą dokumentacja ta obejmowała znaczną część lasów 
Powiatu, niemniej jednak nie opracowano jej w latach objętych kontrolą odpowiednio 
dla 28,4% w 2018 r., 23,0% w 2019 r. oraz 5,9% w 2020 r. (I półrocze). Z powodu 
braku dokumentacji urządzeniowej stosownie do art. 7 ust 1 ustawy o lasach 
Starostwo nie mogło prowadzić w sposób trwały zrównoważonej gospodarki leśnej. 
Starostwo w prawidłowy sposób podejmowało działania w zakresie zlecania 
sporządzenia aktualnie obowiązującej dokumentacji urządzeniowej. Zapewniono 
opracowanie tej dokumentacji przez wykonawcę spełniającego odpowiednie 
wymagania techniczne i kadrowe, a także stosowanie przez niego, w zleconym 
zakresie, procedur zgodnych z przepisami prawa.  
Pracownicy Starostwa nie weryfikowali opracowanych przez samorządy gminne 
dokumentacji urządzeniowej dla lasów, których były właścicielami. 
Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Nadleśniczymi, pozyskane w lasach 
niepaństwowych drewno podlegało ocechowaniu przez leśniczych, którzy następnie 
wystawiali właścicielom lasów, na prawidłowych formularzach, świadectwa 
legalności pozyskania drewna. Starosta nie sprawował jednak bieżącego nadzoru 
nad tymi działaniami, w efekcie czego w sześciu z 21 badanych świadectwach nie 
wskazano podstawy wydania dokumentu. 
Starosta wywiązywał się z wynikającego z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej7 obowiązku przekazywania danych 
statystycznych dotyczących lasów niepaństwowych do GUS, jednakże 
sprawozdania sporządzano w sposób nierzetelny, bowiem niektóre dane wykazano 
w nich niezgodnie ze stanem faktycznym. 
W latach 2018-2020 Starosta nie korzystał z możliwości kontroli realizacji 
powierzonych Nadleśnictwom zadań, przewidzianej w zawartych porozumieniach. 
Posiadał natomiast informacje o zakresie działań podejmowanych przez 
Nadleśniczych, które pozyskiwał ze składanych przez nich sprawozdań rocznych 
NIK odstąpiła od oceny prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych 
i egzekucyjnych. 
 
 
 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę ogólną w formie opisowej. 
5 Dalej również: lasy niepaństwowe. 
6 Dz.U. z 2020 r. poz. 1463, ze zm., dalej: ustawa o lasach. 
7 Dz. U. z 2020 r., poz. 443, ze zm., dalej: ustawa o statystyce. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie  
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe 

1.1 W Starostwie obowiązywał Regulamin organizacyjny9, który w okresie objętym 
kontrolą uchwałą Zarządu Powiatu Wielickiego został zmieniony.10 Zadania 
z zakresu m.in. gospodarki leśnej przypisano Wydziałowi Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa11. Jednym z zadań Wydziału był nadzór nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa12. 

 (akta kontroli str. 7-18, 114-116) 

Według stanu na 30 czerwca 2020 r., powierzchnia niepaństwowych gruntów 
leśnych wyniosła 1 233,01 ha. Na terenie Powiatu Wielickiego13 gospodarkę leśną, 
na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach, Starosta powierzył Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa w Niepołomicach, Nadleśnictwa w Brzesku oraz Nadleśnictwa 
w Myślenicach na podstawie zawartych porozumień w sprawie powierzenia 
prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa.  

Z Nadleśnictwem Niepołomice porozumienie14 dotyczyło nadzoru nad lasami 
położonymi na terenie Kłaj oraz częściowo gminy Gdów, Niepołomice i Wieliczka, 
Nadleśnictwem Myślenice dotyczące lasów położonych na terenie gminy Biskupice 
oraz części gminy Gdów i Wieliczki15 oraz z Nadleśnictwem Brzesko dotyczące 
lasów położonych na terenie części gminy Gdów16. 
W badanym okresie, na podstawie corocznie zawieranych porozumień, Starosta 
powierzał Nadleśniczym prowadzenie spraw określonych w ustawie o lasach 
w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa określonych w: 

 art. 9 ust.1 i ust. 2 ustawy o lasach - zapewnienie powszechnej ochrony 
lasów i wydawanie decyzji; 

 art. 14 ust. 7 i ust. 8 ustawy o lasach - dokonanie oceny udatności upraw; 

 art. 14a ust. 3 i art. 23 ust. 4 ustawy o lasach - cechowanie pozyskanego 
drewna i wystawianie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania 
drewna przez upoważnionego pracownika Nadleśnictwa; 

 art. 19 ust. 3 ustawy o lasach – określanie zadań z zakresu gospodarki 
leśnej na podstawie inwentaryzacji w drodze decyzji; 

                                                      
8 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. W niniejszym 
wystąpieniu pokontrolnym zastosowano oceny cząstkowe w formie opisowej. 
9 Przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Wielickiego Nr VII/51/07 z 31 maja 2007 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieliczce. 
10 Uchwałą Nr 171/493/2018 r. z 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Wieliczce. 
11 Dalej: Wydział. 
12 Dalej: niepaństwowe. 
13 Dalej: Powiat. 
14 Porozumienie nr 54/2018/W z 31 stycznia 2018 r. zmienione aneksem nr 54.1/2018 z 10 października 2018 r, 

porozumienie nr 24/2019/W z 18 stycznia 2019 r. zmienione aneksem nr 24.1/2019/W z 17 lipca 2019 r. oraz 
porozumienie nr 24/2020/W z 28 stycznia 2020 r.  

15 Porozumienie nr 56/2018/W z 31 stycznia 2018 r. zmienione aneksem nr 56.1/2018 z 10 października 2018 r, 
porozumienie nr 23/2019/W z 18 stycznia 2019 r. zmienione aneksem nr 23.1/2019/W z 17 lipca 2019 r. oraz 
porozumienie nr 25/2020/W z 28 stycznia 2020 r. 

16 Porozumienie nr 55/2018/W z 31 stycznia 2018 r. zmienione aneksem nr 55.1/2018 z 10 października 2018 r, 
porozumienie nr 22/2019/W z 18 stycznia 2019 r. zmienione aneksem nr 22.1/2019/W z 1 sierpnia 2019 r. 
oraz porozumienie nr 26/2020/W z 28 stycznia 2020 r. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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 art. 24 ustawy o lasach - trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości 
ich użytkowania, zadań zapisanych w Uproszczonych Planach Urządzenia 
Lasu17 lub decyzjach wydanych na podstawie ISL. 

W przypadku uchybień w realizacji powierzonych zadań oraz gdy wezwanie 
Nadleśniczego do ich usunięcia nie przynosi skutku może nastąpić rozwiązanie 
porozumienia. 

 (akta kontroli str. 32-33, 77-103) 

1.2 W Wydziale zadaniami z zakresu m.in. lasów zajmowała się jedna osoba. 
W zakresie jej czynności i obowiązków służbowych do zadań szczegółowych 
należało, m.in. przygotowanie dokumentów do realizacji zadań wynikających m.in. 
z ustawy o lasach w zakresie sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niepaństwowych, zatwierdzania UPUL w lasach niepaństwowych oraz pozostałych 
zadań wymienionych w ustawie o lasach będących w kompetencji starosty. 

 (akta kontroli str. 35-40, 320-321) 

Na terenie Powiatu łącznie znajdowało się ok. 1 233 ha lasów. Pracownik Wydziału 
zajmujący się m.in. nadzorem na lasami ocenił, że wystąpiła i występuje sytuacja, 
w której podlega mu zbyt duża powierzchnia nadzorowanych lasów 
niepaństwowych.  
Ponadto Pracownik Wydziału wyjaśnił, że w latach 2018-2020 zostały zawarte 
porozumienia w sprawie powierzenia Nadleśniczym Nadleśnictw Brzesko, Myślenice 
i Niepołomice przez Starostę Wielickiego prowadzenia niektórych spraw 
wynikających z ustawy o lasach na terenie Powiatu, z uwagi na pozostałe 
powierzone obowiązki wynikające z zakresu czynności, utrudnia mu realizację 
zadań objętych niniejszą kontrolą i nie był w stanie zlecić sporządzenia większej 
liczby UPUL i inwentaryzacji stanu lasu. 

 (akta kontroli str. 26-27) 

1.3 Pracownik Wydziału realizujący zadania związane z nadzorem nad lasami 
w Starostwie uczestniczył szkoleniu pn. Najnowsze założenia prowadzenia 
gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych. 

(akta kontroli str. 34) 

W Starostwie nie wdrożono uregulowań w zakresie sprawowania nadzoru w sytuacji 
konfliktu interesów, kiedy właścicielami lasów są osoby sprawujące nadzór bądź 
osoby wskazane w art. 24 § 1 Kpa. 

Starosta, Kierownik Wydziału18 oraz Pracownik Wydziału19 zajmujący się 
nadzorowaniem na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa nie widnieli 
w Ewidencji Gruntów i Budynków jako właściciele, współwłaściciele ani nie 
dzierżawili działki lub działek leśnych. 

 (akta kontroli str. 26-29) 

1.4 Zgodnie z zawartymi porozumieniami Starosty z Nadleśniczymi w latach 2018 – 
2020 wynagrodzenie za nadzór nad 1 ha lasów kształtowało się od 21,43 zł/ha 
w 2018 r. do 24,38 zł/ha w 2020 r. 

(akta kontroli str. 30-33, 77-103) 

W latach 2018-2020 Starostwo, zgodnie z planem rzeczowo-finansowego dochodów 
i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką leśną corocznie 

                                                      
17 Dalej: UPUL. 
18 Co potwierdza treść złożonego oświadczenia majątkowego z 22 maja 2020 r. oraz treść złożonego 

oświadczenia z 17 lipca 2020 r. 
19 Co potwierdza treść złożonego oświadczenia z 16 lipca 2020 r. 
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przeznaczało 30 000 zł na sfinansowanie sporządzenia UPUL dla lasów 
niepaństwowych lub wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów należących do 
osób fizycznych i wspólnot gruntowych.  
We wskazanym okresie Starostwo na realizację zadań związanych z nadzorem nad 
gospodarką leśną, przeznaczało odpowiednio: 26 681 zł, 27 481 zł i 28 306 zł, 
tj. 103% wydatków (do roku poprzedniego) na sfinansowanie nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa prowadzonego przez Nadleśnictwa 
Niepołomice, Myślenice i Brzesko. Ponadto na sporządzanie UPUL Starostwo 
przeznaczyło w 2018 r. 10 803,80 zł (z 25 892,80 zł zaplanowanych), w 2019 r. 
40 481 zł (z 40 322,64 zł zaplanowanych) i na rok 2020 zaplanowano 30 000 zł.20 

(akta kontroli str. 32-33, 42, 51-76) 

Poniesione przez powiat wydatki wyniosły: 

 w 2018 r. – 37 484,80 zł (tj. 71,3% planu); 

 w 2019 r. – 67 803,64 zł (tj. 90,8% planu); 

 w 2020 r. – 7 076,50 zł (tj. 12,1% planu)21. 
Z uwagi na powierzenie zadań związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi 
Nadleśnictwom, Powiat nie ponosił kosztów podróży służbowych pracowników 
Starostwa.  

 (akta kontroli str. 41-42) 

W ocenie Starosty środki finansowe przeznaczone w latach 2018-2020 były 
niewystarczające do rzetelnej realizacji zadań z zakresu nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, ponieważ nie wszystkie grunty leśne 
były objęte UPUL i inwentaryzacjami stanu lasu. Wynika to z wysokich kosztów 
podawanych w składanych do Starostwa Powiatowego w Wieliczce ofertach na 
sporządzenie dokumentacji urządzeniowej. 

(akta kontroli str. 19-25) 

W ocenie pracownika Starostwa zajmującego się gospodarką leśną na terenie 
powiatu środki finansowe przeznaczone w okresie objętym kontrolą nie były 
wystarczające do rzetelnej realizacji zadań z zakresu nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, ponieważ nie był w stanie realizować 
wszystkich zadań wynikających z ustawy o lasach, będących w kompetencji starosty 
i nie wszystkie grunty leśne były objęte UPUL i inwentaryzacjami stanu lasu. 
W 2020 r. zostały zlecone do realizacji wszystkie brakujące UPUL i inwentaryzacje 
stanu lasu. Po ich wykonaniu wszystkie grunty leśne będą nimi objęte. 

(akta kontroli str. 26-27) 

1.5 Powiat Wielicki zajmuje ok. 41 100 ha, z czego lasy zajmują ok. 6 635 ha, 
tj. 16% powierzchni. Powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących własności 
Skarbu Państwa w okresie objętym kontrolą wzrosła z 1 222,63 ha wg stanu na 
31 grudnia 2017 r. do 1 233,01 ha wg stanu na 30 czerwca 2020 r.(akta kontroli str. 

30-32) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) powierzchnia lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa objętych aktualnymi UPUL wzrosła i odpowiednio wynosiła: 
504,02 ha, 603,20 ha i 673,05 ha. Ponadto część powierzchni lasów objęta była 
inwentaryzacją i odpowiednio w latach wynosiła: 375,96 ha, 347,63 ha oraz 
487,72 ha. 
Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. Starostwo posiadało aktualne UPUL dla 
17 miejscowości, w tym jeden dla miejscowości, której działki leśnie niestanowiące 

                                                      
20 Zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcą wykonanie przedmiotu umów ma nastąpić w IV kw. 2020 r. 
21 Zadanie zostało zrealizowane, tylko środki finansowe w wysokości 7076,50 zł za nadzór nad gospodarką 

leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa za okres II kwartału 2020 r. wydatkowano 
w lipcu 2020 r., zgodnie z notami księgowymi złożonymi przez Nadleśnictwa (tj. 24,2%). 
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własności Skarbu Państwa położone są w obszarze Natura 2000 oraz dokumentację 
z inwentaryzacji dla 45 miejscowości. 

(akta kontroli str. 32-33, 44, 183-213) 

W 2018 r. opracowano dokumentację urządzeniową dla 344 działek zajmujących 
łącznie powierzchnię 108,81 ha, której koszt wyniósł 14 804,64 zł, tj. 136,06 zł/ha. 
W 2019 r. dokumentację opracowano dla 967 działek o łącznej powierzchni 223,03 
ha za kwotę 30 654 zł, tj. 137,44 zł/ha. 
UPUL sporządzane były dla lasów o powierzchni przekraczającej 10 ha, natomiast 
inwentaryzacje do 10 ha. 

(akta kontroli str. 43) 

Obowiązujące w okresie objętym kontrolą UPUL nie obejmowały swoim zasięgiem 
całego obszaru lasów znajdujących się na terenie Powiatu Wielickiego. 

(akta kontroli str. 32-33, 44) 

W 2018 r. dokumentację urządzeniową wykonano dla 406 właścicieli będących 
osobami fizycznymi a w 2019 r. dla 1 307 właścicieli, którzy również byli osobami 
fizycznymi. W 2020 r. zakończenie realizacji zadania przewidziano na koniec br. 
W badanym okresie powiat nie ponosił kosztów związanych z wykonaniem UPUL 
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do innych 
właścicieli niż osoby fizyczne. 

 (akta kontroli str. 43) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
 
Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie 
Wielickim, która nie była objęta dokumentacją urządzeniową wynosiła na koniec 
2018 r. 349,53 ha22, tj. 28,4% powierzchni lasów, 2019 r. 283,75 ha23, tj. 23,0% i na 
30 czerwca 2020 r. 72,24 ha24, tj. 5,9%. 
Nieobjęcie całej powierzchni Powiatu dokumentacją urządzeniową lasu jest 
niegodne z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zw. z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy o lasach 
Ponadto brak dokumentacji urządzeniowej stosownie do art. 7 ust 1 ustawy o lasach 
powodował, iż Starostwo nie mogło prowadzić w sposób trwały zrównoważonej 
gospodarki leśnej. 

 (akta kontroli str. 32-33, 44) 

Jak wyjaśnił Starosta, przyczyną braku dokumentacji urządzeniowej, były 
niewystarczające środki finansowe do realizacji zadań z zakresu nadzoru nad 
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wynika to z wysokich kosztów 
sporządzenia UPUL i ISL, podawanych w składanych do Starostwa Powiatowego 
w Wieliczce ofertach na sporządzenie dokumentów urządzeniowych. 

(akta kontroli str. 290-297) 

Kierownik Wydziału wyjaśniła, że brak dokumentacji UPUL dla lasów 
niepaństwowych spowodowane było zakończeniem ich ważności. Obecnie 
sporządzana dokumentacja obejmie obszar całego powiatu.  

(akta kontroli str. 320-321) 

 
 

                                                      
22 UPUL dla siedmiu miejscowości i inwentaryzacja dla 15 miejscowości. 
23 UPUL dla trzech miejscowości i inwentaryzacja dla 20 miejscowości. 
24 UPUL dla jednej miejscowości i inwentaryzacja dla sześciu miejscowości. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W latach 2018-2020 przygotowanie organizacyjne, kadrowe i finansowe Starostwa 
było wystarczające do realizacji zadań związanych z nadzorem nad gospodarką 
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zadania te przypisano 
Wydziałowi Ochrony Środowiska, a także zapewniono wykwalifikowaną kadrę. 
Pracownik Starostwa zajmujący się zadaniami wynikającymi z ustawy o lasach nie 
prowadził aktywnego nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Zadania w tym zakresie 
realizowane były przez Nadleśnictwa na mocy zawartych porozumień.  
W Starostwie właściwie zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na zadania 
związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Środki te przeznaczone były na 
realizację porozumień z Nadleśnictwami. Jednakże nie zaplanowano w sposób 
właściwy wysokości środków finansowych na opracowanie dokumentacji 
urządzeniowej, co w konsekwencji prowadziło do sytuacji, iż Starostwo nie mogło 
prowadzić w sposób trwały zrównoważonej gospodarki leśnej. 
 
 

2. Prawidłowość wykonywania zadań związanych 
z gospodarką leśną 

2.1 Powierzchnia powiatu wynosiła 41 100 ha. Jak wskazano w pkt. 1.1. niniejszego 
wystąpienia, powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
wyniosła odpowiednio w latach objętych kontrolą 1 299,51 ha25, 1233,58 ha26 oraz 
1233,01 ha27. 
Liczba działek leśnych niepaństwowych na koniec: 2017 r. wynosiła 3 957, 2018 r. – 
4 014, 2019 r. – 4 068 i wg stanu na 30 czerwca 2020 r. wynosiła 4 067.  
Liczba właścicieli (w tym współwłaścicieli) wskazanych działek na koniec: 2017 r. 
wynosiła 4 277, 2018 r. – 4 338, 2019 r. – 4 397 i wg stanu na 30 czerwca 2020 r. 
wynosiła 4 399. 

(akta kontroli str. 32-33, 34, 45) 

Według stanu na 30 czerwca 2020 r., szacunkowy przeciętny wiek drzewostanu 
wynosił 41-50 lat, a przeciętna zasobność drzewostanu - ok. 90 m³/ha28 - ponad 180 
m³/ha29 
Lasy położone na terenie Powiatu zaklasyfikowano do II kategorii zagrożenia 
przeciwpożarowego w miejscowości Szarów natomiast na pozostałym obszarze do 
III kategorii, na podstawie kategorii zagrożenia pożarowego dla właściwego 
terytorialnie Nadleśnictwa określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasów30. Informacje na temat kategorii zagrożenia pożarowego 
wskazano w UPUL.  
Na terenie lasów niepaństwowych Powiatu w miejscowości Szarów w gminie Kłaj 
znajdował się obszar Natura 2000, tj. obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza 
Niepołomicka i specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowisko Wielkie Błoto. 

 (akta kontroli str. 99, 132-135, 183) 

 

                                                      
25 W tym 1 119,62 ha należących do osób fizycznych, 95,60 ha do jst, 12,44 do wspólnot gruntowych i 10,85 ha 

do innych. 
26 W tym 1 130,86 ha należących do osób fizycznych, 79,36 ha do jst, 12,44 do wspólnot gruntowych i 10,92 ha 

do innych. 
27 W tym 1 134,24 ha (3 929 działek) należących do osób fizycznych, 78,45 ha (98) do jst, 12,44 ha (dwie) do 

wspólnot gruntowych oraz 7,88 ha (38) do innych. 
28 Dane na podstawie UPUL, Szarów gmina Kłaj. 
29 Dane na podstawie UPUL, Zalesiany gmina Gdów. 
30 Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405, ze zm. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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2.2 W okresie objętym kontrolą Starostwo trzy razy przeprowadzało postępowania 
(po jednym w każdym roku) w sprawie udzielenia zamówienia na sporządzenie 
uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. Umowy zawierano na poszczególne 
miejscowości położone na terenie objętym zamówieniem. Łącznie zawarto 12 umów 
(jedną w 2018 r., dziewięć w 2019 r. oraz dwie w 2020 r.31. 
Do trzech potencjalnych wykonawców kierowano zapytanie ofertowe. Wszyscy 
złożyli odpowiednie oferty a wykonawca, który zaproponował najniższą kwotę 
za wykonanie usługi został wybrany do realizacji zadania. Ten sam wykonawca 
w okresie objętym kontrolą sporządzał wszystkie UPUL i ISL. 
Przedstawione zapytanie ofertowe w punkcie Warunki udziału w postępowaniu 
zawierało informacje o możliwości udziału w postępowaniu wykonawców 
posiadających wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający 
dopuścił również możliwość wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców 
(po spełnieniu odpowiednich warunków). 

(akta kontroli str. 46) 

Opracowane UPUL, po wyłożeniu w urzędach gmin oraz po rozpatrzeniu uwag 
i wniosków złożonych przez właścicieli lasów lub wspólnoty gruntowe (o ile takie 
uwagi i wnioski zostaną złożone), były zatwierdzane Zarządzeniami Starosty 
Wielickiego. 

W okresie objętym kontrolą w trakcie wyłożenia w Gminie Szarów projektu UPUL 

zainteresowani właściciele lasów znajdujących się na terenie miejscowości Szarów 

złożyli łącznie dwa zastrzeżenia do projektu planu. 

Pierwsze zastrzeżenie dotyczyło pomyłki numeru jednej działki obręb Szarów. 

Z EGiB prowadzonej przez Starostę oraz z opracowanego projektu UPUL wynikało, 

że numer ww. jednej działki w obrębie Szarów był prawidłowy. Wniesiona uwaga do 

projektu UPUL dotyczy pozycji rejestrowej, pod którym ta działka figuruje w EGiB. 
Drugie zastrzeżenie dotyczyło złego wieku drzewostanu we wskazanych 
wydzieleniach oraz braku opisów podrostu we wszystkich wydzieleniach. Złożone 
zastrzeżenia zostały uwzględnione w w/w projekcie. Dla warstw podrostów 
i podsadzeń nie zostały zaplanowane zabiegi gospodarcze, dlatego brak jest o nich 
informacji w zadaniach z zakresu gospodarki leśnej w projekcie uproszczonego 
planu urządzenia lasu. 

 (akta kontroli str. 19-25, 290-297) 

Wykonawca sporządzający dokumentacje urządzeniową był zobowiązany do 
uzyskiwania wymaganych opinii i zatwierdzeń dokumentacji m.in. odpowiedniego 
Nadleśnictwa przed zatwierdzeniem dokumentacji przez Starostę. Nie stwierdzono 
przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii Nadleśnictwo do sporządzanej 
dokumentacji urządzeniowej (UPUL i ISL). 

(akta kontroli str. 315-318) 

Jak wyjaśniła Kierownik Wydziału, jeżeli były jakieś zastrzeżenia to były one 
uwzględniane przed wydaniem opinii. 

(akta kontroli str. 319-320) 

2.3 Starostwo Powiatowe w Wieliczce nie publikowało dokumentacji urządzeniowej 
lasów w BIP, ponieważ w dokumentacji tej są zawarte dane osobowe właścicieli 
lasów.  

Kierownik Wydziału wyjaśniła, że właściciele działek leśnych o zadaniach 
wynikających z dokumentacji urządzeniowej są informowani poprzez Nadleśniczych, 

                                                      
31 Zadanie w trakcie realizacji. 
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którym na podstawie porozumień zlecił wykonywanie m.in. zadań określonych w art. 
19 ust. 3 i art. 24 ustawy o lasach. 

 (akta kontroli str. 319-320) 

Dokumentacja urządzeniowa lasów niepaństwowych znajdujących na terenie 
Powiatu Wielickiego została zatwierdzona zarządzeniami Starosty. Zarządzenia 
zatwierdzające UPUL opublikowane były na stronie internetowej. 

(akta kontroli str. 304-306) 

2.4 Jak wyjaśnił Starosta, w okresie objętym kontrolą Starostwo nie podejmowało 
działań w celu weryfikacji opracowania dokumentacji urządzeniowej i nie 
stwierdzono nieopracowania dokumentacji urządzeniowej przez właścicieli lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa innych niż osoby fizyczne i wspólnoty 
gruntowe. 

(akta kontroli str. 290-297) 

Zatwierdzone UPUL na okres czasowy nie podlegały weryfikowaniu, gdyż działki 
leśne zostały wskazane do sporządzenia UPUL na podstawie danych z EGiB 
prowadzonej przez Starostę. Niemniej, jeżeli ujawniono, iż dokumentacja 
urządzeniowa nie obejmowała jakiejś działki, wówczas zlecano opracowanie aneksu 
do UPUL.  
W okresie objętym kontrolą Starostwo, po stwierdzeniu w 2019 r., iż jedna z działek 
w miejscowości Dobranowice, gmina Wieliczka, nie jest objęta UPUL, zleciło 
sporządzenie aneksu do obowiązującej dokumentacji. 

(akta kontroli str. 290-297) 

2.5 Pracownik Starostwa nie prowadził aktywnego nadzoru nad lasami 
niepaństwowymi, a Starosta nie korzystał ze swoich uprawnień wskazanych w § 5 
zawartych w porozumieniu, tj. nie przeprowadzał kontroli i oceny realizacji 
porozumień. Starostwo nie planowało i nie przeprowadzało kontroli spraw 
powierzonych w Nadleśnictwach.  
Jak wyjaśnił Starosta pracownik zajmujący się gospodarką leśną nie jest w stanie 
realizować wszystkich zadań wynikających z ustawy o lasach, będących 
w kompetencji starosty. 

(akta kontroli str. 35-40, 290-297) 

Nadleśniczowie nie zgłaszali do Starostwa sytuacji niewykonania obowiązków 
określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach. Prowadzenie niektórych spraw 
z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną realizowane były przez Nadleśnictwa 
w ramach zawartych porozumień m.in. określonych w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
o lasach. Starostwo nie posiadało danych dot. decyzji oraz nie posiadało protokołów 
z oględzin i kontroli wykonywanych przez Nadleśniczych. 

(akta kontroli str. 77-103, 290-297) 

Starosta wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą nie otrzymywał informacji 
o wystąpieniu sytuacji, w których właściciel lasu niepaństwowego nie wykonywał 
obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach lub nie wykonywał zadań 
zawartych w UPUL i czy były nakazy wykonywania tych obowiązków lub zadań 
w drodze decyzji, ponieważ przedmiotowe informacje są w posiadaniu Nadleśnictw, 
z którymi zawarto porozumienia. 

(akta kontroli str. 290-297) 

Według informacji uzyskanej od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Wieliczce oraz Nadleśnictw Brzesko, Myślenice i Niepołomice, na 
terenie powiatu brak było niepaństwowych lasów samoistnie lub wspólnie 
tworzących kompleks leśny o powierzchni ponad 300 ha. Zdaniem ww. nie wystąpił 
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więc obowiązek32 uzgadniania przez właścicieli/zarządców/użytkowników tych lasów 
projektów UPUL, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, z Komendantem 
Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. 

 (akta kontroli str. 144) 

Według informacji uzyskanych z czterech gmin33, których lasy podlegają pod nadzór 
Starostwa: 

 Gmina Niepołomice nie była właścicielem lasów, a gminy Gdów, Biskupice i Kłaj 
nie opracowywały UPUL dla lasów, których są właścicielem; 

 Gmina Kłaj jest właścicielem dwóch działek, z czego na jednej34 objęta jest 
obszarem NATURA 2000, specjalny obszary ochronne - Torfowisko Wielkie 
Błoto – PLH120080; 

 w latach 2018-2020 tylko gmina Biskupice nie podejmowała (jako właściciel 
lasów) działań w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, 
podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz trwałego utrzymywania 
lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania; 

 żadna z gmin nie pozyskiwała w badanym okresie drewna (grubizny) z gruntów 
leśnych stanowiących własność tych gmin.35 

 (akta kontroli str. 116-141, 252) 

W zakresie sposobu wywiązywania się z obowiązków zapewnienia ochrony 
przeciwpożarowej przez właścicieli lasów niepaństwowych Starostwo nie posiadało 
informacji. 

Jak wyjaśniła Kierownik Wydziału, brak informacji ze strony Nadleśnictw mógł być 
spowodowany tym, że w ramach prowadzonego nadzoru Nadleśniczowie mogli 
kontaktować się we wskazanym zakresie bezpośrednio z właścicielami działek 
leśnych. 

(akta kontroli str. 290-297, 319-320) 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce, 
w latach 2018-2020 (I półrocze) odnotowano dwa pożary (oba w 2020 r.) lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni pożarów 
poszycia leśnego 17 arów. 
We wskazanym okresie właściciele lasów niepaństwowych z terenu powiatu 
wielickiego nie występowali do Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce 
o uzgodnienia w zakresie umieszczania tablic informacyjnych i ostrzegawczych 
dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu przy wjazdach do lasów oraz 

                                                      
32 Wynikający z § 39 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 109, poz. 719, ze zm.). 

33 Nie uzyskano informacji od Burmistrza Wieliczki na zapytanie w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
34 Działka nr 254/1 w Szarowie o powierzchni 2,84 ha. 
35 Ponadto: 

 w gminie Biskupice i Gdów w latach 2018-2020 nie sporządzano zmian w planach zagospodarowania 
przestrzennego, a w gminie Niepołomice brak jest kompleksów leśnych o obszarze min. 10 ha zwartej 
powierzchni; 

 w gminie Kłaj w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 
uwzględniono ustanowione obszary Natura 2000, tj. Obszar Specjalnej Ochrony – Puszcza Niepołomicka 
(PLB120002) oraz Specjalny Obszar Ochrony – Torfowisko Wielkie Błoto (PLH120080); 

 liczba podatników podatku leśnego wynosiła w kolejnych latach objętych kontrolą: w gminie Biskupice – 
121, 126, 127; w gminie Gdów – 1 019, 1 053 i 1 080;  w gminie Kłaj – po 35 (Gmina na swoim terenie 
posiada również trzech podatników podatku leśnego Lasów Skarbu Państwa tj: Nadleśnictwo Niepołomice, 
Rejonowy Zarząd Infrastruktury oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy 
Zakład Doświadczalny) w każdym roku oraz w gminie Niepołomice – po 35 w każdym roku; 

 kwota rocznych dochodów z powyższego tytułu (bez lasów Skarbu Państwa) wyniosła odpowiednio: 
w gminie Biskupice – 9 366,62 zł, 9 653,63 zł, 4 266,27 zł; w gminie Gdów – 31 048,70 zł, 17 255,76 zł, 
11 497,47 zł; w gminie Kłaj – 413 zł, 402 zł, 422 zł; w gminie Niepołomice – 260,24 zł. 
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przy parkingach leśnych, o których mowa w § 39 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
W 2020 r. (I półrocze) na terenie kompleksu leśnego Puszcza Niepołomicka 
przeprowadzono łącznie 11 czynności kontrolno-rozpoznawczych bez ustalania form 
własności gruntów (teren puszczy), w tym osiem kontroli poszczególnych leśnictw 
wchodzących w skład kompleksu leśnego, jedna związana z wykonywaniem 
i otrzymaniem pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej oraz dwie w związku 
z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie 
obozów harcerskich. 
W przedstawionych protokołach z czynności kontrolno–rozpoznawczych 
wskazywano m.in. czy teren objęty jest UPUL, ocenę punktów czerpania wody 
i dróg dojazdowych do tych punktów, drogi pożarowe, pasy ppoż., stan 
i wyposażenie bazy sprzętu ppoż. wg kategorii lasu oraz wyposażenie w tablice 
informacyjne i ostrzegawcze nie stwierdzając nieprawidłowości. W przypadku 
kontroli pasów ppoż. na terenie przyległym do linii kolejowej Kraków – Medyka 
w sąsiedztwie kompleksów leśnych Nadleśnictwa Niepołomice w granicach 
administracyjnych powiatu wielickiego stwierdzono nieprawidłowości polegające 
głównie na nieurządzeniu pasów ppoż. na wskazanych działkach. 

(akta kontroli str. 136-138, 144-182) 

2.6 Starostwo wskazało, że Nadleśnictwa zajmujące się nadzorem nad lasami 
znajdującymi się na terenie Powiatu nie zgłaszały sytuacji, o której mowa w art. 10 
ust. 1 ustawy o lasach, tj. wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu 
zagrażającym trwałości lasów niepaństwowych. Nadleśniczowie wskazali, 
że w okresie objętym kontrolą nie wnioskowali do Starosty o zarządzanie zabiegów 
zwalczających lub ochronnych, wskazując jednocześnie, że stan zdrowotny 
i sanitarny lasów nadzorowanych na terenie Powiatu Wielickiego oceniają jako 
dobry. Nadleśniczowie wskazali również, że w okresie objętym kontrolą w lasach 
położonych na terenie Powiat nie zdarzyła się sytuacja wystąpienia organizmów 
szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. 

(akta kontroli str. 19-25, 47, 104-113) 

Jak wyjaśniła Kierownik Wydziału, w okresie objętym kontrolą Starostwo nie 
podejmowało w tym zakresie żadnych działań z powodu braku wskazań. 

(akta kontroli str. 319-320) 

2.7 W nadzorowanych przez Starostę lasach w okresie objętym kontrolą, nie 
wystąpiła sytuacja, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o lasach (do Starostwa nie 
wpływały wnioski właścicieli lasów w sprawie pokrycia kosztów zagospodarowania 
i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w sytuacji braku 
możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania 
gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk 
żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, 
zagrażających trwałości lasów). 

 (akta kontroli str. 19-25, 48) 

2.8 W 2018 r. do Starostwa wpłynęły dwa wnioski, w których osoby fizyczne wnosiły 
o zmianę lasu na użytek rolny. W jednym przypadku Starosta wydał decyzję36 
o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku przez pełnomocnika 
wnioskodawcy. W drugim przypadku złożony wniosek dotyczył działki leśnej 
o powierzchni 0,0901 ha, użytkowanej jako pastwisko, na której podczas 
przeprowadzonej wizji lokalnej potwierdzono brak drzew i śladów po ew. wycince. 

                                                      
36 OŚR.6164.1643.2018 z 3 stycznia 2019 r. 
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W sprawie tej Starosta wydał decyzję37 odmowną z uzasadnieniem wskazującym na 
niespełnienie warunków określonych w art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, tj. brak 
szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela.  
Jak wyjaśniła Kierownik Wydziału, Starosta nie wydał decyzji o konieczności 
ponownego zalesienia, ponieważ w trakcie oględzin w terenie, przedstawiciel 
z Nadleśnictwa Myślenice wskazał, że różnica między stanem rzeczywistym użytku 
a stanem wykazanego w EGiB może wynikać z pomyłki wskazującej na klasyfikację 
gruntu. 

(akta kontroli str. 49, 319-320) 

2.9 W okresie objętym kontrolą do Starostwa nie wpływały wnioski od właścicieli lub 
użytkowników wieczystych gruntów w sprawie dotacji z budżetu państwa 
z przeznaczeniem na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, 
o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o lasach. 

 (akta kontroli str. 50) 

2.10 Zgodnie z rocznymi sprawozdaniami z realizacji porozumień, przekazanymi do 
Starostwa przez Nadleśniczych, a także sprawozdaniami statystycznymi L-0338, 
odpowiednio w latach 2018-201939 z lasów niepaństwowych położonych na terenie 
powiatu pozyskano łącznie 307 m3 drewna (50 w 2018 r. i 257 w 2019 r.). Drewno to 
podlegało cechowaniu, a Nadleśniczowie wydali właścicielom lasu (osobom 
fizycznym) łącznie 33 świadectwa legalności pozyskania drewna (odpowiednio 
11 i 22). 

(akta kontroli str. 32-33, 214-251, 253 

Na próbie obejmującej 21 świadectw40 z 22 wystawionych przez Leśniczych w 2019 
r. i przekazanych do analizy ustalono, że:  

 świadectwa sporządzone zostały według wzoru określonego w załączniku nr 6 
do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania 
drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru 
dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna41; 

 spośród 21 świadectw, w 10 przypadkach42 (47,6%) jako podstawę pozyskania 
drewna wskazano UPUL, w pięciu przypadkach43 (23,8%) – zadań z zakresu 
gospodarki leśnej określonych w decyzji, zaś w sześciu dokumentach44 (28,6%) 
nie wskazano tej podstawy. 

(akta kontroli str. 214-251, 253-289, 294-295) 

Kierownik Wydziału wyjaśniła, że na podstawie porozumienia decyzje, o których 
mowa w art. 19 ust. 3 oraz w art. 23 ust. 4 wydaje Nadleśniczy, a Starostwo nie jest 
informowane o wydaniu decyzji na wskazanej podstawie. 
W trakcie analizy dokumentacji stwierdzono, że w świadectwie legalności 
pozyskania drewna nr 1/2019 z Nadleśnictwa Niepołomice wpisano, że pozyskano 
łącznie 4,55m3, a w sprawozdaniu przesłanym z Nadleśnictwa do Starostwa 
wskazano pozyskanie łącznie 8,17m3 grubizny w tym: 4,55m3 grubizny liściastej 
stosowej oraz 3,62 m3 grubizny liściastej dłużycowej.  

(akta kontroli str. 237-241, 298-299) 

                                                      
37 OŚR.61.64.574.2018 z 31 sierpnia 2018 r. 
38 Sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych). 
39 Starostwo nie posiadało danych dla roku 2020. 
40 Nadleśnictwo Myślenice do weryfikacji przekazało 14 z 15 świadectw. 
41 Dz. U. Nr 36, poz. 201, ze zm. 
42 Nadleśnictwo Brzesko i Wieliczka. 
43 Nadleśnictwo Wieliczka. 
44 Nadleśnictwo Brzesko i Niepołomice. 
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Starosta wyjaśnił, że nie jest w stanie określić, na jakiej podstawie Nadleśniczowie 
sporządzili świadectwa pozyskania drewna i czego dotyczyły wnioski na podstawie 
których wydano te świadectwa oraz nie jest w stanie stwierdzić, co było powodem 
rozbieżności dotyczących wielkości pozyskania drewna ponieważ przedmiotowe 
informacje są w posiadaniu Nadleśnictw. 

(akta kontroli str. 290-297) 

2.11 Jak wyjaśnił Starosta, nie podejmowano aktywnych działań mających na celu 
nadzór nad realizacją wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. 
w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej45, ponieważ 
zawarto Porozumienia w sprawie powierzenia przez Starostę Wielickiego 
prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie Powiatu Wielickiego 
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Niepołomice, Myślenice i Brzesko. Z informacji 
przekazanych przez Nadleśnictwa wynika, że w trakcie pełnienia nadzoru nad 
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i kontaktów 
z właścicielami lasów, Nadleśnictwa opierają się na wymaganiach dobrej praktyki w 
zakresie gospodarki leśnej. 

(akta kontroli str. 19-25) 

2.12 W okresie objętym kontrolą w lasach niepaństwowych, jak wyjaśnił Starosta nie 
stwierdzono podejrzenia popełniania wykroczenia lub przestępstwa. Z informacji 
przekazanych przez Nadleśnictwa, którym powierzono nadzór nad gospodarką 
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wynika, że w okresie 
objętym kontrolą, w Nadleśnictwie Niepołomice stwierdzono jeden przypadek 
podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa (sprawa dotyczyła usunięcia 
drzewostanu na powierzchni 0,07 ha i aktualnie trwają czynności wyjaśniające). 

(akta kontroli str. 19-25) 

2.13 W Starostwie nie prowadzono doradztwa dla właścicieli lasów niepaństwowych 
i nie wypracowano procedury szeroko rozumianego doradztwa właścicielom lasów w 
zakresie realizacji zadań przewidzianych w UPUL, ponieważ jak wyjaśnił Starosta 
na podstawie zawartych Porozumień doradztwo dla właścicieli lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzone było przez Nadleśnictwa 

(akta kontroli str. 19-25) 
2.14 Starosta wyjaśnił, że nie posiada informacji na temat, czy w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa wykonywano jakiekolwiek działania 
przeciwdziałające suszy lub powodzi. 

(akta kontroli str. 19-25 ) 
2.15 Starosta w badanym okresie nie nadzorował realizacji obowiązku zgłaszania 
przez właścicieli nieruchomości zmian w ewidencji gruntów i budynków.  
Ze względu na dużą liczbę działek leśnych Starostwo, jak wskazał Starosta, nie jest 
w stanie, wskazać czy w okresie objętym kontrolą, właściciele działek leśnych, 
stosownie do art. 22 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgłaszali 
zmiany danych objętych EGiB oraz ile było takich przypadków i jakich działek one 
dotyczyły, ponieważ udzielenie odpowiedzi w powyższym zakresie wymaga 
sprawdzania w EGiB każdej działki Ls osobno i jest to czasochłonne. 

(akta kontroli str. 290-297) 
Na wybranych do analizy 151 działek wyszczególnionych w UPUL46 stwierdzono, że 
ich powierzchnia była zgodna z powierzchnią wykazaną w EGiB Starostwa.  

(akta kontroli str. 300-301) 

                                                      
45 Dz. U. z 2017 r. poz. 2408. 
46 Dla obrębu Gorzków w gminie Wieliczka. 
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2.16 Starostwo nadzór nad lasami prowadziło w obrębie administracyjnym Powiatu 
Wielickiego.  
Jak wyjaśnił Starosta, nie stosowano 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, ponieważ nie zawarto porozumień z sąsiednimi powiatami 
regulujących te kwestie. Zdaniem Starosty każdy z powiatów powinien sprawować 
ten nadzór wyłącznie na terenie przez siebie administrowanym, ponieważ jest on 
wtedy bardziej efektywny. 

(akta kontroli str. 294-297, 302-303) 

2.17 Starosta corocznie wywiązywał się z wynikającego z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o statystyce publicznej obowiązku przekazywania danych statystycznych 
dotyczących lasów niepaństwowych. W sprawozdaniach L-03 za lata 2018 i 2019, 
sporządzonych według wzorów publikowanych na stronach internetowych GUS, 
ujęto m.in. następujące dane odpowiednio w latach:  

 powierzchnia gruntów leśnych ogółem – 1 233,58 ha i 1 233,02 ha, w tym 
należących do: osób fizycznych – 1 201,14 ha i 1 200,58 ha, wspólnot 
gruntowych – 12,44 ha, spółdzielni – 0 ha i pozostałych osób prawnych – 20 ha; 

 powierzchnia gruntów leśnych objęta aktualnymi UPUL – 423,44 ha i 522,62 
ha47; 

 powierzchnia gruntów leśnych objęta aktualnymi ISL – 201,16 ha i 192,86 ha48; 

 powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowana 
przez: jednostki lasów Państwowych – 1 233 ha, parki narodowe – 0 ha, służby 
powiatu – 0 ha; 

 pielęgnowanie lasu – 11 i 15 ha; 

 powierzchnia objęta trzebieżami – odpowiednio 70 i 34 ha; 

 pozyskanie drewna (grubizny) – 50 i 257 m3. 
(akta kontroli str. 214-217, 233-236) 

Starostwo część danych do sprawozdań przekazywanych do GUS pozyskiwało 
z przekazywanych przez Nadleśnictwa sprawozdań sporządzonych na drukach L-
03. Dane zawarte w przekazywanych przez Nadleśnictwa były niepełne w stosunku 
do danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania L-03.49 
Pozostałe dane wymagane do sporządzenia sprawozdania L-03, jak wyjaśnił 
Starosta, czerpano z dokumentów będących w posiadaniu Starostwa, 
w szczególności z opracowanych dokumentacji urządzeniowych. 

 (akta kontroli str. (akta kontroli str. 294-297, 302-303) 

2.18 W zakresie spraw związanych z nadzorem nad lasami niepaństwowymi 
Starostwo współpracowało wyłącznie z Nadleśnictwami w ramach zawartych z nimi 
porozumień. 

(akta kontroli str. 19-25) 

2.19 Starosta wyjaśnił, że w zakresie realizacji zadań związanych ze sprawowanym 
nadzorem nad lasami niepaństwowymi utrudnieniem jest fakt, iż część kosztów 
ponoszonych na sporządzenie UPUL i ISL stanowią wypisy z rejestru gruntów 
i mapy, które wykonawca musi zakupić z EGIB. Utrudnieniem jest duże 
rozdrobnienie działek leśnych oraz ich rozproszenie, co zwiększa czas dojazdu; 

                                                      
47 W Sprawozdaniu o lasach prywatnych L-03 w uwagach wskazano, że różnice wynikają z faktu, iż Starostwo 

corocznie zleca wykonanie IPUL lub ISL. 
48 Jw. 
49 Nadleśnictwo Brzesko i Wieliczka ograniczały się do przekazywania dach dotyczących powierzchni przez nich 

nadzorowanych, ilości pozyskanej grubizny z podziałem na ich rodzaj i załącznika do działów 1 i 2 
sprawozdania. Sprawozdanie z Nadleśnictwa Myślenice prócz wskazanych danych dodatkowo przekazywało 
wszystkie dane zawarte w dziale 2 sprawozdania tj. w zakresie hodowli lasu i pozyskania drewna. 



 

16 

nieuregulowany stan prawny wielu nieruchomości leśnych; często nieaktualne dane 
właścicieli lasów w ewidencji gruntów. Ponadto, problemem jest brak aktualnych 
danych właścicieli działek leśnych, co utrudnia nawiązanie z nimi kontaktu i podjęcie 
w porę odpowiednich działań. Rozproszenie działek i wzajemne przenikanie się 
gruntów prywatnych i będących własnością Skarbu Państwa może mieć znaczenie 
przy prowadzeniu akcji zwalczających czy gaśniczych. 

(akta kontroli str. 19-25) 

2.20 Zgodnie z corocznie zawieranymi porozumieniami Starosta uprawniony był do 

kontroli realizacji powierzonych zadań. W okresie objętym kontrolą nie 

przeprowadzono kontroli oceny prowadzenia przez Nadleśnictwa powierzonych 

spraw. 

Jak wyjaśnił Starosta, w związku ze stanem epidemii, który został ogłoszony od dnia 

20 marca 2020 r., zrezygnowano w bieżącym roku z rozpisania kontroli 

w Nadleśnictwach. Jeżeli nie będzie dodatkowych problemów związanych 

z epidemią i przeciwskazań, planowane jest przeprowadzenie kontroli w przyszłym 

roku. 
(akta kontroli str. 77-103, 294-297, 302-303) 

Porozumienie nie obligowało Nadleśniczych do składania sprawozdania z realizacji 
zadań. Porozumienia nie regulowały kwestii sposobu przekazywania do Starostwa 
innych danych na potrzeby statystyki publicznej. 

(akta kontroli str. 77-103) 

Do Starostwa Nadleśnictwa drogą elektroniczną przekazały roczne sprawozdania 
z realizacji zadań za 2018 r. – 12, 14, 18 lutego 2019 r. oraz za 2019 r. - 12 i 14 
lutego 2020 r. Starostwo nie posiadało informacji o braku realizacji zadań zawartych 
w porozumieniach przez Nadleśnictwa 

 (akta kontroli str. 223-232, 237-251, 294-297, 302-303) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty w porozumieniach zawartych z Nadleśnictwami 
nie uregulowano kwestii przekazywania do Starostwa danych na potrzeby statystyki 
publicznej, ponieważ nie są to konieczne elementy zawartych porozumień. Jeżeli 
Starostwo Powiatowe w Wieliczce zostanie wytypowane do sporządzenia 
sprawozdania z zakresu gospodarki leśnej, wówczas kieruje stosowne wystąpienia 
do Nadleśnictw i uzyskuje dane do sprawozdania. 

(akta kontroli str. 294-297, 302-303) 

W zawartych porozumieniach Starosta nie powierzył Nadleśniczym wykonywania 
zadań z zakresu administracji rządowej (w tym określonych w ustawie o lasach 
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). 
Zgodnie z postanowieniami porozumień, środki finansowe na pokrycie kosztów 
prowadzenia powierzonych spraw zapewnione były w budżecie powiatu. Wysokość 
tych środków za nadzór nad 1 hektarem lasów wyniosła: 21,43 do 22,83 zł 
w 2018 r., 22,07 do 23,61 zł w 2019 r. i 22,74 do 24,38 zł w 2020 r. Porozumienia 
określały łączną powierzchnię lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa ze 
wskazaniem miejscowości, na terenie których Nadleśniczowie mieli sprawować 
nadzór nad lasami oraz wysokość środków finansowych na realizację powierzonych 
zadań w podziale na cztery transze płatne co kwartał na podstawie faktury, 
rachunku lub noty księgowej.  

 (akta kontroli str. 30-33, 51-76, 77-103) 

Na stronie internetowej Starostwa publikowano zawarte z Nadleśnictwami 

Porozumienia. Ponadto, jak wyjaśnił Starosta, porozumienia ogłaszano na tablicach 

ogłoszeń właściwych Urzędów Gmin. Starostwo Powiatowe w Wieliczce nie 
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informuje bezpośrednio właścicieli lasów o zawarciu porozumień, z uwagi na bardzo 

dużą ilość właścicieli działek leśnych. 
(akta kontroli str. 294-297, 302-303, 304-306) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
W przekazanych danych, dotyczących powierzchni objętej dokumentacją 
urządzeniową wskazano, że w 2018 r. Starostwo posiadało aktualne UPUL dla 504 
ha i ISL 375,96 ha. W sprawozdaniu do GUS L-03 wskazano odpowiednio 423,44 
ha i 201,14 ha. Za 2019 r. w zestawieniu wskazano UPUL dla 603,20 ha i ISL dla 
347,63 ha, a w sprawozdaniu do GUS odpowiednio 522,62 ha i 192,86 ha. 

(akta kontroli str. 32-33, 44, 214-251) 

Jak wyjaśnił Starosta, przyczyną wystąpienia rozbieżności w przekazywanych 
danych dotyczących dokumentacji urządzeniowej mogło być omyłkowe podanie 
niewłaściwej powierzchni UPUL i ISL w sprawozdaniu do GUS za wcześniejszy rok 
sprawozdawczy (przed rokiem 2018 objętym kontrolą). Przy obliczaniu powierzchni 
UPUL i ISL w kolejnych latach, brano pod uwagę wielkości podane we 
wcześniejszych sprawozdaniach do GUS oraz nowo opracowane UPUL i ISL, jak 
również UPUL i ISL, dla których upłynął termin obowiązywania. Natomiast wielkości 
powierzchni objętych UPUL i ISL na cele kontroli obliczone były na podstawie 
danych zawartych w aktualnie obowiązujących dokumentacjach urządzeniowych. 

 (akta kontroli str. 290-297) 

 
Starostwo w prawidłowy sposób podejmowało działania w zakresie zlecania 
sporządzenia aktualnie obowiązującej dokumentacji urządzeniowej. Zapewniono 
opracowanie tej dokumentacji przez wykonawcę spełniającego odpowiednie 
wymagania techniczne i kadrowe, a także stosowanie przez niego, w zleconym 
zakresie, procedur zgodnych z przepisami prawa.  
W badanym okresie w powiecie nie zidentyfikowano przypadków niewykonania 
przez właścicieli lasów zadań wynikających z ustawy o lasach. W związku 
z powyższym, Starosta nie wydawał decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 2, oraz 
w art. 24 tej ustawy. Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Nadleśnictwami, 
pozyskane w lasach niepaństwowych drewno podlegało ocechowaniu przez 
leśniczych, którzy następnie wystawiali właścicielom lasów, świadectwa legalności 
pozyskania drewna. Starosta nie sprawował jednak bieżącego nadzoru nad tymi 
działaniami, w efekcie czego w sześciu z 21 badanych świadectwach nie wskazano 
podstawy wydania dokumentu. 
Nierzetelnie sporządzano zostały również sprawozdania statystyczne L-03 za lata 
2018 i 2019, bowiem niektóre dane (dotyczące powierzchni lasów niepaństwowych 
objętych UPUL i ISL wykazano w nich niezgodnie ze stanem faktycznym. 
W latach 2018-2020 Starosta nie korzystał z możliwości kontroli realizacji 
powierzonych Nadleśnictwom zadań, przewidzianej w zawartych porozumieniach. 
Posiadał natomiast informacje o zakresie działań podejmowanych przez 
Nadleśniczych, które pozyskiwał ze składanych przez nich sprawozdań rocznych. 
 
 
 
 
 
 
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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3. Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych 
i egzekucyjnych 

 
3.1 W okresie objętym kontrolą Starosta i Nadleśniczowie wydali łącznie 78 decyzji50 
dotyczących nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, 
w tym odpowiednio w latach 2018-2020 (I półrocze) 36, 36 oraz sześć. 

(akta kontroli str. 32-33) 

Jak wyjaśnił Starosta, porozumieniami powierzono Nadleśniczym, prowadzenie 

niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 

niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie Powiatu Wielickiego, 

w szczególności określonych w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o lasach, zatem 

wydawane są przez Nadleśniczych. 
(akta kontroli str. 294-297, 302-303) 

W punkcie 2.8 niniejszego wystąpienia pokontrolnego opisano wydane przez 
Starostę dwie decyzje na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 dotyczących wniosków 
o zmianę lasu na użytek rolny. Do wydanych decyzji strony nie złożyły odwołania. 
Ponadto: 

 w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony 
związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu (finansowanych 
z budżetu państwa), w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody 
w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz 
w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami 
biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów – nie składano 
wniosków – nie składano wniosków; 

 w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów – nie 
składano wniosków; 

 dotyczących pozyskania, w przypadkach losowych, drewna niezgodnie 
z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wydaną na podstawie 
inwentaryzacji stanu lasów – nie wydawano decyzji. 

 (akta kontroli str. 47-50, 294-297, 302-303) 

3.2 Jak wyjaśnił Starosta, z racji zawartych porozumień z Nadleśnictwami Starostwo 
nie jest w stanie określić ile razy nie wydawano decyzji i nie prowadzono 
postępowań administracyjnych pomimo, iż dysponowano informacjami 
niewykonywaniu przez właścicieli lasów obowiązków wynikających z ustawy 
o lasach w zakresie odnowienia zrębów, pielęgnacji upraw lub młodników, usuwania 
posuszu czynnego, ponieważ przedmiotowe informacje są w posiadaniu 
Nadleśnictw. 

(akta kontroli str. 294-297, 302-303) 

3.3 W badanym okresie w Starostwie nie były prowadzone postępowania 
egzekucyjne wobec właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
bowiem nie wystąpiły sytuacje nierealizowania przez nich wydanych przez Starostę 
decyzji. 

 (akta kontroli str. 32-33) 

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

                                                      
50 Dwie wydał Starostwa w 2018 r., a pozostałe 76 decyzji wydali Nadleśniczowie. 
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NIK odstępuje od oceny prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych 
i egzekucyjnych prowadzonych przez Starostwo, z uwagi na wystąpienie tylko 
dwóch postępowań administracyjnych, z czego w jednym przypadku wniosek został 
wycofany przez pełnomocnika wnioskodawcy oraz braku postępowań 
egzekucyjnych. 
 

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, wnosi o: 
1) kontunuowanie działań w celu opracowania wymaganej dokumentacji 

urządzeniowej dla całej powierzchni nadzorowanych lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa; 

2) wprowadzenie mechanizmów zapewniających rzetelne sporządzanie 
sprawozdań i przekazywanie danych zgodnych z danymi rzeczywistymi. 

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, dnia       października 2020 r. 

 
Kontroler 

Rafał Rossowski 
Specjalista kontroli państwowej 
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