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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/046 — Usuwanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie pozyskanego 
drewna 

Okres objęty kontrolą Lata 2016-2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych tj. 17.08.2018 r.)1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Szczepan Olejnik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LLU/105/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 1 - 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (dalej: UMWL), 
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego (dalej: Marszałek) 
(dowód: akta kontroli, str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
działalność UMWL w zakresie usuwania drzew i krzewów. 

Ocenę pozytywną uzasadnia zwłaszcza: 

 prawidłowe zapewnienie zaplecza kadrowo-technicznego do wykonywania zadań 
dotyczących usuwania drzew i krzewów; 

 rzetelne, zgodne z przepisami i właściwością przyjmowanie wniosków 
i wydawanie zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów; 

 podejmowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku 
podejrzenia nielegalnego usunięcia drzew i krzewów oraz uszkodzenia lub 
zniszczenia drzew. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast m.in.: 

 niemonitorowania przestrzegania przez wnioskodawców określonego 
w zezwoleniu terminu usunięcia drzew i krzewów;  

 niemonitorowania spełnienia przez wnioskodawców wymogu uzyskania 
pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew 
i krzewów w przypadkach, w których zgodnie z warunkami wydanych decyzji 
zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu mogło zostać wykonane pod 
warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które 
kolidowały z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia; 

 wprowadzania z opóźnieniem informacji o wnioskach i zezwoleniach 
dotyczących usunięcia drzew i krzewów do publicznie dostępnego wykazu 
danych o dokumentach o środowisku. 

                                                      

1  Kontrolą objęto również zdarzenia sprzed 2016 r. mające związek z zagadnieniami będącymi przedmiotem kontroli. 
2  Najwyższa Izba Kontroli (dalej: „NIK”) stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym 
kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Sprawy dotyczące usuwania drzew i krzewów przypisane zostały 
w Departamencie Rolnictwa i Środowiska (dalej: DRŚ) od początku 2016 r. do 
końca stycznia 2017 r. do zadań Oddziału Pozwoleń i Uzgodnień w Ochronie 
Środowiska3, a następnie od początku lutego 2017 do zadań Oddziału Ochrony 
Przyrody i Informacji o Środowisku4. Do wyszczególnionych zadań tych komórek 
należało: analiza prawna i dendrologiczna dokumentacji do wniosku o usunięcie 
drzew i krzewów; dokonywanie oględzin drzew lub krzewów wraz z dokumentacją 
fotograficzną; przygotowanie projektów zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów; 
rozpatrywanie spraw w zakresie nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub 
krzewów; naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew i krzewów; przygotowanie 
projektów decyzji w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu jej 
płatności; naliczanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub 
krzewu bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości albo 
zniszczenie lub uszkodzenie spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony 
drzewa. W ramach Oddziału wyodrębniono osobne stanowisko ds. zezwoleń na 
usuwanie drzew i krzewów. 

Zadania dotyczące usuwania drzew i krzewów wprowadzone pod koniec 2015 r. 
zmianą Regulaminu Organizacyjnego UMWL powierzono do realizacji również 
Filiom UMWL w Białej Podlaskiej, w Chełmie oraz w Zamościu.  

(dowód: akta kontroli, str. 21-31) 

1.2. Zadania dotyczące usuwania drzew i krzewów powierzone zostały na 
początku 2016 r. pracownikom UMWL. Zostały one szczegółowo sprecyzowane 
w pisemnych zakresach czynności. Zakres powierzonych zadań obejmował: analizę 
prawną i dendrologiczną dokumentacji do wniosku o usunięcie drzew i krzewów, 
dokonywanie oględzin drzew lub krzewów wraz z dokumentacją fotograficzną; 
przygotowywanie projektów zezwoleń -na usunięcie drzew i krzewów; rozpatrywanie 
spraw w zakresie nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów; 
naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew i krzewów; przygotowanie projektów 
decyzji w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu jej płatności; 
wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu bez 
wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości albo zniszczenie 
lub uszkodzenie powodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa. 

Zadania te należały do zakresu czynności w 2016 r. - 10 pracowników UMWL w tym 
pięciu pracowników filii UMWL, w 2017 r. – 12 pracowników UMWL w tym ośmiu 
pracowników filii UMWL, w 2018 r. – 13 pracowników w tym siedmiu pracowników 
filii UMWL. 

(dowód: akta kontroli, str. 17-21) 

1.3. Spośród dziewięciu pracowników DRŚ, którym powierzono w okresie objętym 
kontrolą zadania w zakresie usuwania drzew i krzewów, ośmiu posiadało 
wykształcenie wyższe związane z ochroną środowiska lub architekturą krajobrazu. 
Wszyscy pracownicy uczestniczyli w szkoleniach i kursach związanych 
z usuwaniem drzew i krzewów np. „Metoda wizualnej identyfikacji drzew 
zagrażających bezpieczeństwu w rutynowej kontroli drzewostanu miejskiego”, 

                                                      
3  Uchwała Nr LXXIV/1588/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (dalej zwana Uchwałą z 2015 r.).  
4  Uchwała Nr CLX/4246/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 1 lutego grudnia 2017 r. w sprawie zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

Opis stanu 
faktycznego 
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„Ochrona gatunkowa w procesie usuwania drzew i krzewów”, „Wycinka zieleni 
w 2017 r. – rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody od 01.01.2017r. 
w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji. 
Problemy, praktyki, orzecznictwo”. 

Spośród 10 pracowników filii UMWL wykonujących zadania związane z usuwaniem 
drzew i krzewów, czterech posiadało wykształcenie wyższe związane z rolnictwem, 
wszyscy pracownicy uczestniczyli w szkoleniach i kursach związanych z usuwaniem 
drzew i krzewów np.. „Metoda wizualnej identyfikacji drzew zagrażających 
bezpieczeństwu w rutynowej kontroli drzewostanu miejskiego”. 

Pracownicy, którym powierzono w 2016 r. zadania dotyczące usuwania drzew 
i krzewów na początku 2016 r. uczestniczyli w szkoleniu „Ochrona prawna drzew 
i krzewów”. 

(dowód: akta kontroli, str. 22-89) 

1.4. Do realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów pracownicy 
UMWL mieli w dyspozycji miary o różnej długości, taśmy miernicze, sondę 
arborystyczną, młotki gumowe, lornetkę. Do dokumentowania drzew i krzewów 
wykorzystywano aparaty fotograficzne oraz aparaty w telefonie służbowym.  

Jak poinformował Marszałek pracownicy Departamentu Rolnictwa i Środowiska 
UMWL do wykonywania zadań w terenie związanych z oględzinami drzew 
i krzewów korzystali z samochodów służbowych, które były kierowane przez 
kierowców UMWL oraz ze środków komunikacji miejskiej i pieszo. Samochód 
służbowy był zamawiany w Departamencie Organizacyjno-Prawnym UMWL na dany 
dzień oględzin. Natomiast Filie Urzędu: Chełm, Biała Podlaska, Zamość nie 
dysponują samochodami służbowymi. Pracownicy korzystali z pojazdów prywatnych 
oraz docierali na miejsce pieszo. 

(dowód: akta kontroli, str. 92) 

1.5. Zgodnie z § 10 zasad kontroli zarządczej w UMWL w Lublinie5, Plan 
działalności Urzędu, sporządzany jest corocznie na podstawie propozycji złożonych 
przez dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu. Zadania określone w Planie 
działalności Urzędu stanowią podstawę do określania ryzyk na dany rok.  

Jak poinformował Marszałek w Planach działalności UMWL na lata: 2016, 2017 
i 2018 nie wskazano celu, zadania dotyczącego obszaru usuwania drzew i krzewów. 
Tym samym sporządzona analiza ryzyka do wskazanych Planów działalności nie 
wykazała ryzyk w danym obszarze.  

(dowód: akta kontroli, str. 92) 

1.6. Od 2016 r. do dnia zakończenia kontroli, obszar dotyczący usuwania drzew 
i krzewów w UMWL nie był przedmiotem audytu wewnętrznego ani kontroli 
przeprowadzanej przez komisję rewizyjną lub inną komisję właściwą ds. ochrony 
środowiska. 

Jak poinformował Marszałek, Oddział Audytu Wewnętrznego w Departamencie 
Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Lublinie realizuje zadania audytowe ujęte w rocznym Planie audytu 
wewnętrznego sporządzonym na podstawie analizy ryzyka. Analiza ryzyka 
przeprowadzona na etapie tworzenia poszczególnych planów audytu wewnętrznego 
w latach 2016 – 2018 nie wykazała potrzeby ujęcia, w rocznych planach audytu 
wewnętrznego, zadania audytowego w obszarze usuwania drzew i krzewów. 

(dowód: akta kontroli, str. 92) 

                                                      

5  Stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 146/2014 Marszałka Województwa Lubelskiego z dn. 29 sierpnia 2014 r. ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości: 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

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

2.1. Dane z zakresu wydanych zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów 
(dalej: także zezwolenia) z terenów nieruchomości gminnych, dla których 
wydawania Marszałek zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody7 (dalej: uoop) posiadał właściwość rzeczową8, przedstawiały się 
następująco: 

- liczba przewidzianych do usunięcia drzew i krzewów na podstawie wydanych zgód 
Marszałka wyniosła: w 2016 r. – 672 szt. oraz 484,4 m2; w 2017 r. – 915 szt. oraz 
453,48 m2; w 2018 r. (I półrocze) – 4526 szt. oraz 292,5 m2. 

- liczba wniosków o wydanie zezwolenia, jaka wpłynęła do Marszałka wyniosła: 
w 2016 r. – 433 (wnioskami objętych było 3.183 drzew i 2.769,8 m2 krzewów); 
w 2017 r. – 353 (wnioskami objętych było 5.436 drzewa i 1.219,4 m2 krzewów); 
w 2018 r. (I półrocze) – 130 (wnioskami objętych było 502 drzew i 611,5 m2 
krzewów);  

- liczba wydanych przez Marszałka, na podstawie złożonych wniosków, zezwoleń 
wyniosła: w 2016 r. – 240 (zezwolenia obejmowały 1.080 drzew i 968,38 m2 
krzewów); w 2017 r. – 281 (zezwolenia obejmowały 4.916 drzew i 347,6 m2 
krzewów); w 2018 r. (I. półrocze) – 102 (zezwolenia obejmowały 723 drzewa 
i 1522,2 m2 krzewów);  

- liczba decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia wyniosła: w 2016 r. - 38 
(odmową objęto 111 drzew); w 2017 r. – 112 (odmową objęto 348 drzew); w 2018 r. 
(I połowa) – 51 (odmową objęto 200 drzew); 

- liczba spraw pozostawionych bez rozpoznania w trybie art. 64 ust. 2 Kodeksu 
postępowania administracyjnego9 (dalej: Kpa) wyniosła: w 2016 – dwie (10 drzew 
i 23,85 m2 krzewów); w 2017 r. – trzy (10 drzew) i 2018 - jedna (9 drzew); 

- liczba decyzji umarzających postępowania wyniosła: w 2016 r. – 16 (dotyczyły 128 
drzew i 1128,58 m2 krzewów); w 2017 r. – 71 (dotyczyły 727 drzew i 84,05 m2 
krzewów); w 2018 r.(I połowa) – 22 (dotyczyły 108 drzew i 20 m2 krzewów); 

- łączna wartość opłat nałożonych 185 decyzjami zezwalającymi na usunięcie 5.379 
drzew oraz 1.568,18 m2 krzewów wyniosła 133.114 tys. zł z czego 1,1 tys. zł zostało 
wpłacone przez wnioskodawcę przed terminem odroczonej płatności. We 
wszystkich decyzjach nałożono obowiązek nasadzeń zastępczych (łącznie 10.588 
drzew i 5.030 krzewów) oraz na podstawie art. 84 ust. 3 uoop odroczono termin 
uiszczenia opłaty za usunięcie na okres 3 lat. Najwcześniej okres 3 lat licząc od 
terminu dokonania nasadzeń mija we wrześniu 2019 r.; 

- łącznie w 439 zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów odstąpiono od 
naliczania opłaty, wskazując najczęściej jako przyczynę przesłanki nienaliczania 

                                                      

6  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową. 

7  Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm. 
8  Z terenów miast na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość. 
9  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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opłat określone w art. 86 ust. 1. pkt 4, 5 i 10, tj.: zagrażanie ze strony drzew 
bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub 
funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego10, 
dotyczących drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, 
a także drzew, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn 
niezależnych od posiadacza nieruchomości;  

- łącznie w 467 decyzjach Marszałek nałożył obowiązek nasadzeń zastępczych oraz 
trzema decyzjami zobowiązał wnioskodawcę do przesadzenia 2 drzew i 4,4 m2 

krzewów. Stosunek drzew i krzewów przewidzianych do nasadzenia (11.662 drzew 
i 4.258,5 m2 krzewów) do drzew i krzewów, na których usunięcie wyrażono zgodę 
(6.719 drzew i 2.838,18 m2 krzewów) wyniósł prawie 2:1; 

- łącznie w 145 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów nie naliczono 
opłat i nie nałożono obowiązku dokonania nasadzeń. 

(dowód: akta kontroli, str. 141-200) 

Analiza decyzji odmawiających zgody na usunięcie wnioskowanych drzew11, 
wykazała, że powodem odmowy był stwierdzony podczas oględzin brak 
uzasadnionej potrzeby usunięcia drzew będących w zadowalającej kondycji 
zdrowotnej.  

Natomiast podstawą wydania decyzji o umorzeniu postępowania był stwierdzony 
podczas oględzin12, brak przedmiotu postępowania z uwagi na złożenie wniosku 
o wyrażenie zgody na usunięcie drzew, które nie wymagały uzyskania takiej zgody, 
zgodnie z art. 83f ust 1 pkt 3 uoop oraz w jednym przypadku wycofanie wniosku 
o wyrażenie zgody na usunięcie drzew13. 

(dowód: akta kontroli, str. 132 -137) 

2.2. W wyniku badania szczegółowego dziewięciu spraw wszczętych na wnioski 
o wyrażenie zgody na usunięcie łącznie 772 drzew i 1.395,2 m2 krzewów 
zakończonych wydaniem decyzji wyrażających zgodę na usunięcie łącznie 669 
drzew i 1.214,2 m2 krzewów stwierdzono, że w każdym przypadku zgoda dotyczyła 
drzew znajdujących się na nieruchomościach miast na prawach powiatu, nie 
wpisanych do rejestru zabytków w odniesieniu do drzew i krzewów, których 
usunięcie wymagało uzyskania takiej zgody. 

 (dowód: akta kontroli, str. 201-262) 

2.3. Marszałek wydawał zezwolenia na podstawie kompletnych wniosków 
(odstępstwem w tym zakresie było podanie w trzech wnioskach nazw rodzajowych 
zamiast gatunkowych drzew14, w których Urząd nie wezwał strony do sprostowania 
wniosku). W przypadku złożenia niekompletnych wniosków zawierających inne 
braki, niż niewskazanie nazwy gatunku drzew i krzewów (dwa z dziewięciu 
badanych), Urząd wzywał wnioskodawców do uzupełnienia wniosków 
w wyznaczonym terminie15. We wszystkich wnioskach wskazywano m.in. przyczynę 
usunięcia drzew, które na etapie czynności sprawdzających Urzędu były 

                                                      
10 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. z 2018 r poz. 1025 ze zm.) 
11  Decyzja RŚ-V.7170.219.2016.DS z dnia 23.01.2017 r.; RŚ-VIII.7170.184.2017.MLK z dnia 7.11.2017 r.; RŚ-

VIII.7170.54.2018.MLK z dnia 20.04.2018 r. 
12  Decyzje RŚ-V.7170.287.2016 z dnia 08.02.2017 r.; RŚ-VIII.7170.76.2017.MLK z dnia 16.06.2017 r. 
13  Decyzja RŚ-VIII.7170.44.2018.ANNW z dnia 14.03.2018 r. 
14  Sprawy zakończone decyzjami: RŚ-V.7120.31.2016.MLK z dnia 04.04.2016; RŚ-V.7170.100.2017.MLK z dnia 04.07.2017; 

oraz RŚ-VIII.7170.240.2017.MLK z dnia 30.04.2018 r. 
15  W sprawie zakończonej decyzją RŚ-V.7120.33.2016.TMM z dnia 13.06.2016 r. wezwano stronę do uzupełnienia złożonego 

wniosku w zakresie inwentaryzacji dendrologicznej uwzględniającej faktyczny stan zieleni w terenie;  
RŚ-VIII.7170.240.2017.MLK z dnia 30.04.2018 r. wezwano do uzupełnienia braków: dokumentów świadczących iż spółka 
jest posiadaczem nieruchomości, z których planuje usunąć drzewa; zgody właściciela na usunięcie wskazanych we wniosku 
drzew; projektu planu nasadzeń zastępczych. 
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weryfikowane (w przypadku ich niepotwierdzenia Urząd odmawiał zgody na 
usunięcie drzew16), projekt planu planowanych nasadzeń zastępczych, informację 
o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów planowanych do nasadzenia 
oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania (nasadzeń nie planowano na 
okres zimowy); termin usunięcia drzew i krzewów. W przypadku jednego wniosku 
o usunięcie drzew w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa 
funkcjonowania sieci ciepłowniczej będącej elementem systemu energetycznego 
miasta, wskazano termin usunięcia drzew do 15 maja. W sprawie tej podczas 
prowadzonych oględzin nie stwierdzono na drzewach gniazd czy dziupli ptaków albo 
występowania gatunków chronionych. 

(dowód: akta kontroli, str. 274-283) 

2.4. Urząd w toku prowadzonych postępowań w sprawie wydania zgody na 
usunięcie drzew i krzewów w związku z planowaną inwestycją, poddawał analizie 
możliwość innych wariantów realizacji inwestycji, w celu zachowania jak największej 
liczby drzew i krzewów. W sprawie zakończonej decyzją RŚ-
VIII.7170.142.2017.MLK z dnia 23.04.2018 r. we wniosku o wyrażenie zgody na 
usunięcie drzew i krzewów wskazano, że drzewa kolidują z planowaną inwestycją 
przebudowy Parku Ludowego w ramach projektu “Rewitalizacja przyrodnicza Parku 
Ludowego w Lublinie, znajdującego się w obszarze zintegrowanego centrum 
komunikacyjnego dla LOF”, zgodnie z pozwoleniem na budowę dla Gminy Lublin. 
W trakcie oględzin stwierdzono, że na przedmiotowym terenie występuje wiele 
cennych egzemplarzy drzew, które można zaliczyć jako „starodrzew”, a będących 
w kolizji z inwestycją. W związku z tym strona wniosła korektę do złożonego 
wniosku, w której wskazała nie 163 a 149 drzew do usunięcia. Podczas oględzin 
wyróżniono 37 drzew o znaczącej wartości przyrodniczej oraz wysokich walorach 
krajobrazowych. Po przeanalizowaniu projektu rewitalizacji parku stwierdzono, że 
dziewięć drzew nie może zostać zachowanych ze względu na brak możliwości 
zastosowania alternatywnego rozwiązania w projekcie, a ewentualne zmiany 
projektu skutkowałyby kolizją z innymi drzewami również o wysokich parametrach 
przyrodniczych. Stwierdzono, że pozostałe 28 drzew może zostać zachowanych 
przy niewielkich zmianach projektu, które nie będą skutkowały zmianą pozwolenia 
na budowę.  

(dowód: akta kontroli, str. 250-262) 

2.5. W badanych dziewięciu sprawach nie stwierdzono przypadku wydania przez 
Urząd zgody na usunięcie drzew w sytuacji, gdy taka zgoda nie była wymagana. 
W przypadkach, w których we wnioskach wskazywano drzewa, na usunięcie których 
nie była wymagana zgoda, Urząd w wydanych decyzjach wskazywał na te przypadki 
oraz umarzał w tym zakresie postępowanie ze względu na jego 
bezprzedmiotowość17. 

                                                      

16  Np. w przypadku wniosku zakończonego decyzją Decyzja RŚ-V.7170.100.2017.MLK z dnia 04.07.2017, w którym jako 
uzasadnienie usunięcia drzew wskazano złą kondycję zdrowotną drzew, wskazano, że drzewa są uschłe, połamane, 
grożące powaleniem, zlokalizowane w pobliżu ciągu pieszego i ścieżki rowerowej. Urząd w tej sprawie odmówił usunięcia 
drzew których kondycja była dobra, wymagały tylko zabiegów pielęgnacyjnych. W sprawie zakończonej decyzją  
RŚ-VIII.7170.56.2018.MLK z dnia 26.04.2018 r. w której jako uzasadnienie wniosku wskazano, że drzewa i krzewy rosły na 
kanale ciepłowniczym, uszkadzały jego konstrukcję, przerywając ciągłość izolacji przeciwwilgociowej doprowadzając do ich 
korozji. Drzewa usuwano w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci ciepłowniczej będącej 
elementem systemu energetycznego miasta. W trakcie czynności weryfikujących wniosek, stwierdzono, że jest on 
niezasadny w przypadku trzech drzew, ze względu na ich posadowienie w znacznej odległości od sieci ciepłowniczej przez 
co ich systemy korzeniowe nie kolidują z kanałem ciepłowniczym. 

17  Np. sprawy zakończone decyzjami: RŚ-VIII.7170.240.2017.MLK z dnia 30.04.2018 r. – w sprawie stwierdzono, że siedem 
wnioskowanych do usunięcia drzew stanowi złomy, a pięć drzew wywroty. Wskazano, że w myśl art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. b 
uoop usunięcie tych drzew może nastąpić bez konieczności uzyskania zezwolenia. W związku z powyższym postępowanie 
w sprawie usunięcia tych drzew stało się bezprzedmiotowe i na podstawie art. 105 § 1 Kpa zostało umorzone. W sprawie 
zakończonej decyzją RŚ-VIII.7170.142.2017.MLK z dnia 23.04.2018 r. podczas oględzin stwierdzono, że wskazane do 
usunięcia drzewo gatunku wiąz polny posiada obwód pnia poniżej 50 cm, mierzony na wys. 5 cm oraz 11 grup krzewów 
zajmuje powierzchnie mniejsze niż 25m2 (każda z wymienionych grup). W związku z tym stosownie do art. 83f ust. 1 pkt 1 i 3 
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(dowód: akta kontroli, str. 218-230)  

2.6. Spośród badanych dziewięciu spraw, w czterech sprawach dotyczących 
usunięcia drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi publicznej, Urząd występował 
o uzgodnienie projektu zezwolenia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Lublinie18. W jednej sprawie19, dotyczącej drzew rosnących na działkach 
położonych w granicach Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu20, 
Urząd w związku z art. 23,art. 23a i art. 24 uoop, zwrócił się do Dyrekcji Zespołu 
Lubelskich Parków Krajobrazowych jako jednostki nadzorującej ww. obszar o opinię 
w przedmiocie sprawy. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych pozytywnie 
zaopiniował planowaną wycinkę drzew, wskazanych we wniosku. 

(dowód: akta kontroli, str. 223-230) 

2.7. We wszystkich sprawach objętych szczegółową kontrolą, wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew i krzewów poprzedzone było przeprowadzeniem oględzin, 
których ustalenia utrwalono w protokołach oględzin. W protokołach ujmowano 
informacje pozwalające na weryfikację danych zawartych we wniosku o wydanie 
zezwolenia. We wszystkich protokołach odniesiono się również do występowania 
w obrębie zadrzewień chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. Do 
każdego protokołu oględzin dołączona została dokumentacja fotograficzna. 
W przypadku postępowania zakończonego wydaniem decyzji RŚ-
V.7170.156.2016.DS z dnia 19.09.2016 r., w toku przeprowadzonych oględzin 
zaobserwowano gniazdo ptasie w koronie drzewa usytuowanego w bliskim 
sąsiedztwie drzew, których dotyczył wniosek. Dlatego też ustalono termin usunięcia 
drzew poza okresem lęgowym (tj. od 16.10.2016 r. do 30.11.2016 r.). W przypadku 
sprawy zakończonej decyzją RŚ-V.7170.100.2017.MLK z dnia 04.07.2017 
w protokole oględzin, a następnie w decyzji wskazano, że podczas oględzin 
stwierdzono gniazda ptasie w koronie jednego drzewa (drzewo zamierające w słabej 
kondycji), dlatego też zgodnie z art. 83c ust. 2 uoop postępowanie w sprawie 
usunięcia tego drzewa zostało zawieszone do czasu przedłożenia zezwolenia na 
czynności podlegające zakazom. Natomiast w sprawie zakończonej decyzją RŚ-
VIII.7170.142.2017.MLK z dnia 23.04.2018 r. związaną z planowaną inwestycją 
przebudowy Parku Ludowego w ramach projektu “Rewitalizacja przyrodnicza Parku 
Ludowego w Lublinie, znajdującego się w obszarze zintegrowanego centrum 
komunikacyjnego dla LOF”, zgodnie z pozwoleniem na budowę dla Gminy Lublin po 
przeprowadzonych oględzinach stwierdzono, iż Park Ludowy jako obszar 
zróżnicowany pod względem występowania roślinności zawiera zarówno tereny 

                                                                                                                                       

lit. c uoop – ww. drzewa i krzewy można usunąć bez zezwolenia. Wobec czego postępowanie w tym zakresie stało się 
bezprzedmiotowe. Podobnie umarzano postępowania w zakresie drzew, na których usunięcie nie była wymagana zgoda 
w decyzjach RŚ-VIII.7170.100.2017.MLK z dnia 5.07.2017 r.; RŚ-VIII.7170.56.2018.MLK z dnia 26.04.2018 r.  

18 W sprawie zakończonej decyzją RŚ-V.7120.33.2016.TMM z dnia 13.06.2016 r w związku z realizacją inwestycji „Trakt 
pieszo rowerowy zlokalizowany pomiędzy ul. W. Klepackiego a ul. Lipniak w Lublinie, wzdłuż wąwozu i ogródków 
działkowych Roztocze i Jar do ulicy Lipniak”. Inwestycja ma na celu utworzenie nowego połączenia pieszego i rowerowego 
w rejonie ww. ulic miejskich. W sprawie tej wskazano że usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, 
wydaje się po uzgodnieniu z RDOŚ, który nie wyraził stanowiska w ciągu 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia, 
co zgodnie z art. 83 ust 6 uoop uznaje się za uzgodnienie decyzji. W sprawie zakończonej decyzją RŚ-
VIII.7170.56.2018.MLK z dnia 26.04.2018 r. dotyczącej usunięcia drzew w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa 
funkcjonowania sieci ciepłowniczej będącej elementem systemu energetycznego miasta, w związku z tym, że zezwolenie 
dotyczyło usunięcia drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, zwrócono się o jej uzgodnienie (13.04.2018 r.) do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. RDOŚ postanowieniem z dnia 19.04.2018 r. uzgodnił zezwolenie. W sprawie 
zakończonej decyzją RŚ-VIII.7170.27.2018. MLK z dnia 15.03.2018 r. dotyczącej usunięcia drzew w związku z realizacją 
inwestycji budowy drogi gminnej nr 106804L wraz z budową oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej uzgodniono z RDOŚ w Lublinie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym 13.03.2018 r. 
W sprawie zakończonej decyzją RŚ-V.7120.29.2016.TMM z dnia 30.05.2016 r. w związku z realizacją inwestycji, 
polegającej na budowie parku przy ul. Zawilcowej – zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę w zakresie obejmującym 
budowę alejek, ścieżek rowerowych, schodów terenowych, zezwolenie w obrębie pasa drogowego drogi publicznej wydano 
po uzgodnieniu z RDOŚ. RDOŚ nie wyraził stanowiska w ciągu 30 dni od otrzymania projektu zezwolenia (20.05.2016 r.), co 
zgodnie z art. 83 ust 6 uoop uznano za uzgodnienie zwolnienia. 

19  Zakończonej decyzją z RŚ-VIII.7170.240.2017.MLK z dnia 30.04.2018 r.  
20  Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego Nr 40 z dnia 17.02.2006 r. w sprawie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu - Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 65. poz.1225. 
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gęsto zadrzewione z licznymi skupiskami krzewów, jak i tereny otwarte z łąkami. 
Jest położony w pobliżu cieku wodnego – rzeka Bystrzyca, co tworzy dobre 
stanowisko do przebywania, rozrodu, żerowania dziko występujących zwierząt, 
a w szczególności ptaków. W tej sprawie wydano postanowienie o zawieszeniu 
postępowania oraz zobowiązano stronę do uzyskania zezwolenia na odstępstwa od 
zakazu dot. niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, żerowania 
oraz niszczenia gniazd, legowisk, a także płoszenia i niepokojenia dziko 
występujących zwierząt, stosownie do art. 52 ust. 1 pkt 7 i 8 uoop w związku z § 6 
ust. 1, pkt. 7, 8 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt21. Strona przedłożyła zezwolenie na 
odstępstwa od zakazu dotyczącego niszczenia siedlisk, a także umyślnego 
płoszenia i niepokojenia dziko występujących zwierząt. 

(dowód: akta kontroli, str. 250-262; 274-283) 

2.8. Wszystkie objęte badaniem szczegółowym decyzje zezwalające na usunięcie 
drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych (miast na prawach powiatu) 
zawierały wszystkie wymagane prawem elementy (z art. 83d ust. 1-4 uoop), 
a określone w nich warunki były zgodne z obowiązującymi przepisami. Zawierały 
w szczególności: nazwę gatunku drzewa lub krzewu, których dotyczyła zgoda; 
obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej 
wysokości drzewo posiadało kilka pni - obwód każdego z tych pni, wysokość opłaty 
za usunięcie drzewa lub krzewu, termin usunięcia drzewa lub krzewu. 
W przypadkach, w których przewidziano nasadzenia zastępcze, w decyzjach 
zawierano również warunki dokonania tych nasadzeń (termin wykonania nasadzeń 
i termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń). Liczba drzew i krzewów 
przewidzianych do nasadzeń w badanych decyzjach do drzew i krzewów, na 
usunięcie których wyrażono zgodę, wyniosła 1.068 drzew i 1.681m2 krzewów do 669 
drzew i 1.214 m2 krzewów. W jednej sprawie zakończonej decyzją RŚ-
VIII.7170.56.2018.MLK z dnia 26.04.2018 r. dotyczącej usunięcia drzew w celu 
wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci ciepłowniczej 
będącej elementem systemu energetycznego miasta, ustalono termin usunięcia 
drzew do dnia 15.06.2018 r. W trakcie przeprowadzonych oględzin w obrębie 
przewidzianych do usunięcia drzew nie stwierdzono gatunków chronionych, jak 
również gniazd czy dziupli ptaków.  

(dowód: akta kontroli, str. 201-262) 

2.9. Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
prowadzone były bez zbędnej zwłoki. Spośród badanych dziewięciu postępowań, 
pięć zakończono po upływie ponad dwóch miesięcy. Wynikało to z potrzeby 
uzupełnienia przez stronę wniosku o wymagane elementy lub dokonywania 
wymaganych przepisami prawa uzgodnień przed wydaniem decyzji. W jednej 
sprawie zawieszono postępowanie na okres oczekiwania na zezwolenia na 
odstępstwa od zakazu dot. niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem 
rozrodu, żerowania oraz niszczenia gniazd, legowisk a także płoszenia 
i niepokojenia dziko występujących zwierząt. W sprawach, w których nie zachowano 
terminu na załatwienie sprawy, organ wydawał postanowienia o niedochowaniu 
terminu i wyznaczał nowy terminu na załatwienie sprawy. 

(dowód: akta kontroli, str. 274-283) 

2.10. Spośród dziewięciu objętych badaniem szczegółowym spraw, w czterech 
przypadkach wydano decyzje wymierzające opłatę za usunięcie drzew i krzewów 
w łącznej wysokości 1.675 tys. zł. We wszystkich przypadkach opłata została 

                                                      

21  Dz. U. poz. 2183. 
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naliczona zgodnie z art. 85 uoop oraz rozporządzeniami Ministra Środowiska 
określającymi stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów22. 

(dowód: akta kontroli, str. 201-262) 

2.11. Odstąpienie od naliczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów w ośmiu 
kontrolowanych zezwoleniach było uzasadnione przepisami art. 86 ust. 1 pkt 4, 5, 
7b, 9, 10 i 14 uoop tj. najczęściej złym stanem zdrowotnym drzew zagrażającym 
bezpieczeństwu ruchu drogowego (w ośmiu przypadkach), zagrożeniem 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego (jedna decyzja), planowaną przebudową drogi 
publicznej (jedna decyzja), obumarciem drzew nierokujących szansy na przeżycie 
(sześć decyzji). Okoliczności wskazane jako podstawa zwolnienia z naliczania opłat 
opisane były we wnioskach o wydanie zezwolenia oraz w protokołach oględzin 
i decyzjach. 

(dowód: akta kontroli, str. 201-262; 274-297) 

2.12. Analiza terminów wprowadzania informacji o wnioskach i zezwoleniach 
dotyczących usunięcia drzew i krzewów wykazała, że nie były one na bieżąco 
wprowadzane do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
o środowisku. 

Na dziewięć badanych spraw jedynie w czterech przypadkach dane dotyczące 
wniosków były wprowadzane do publicznie dostępnego wykazu w terminie 
miesiąca23. W pozostałych sprawach dane te były wprowadzane po upływie: 41, 55, 
382, 460 i 658 dni od daty wpłynięcia wniosku24. Dane dotyczące wydanych decyzji 
w sześciu przypadkach zostały wprowadzone w terminie miesiąca, natomiast 
w pozostałych trzech przypadkach po upływie 115, 429 i 563 dni od wydania 
decyzji25.  

(dowód: akta kontroli str. 287) 

2.13. We wszystkich czterech sprawach spośród dziewięciu objętych szczegółową 
kontrolą, w których Marszałek wymierzył opłatę za usunięcie drzew i krzewów, 
uzależniono wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od wykonania 
nasadzeń zastępczych. Organ w tych sprawach odroczył termin uiszczenia opłaty za 
jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na 
wykonanie nasadzeń zastępczych26. Najwcześniejszy termin wniesienia opłaty 
w tych sprawach mija w dniu 31.10.2021 r. 

Zgodnie z informacją udzieloną przez Marszałka, sprawy, ich terminowość 
i spełnianie warunków określonych w zezwoleniach monitorowane są indywidualnie 
przez każdego pracownika prowadzącego daną sprawę. 

(dowód: akta kontroli str. 265-267) 

2.14. Marszałek nie monitorował przestrzegania przez wnioskodawców określonego 
w zezwoleniu terminu usunięcia drzew i krzewów. Wnioskodawcy nie przesyłali 
również do Marszałka informacji w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 265-267) 

                                                      

22  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie Wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1330). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306). 

23  Sprawy zakończone decyzjami RŚ-V.7120.31.2016.MLK z dnia 4.04.2016 r. RŚ-V.7120.33.2016.TMM z dnia 13.06.2016 r.; 
RŚ-VIII.7170.240.2017.MLK z dnia 30.04.2018 r. ; RŚ-VIII.7170.27.2018.MLK z dnia 15.03.2018 r. 

24  Dotyczy odpowiednio wniosków na podstawie których zostały wydane decyzje RŚ-VIII.7170.56.2018.MLK z dnia 
26.04.2018 r.; RŚ-VIII.7170.100.2017.MLK z dnia 05.07.2017 r.; RŚ-VIII.7170.142.2017.MLK z dnia 23.04.2018 r.; RŚ-
V.7170.156.2016.DS z dnia 19.09.2016 r.; RŚ-V.7120.29.2016.TMM z dnia 30.05.2016 r. 

25  Dotyczy decyzji RŚ-VIII.7170.142.2017.MLK z dnia 23.04.2018 r. RŚ-V.7170.156.2016.DS z dnia 19.09.2016 r.; RŚ-
V.7120.29.2016.TMM z dnia 30.05.2016 r. 

26  W sprawie RŚ-V.7120.33.2016.TMM odroczono termin uiszczenia opłaty do dnia 31.10.2021 r ; RŚ-VIII.7170.27.2018 MLK 
odroczono termin uiszczenia opłaty do dnia 30.11.2021 r.; RŚ-V-7120.29.2016.TMM odroczono termin uiszczenia opłaty do 
dnia 31.10.2022 r.; RŚ-VIII.7170.142.2017.MLK odroczono termin uiszczenia opłaty do dnia 30.11.2022 r. 
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2.15. Marszałek Województwa Lubelskiego monitorował przestrzeganie przez 
wnioskodawców określonego w zezwoleniu terminu przedłożenia informacji 
o dokonanych nasadzeniach zastępczych. Zgodnie z informacją od Marszałka, 
monitorowanie przestrzegania terminu przedłożenia informacji o wykonaniu 
nasadzeń zastępczych prowadzone jest przez każdego pracownika indywidualnie 
w stosunku do prowadzonych przez niego postępowań administracyjnych. 

Spośród dziewięciu spraw objętych szczegółową kontrolą, w jednym przypadku 
upłynął wyznaczony termin dokonania nasadzeń (30.04.2018 r.) i przedłożenia 
stosownej informacji (7.05.2018 r.)27. W związku z nieprzedłożeniem przez 
wnioskodawcę informacji o dokonanych nasadzeniach, Urząd poinformował pismem 
z dnia 18.07.2018 r. o planowanych oględzinach drzew, których posadzenie było 
warunkiem udzielenia zgody na usunięcie drzew. W toku przeprowadzonych w dniu 
27.07.2018 r. oględzin nie stwierdzono w terenie drzew we wskazanej w decyzji 
liczbie oraz gatunku. Jak wskazał Marszałek, zgodnie z art. 86 ust. 3 uoop 
w sprawie zostaną zastosowane przepisy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji – sprawa jest w toku. 

(dowód: akta kontroli str. 218-222, 266, 268-274)  

2.16. Marszałek Województwa Lubelskiego nie kontrolował spełnienia wymogu 
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę przed usunięciem 
drzew i krzewów w przypadkach, w których zgodnie z warunkami wydanych decyzji, 
zezwolenie usunięcia drzewa lub krzewu mogło zostać wykonane pod warunkiem 
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują 
z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Nie wprowadzono 
również w tym zakresie procedur kontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 264; 267) 

2.17. W sprawie zakończonej decyzją RŚ-V.7120.33.2016.TMM z 13.06.2016 r., 
w której ustalono termin usunięcia drzew do dnia 31.12.2016 r. zawarto warunek, że 
zezwolenie na usunięcie drzew może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania 
pozwolenia na budowę. W aktach sprawy brak jest adnotacji lub informacji 
w sprawie spełnienia przez wnioskodawcę powyższego warunku. 

(dowód: akta kontroli str. 204-213; 274-276 ) 

2.18. Marszałek nie otrzymał, ani nie występował do starostów/prezydentów miast 
o przekazanie dokumentacji dotyczącej zezwoleń wydanych przez te organy 
w latach 2013-2015 w sprawach, dla których od początku 2016 r., zgodnie z art. 90 
ust. 2 uoop właściwym był marszałek województwa. 

 (dowód: akta kontroli str.214-215, 274-283) 

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

1. Marszałek nie monitorował przestrzegania przez wnioskodawców określonego 
w zezwoleniu terminu usunięcia drzew i krzewów.  

Marszałek wyjaśnił, że wydaje decyzje zezwalające na usunięcie drzew i krzewów 
rosnących na nieruchomościach stanowiących własność gminy. Rzeczone decyzje 
stanowią dokument uprawniający, a nie zobowiązujący stronę do jej wykonania. 
W związku z powyższym Marszałek nie posiada kompetencji do kontrolowania 
samego faktu wycięcia drzewa lub krzewu, czy też prawidłowości wykonania ww. 
czynności. Natomiast niewykonanie decyzji w terminie skutkuje jej wygaśnięciem.  

(dowód: akta kontroli str.265-267) 
                                                      

27 Sprawa zakończona decyzją RŚ-VIII.7170.100.2017.MLK z dnia 18.07.2018 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wprawdzie w przepisach uoop nie nałożono na adresata zezwolenia obowiązku 
poinformowania właściwego organu o faktycznym terminie usunięcia drzew 
i krzewów, to jednak zgodnie z obowiązującym od dnia 17.06.2017 r. art. 83f ust. 20 
uoop, w związku z art. 90 ust. 2 uoop marszałek województwa zobowiązany jest do 
sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących usuwania 
drzew i krzewów. Wynika z tego również obowiązek monitorowania przestrzegania 
warunków zawartych w wydanych zezwoleniach zwłaszcza, że do stwierdzenia 
wygaśnięcia decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów rosnących na 
nieruchomościach stanowiących własność gminy niezbędne jest ustalenie jej 
niewykonania w terminie w niej określonym. Do kontroli stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska28, które zobowiązują organy do prowadzenia kontroli niezależnie od 
przepisów ustawy o ochronie przyrody. 

2. Marszałek Województwa Lubelskiego nie kontrolował spełnienia wymogu 
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę przed usunięciem 
drzew i krzewów w przypadkach, w których - zgodnie z warunkami wydanych decyzji 
- zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu mogło zostać wykonane pod 
warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które 
kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. 

Zgodnie z wyjaśnieniem Marszałka, ustawa o ochronie przyrody nie zobowiązuje 
organu do kontrolowania decyzji warunkowych. Marszałek nie ma obowiązku 
sprawdzania czy pozwolenie na budowę zostało wydane. 

(dowód: akta kontroli str.265-267) 

NIK nie podziela stanowiska Marszałka w tym zakresie, ponieważ warunek 
uzyskania pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew, jest warunkiem 
zawieszającym wyrażoną zgodę na usunięcie drzew. Nieziszczenie się warunku 
zawieszającego, w sytuacji usunięcia drzew, skutkuje tym, że takie usunięcie 
powinno być traktowane jak usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia. 

W przepisach uoop nie nałożono na adresata zezwolenia obowiązku 
poinformowania właściwego organu o uzyskaniu pozwolenia na budowę. Niemniej 
jednak, zgodnie z obowiązującym od dnia 17.06.2017 r. art. 83f ust. 20 uoop 
w związku z art. 90 ust. 2 uoop, Marszałek Województwa zobowiązany jest do 
sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących usuwania 
drzew i krzewów. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy 
Prawo ochrony środowiska, które zobowiązują organy do prowadzenia kontroli 
niezależnie od przepisów ustawy o ochronie przyrody. 

3. Urząd z opóźnieniem wprowadzał do publicznie dostępnego wykazu danych 
o dokumentach o środowisku informacje o wnioskach i zezwoleniach dotyczących 
usunięcia drzew i krzewów. 

Spośród dziewięciu spraw objętych badaniem szczegółowym, w pięciu przypadkach 
dane dotyczące wniosków były wprowadzane do publicznie dostępnego wykazu po 
upływie miesiąca tj. 41; 55; 382; 460 a nawet 658 dnia od wpłynięcia wniosku. Dane 
dotyczące wydanych decyzji w trzech przypadkach zostały wprowadzone po 
miesiącu tj. 115, 429 i 563 dnia od wydania decyzji. 

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska wyjaśnił, że niezachowanie 
terminów w sprawie udostępniania informacji o środowisku spowodowane było 
niezamierzonym działaniem pracowników tzw. błędem ludzkim, przeoczeniem, które 
wynikało z dużej ilości pracy. 

                                                      

28 Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 287) 

NIK zauważa, że obowiązujący od 1.01.2017 r. art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko29, zobowiązuje do zamieszczana danych o wnioskach o wydanie 
zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzewa lub krzewu w publicznie 
dostępnych wykazach w terminie 14 dni od dnia odpowiednio wytworzenia 
dokumentów albo przekazania ich władzom publicznym właściwym do ich 
udostępnienia.  

4.  Marszałek wydawał zezwolenia, w trzech na dziewięć objętych kontrolą 
sprawach, na podstawie wniosków, w których podano nazwy rodzajowe drzew 
zamiast nazwy gatunków drzew30. W sprawach tych Urząd nie wzywał 
wnioskodawców do uzupełniania wniosków, na podstawie art. 64 § 2 Kpa pomimo, 
że nie spełniały one wymagań określonych w art. 83b ust. 1 pkt 4 uoop tj. nie 
zawierały prawidłowej nazwy gatunku drzew. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

3. Działania podejmowane przez UMWL w przypadku podejrzenia 
nielegalnego usunięcia drzew i krzewów oraz podejrzenia ich uszkodzenia lub 
zniszczenia oraz egzekwowanie wymierzonych kar pieniężnych 

3.1. O nielegalnym usunięciu drzew i krzewów oraz o uszkodzeniu/zniszczeniu 
drzew na terenach nieruchomości gminnych, do Marszałka w okresie objętym 
kontrolą wpłynęło łącznie 23 skargi z tego w 2016 r. – dziewięć skarg; w 2017 r. – 
sześć skarg oraz 2018 r. – osiem skarg. 

(dowód: akta kontroli str. 93 - 98) 

3.2. Postępowania wyjaśniające połączone z oględzinami Urząd prowadził we 
wszystkich przypadkach otrzymanych skarg, w których był właściwy. 

(dowód: akta kontroli str. 93 - 98) 

3.3. We wszystkich 22 sprawach w ramach postępowania wyjaśniającego 
przeprowadzono oględziny, celem potwierdzenia informacji zawartych 
w otrzymanych skargach. W dziewięciu sprawach oględziny przeprowadzono po 
upływie miesiąca31 od wpłynięcia skargi. W wyniku badania szczegółowego 
wybranych ośmiu spraw stwierdzono, że do skargi/interwencji dołączona była 
najczęściej dokumentacja fotograficzna, jak również w przypadku interwencji 
wpływających z Urzędu Miasta Lublin, protokoły oględzin. W siedmiu na osiem 
zbadanych spraw, Urząd podjął czynności wyjaśniające w ciągu miesiąca od 
wpłynięcia interwencji. W jednym przypadku skargi/interwencji z dnia 14.09.2016 r. 
dotyczącej usunięcia 4 drzew z nieruchomości Gminy Lublin, udokumentowane 
czynności wyjaśniające przeprowadzono w dniu 25.04.2017 r. w trakcie których 
stwierdzono, ze usunięte drzewa nie wymagały uzyskania zgody. Stwierdzono, że 
zgromadzona dokumentacja stanowiła podstawę dokonania zasadności 
skargi/interwencji. 

                                                      
29  Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. 
30  Sprawy zakończone decyzjami: RŚ-V.7120.31.2016.MLK z dnia 04.04.2016 r.; RŚ-V.7170.100.2017.MLK z dnia 04.07.2017 

r.; RŚ-VIII.7170.240.2017.MLK z dnia 30.04.2018 r. 
31  Dotyczy następujących skarg (data wpływu skargi): 2016-04-18 (581 dni); 2016-09-14 (223 dni); 2016-10-11 (86 dni); 2016-

10-12 (77 dni); 2016-11-22 (164 dni); 2016-01-15 (54 dni Biała Podlaska); 2017-03-20 (259 dni); 2017-03-20 (149 dni); 
2018-02-19 (38 dni). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W zakresie podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie z 14.09.2016 r. dopiero 
25.04.2017 r. Marszałek wyjaśnił, że wszystkie terminy zakreślone w Kpa są 
terminami instrukcyjnymi, dlatego też ich przekroczenie nie może wywoływać 
negatywnych konsekwencji w stosunku do prowadzonej sprawy. W 2016 r. 
Departament Rolnictwa i Środowiska dysponował zasobem kadrowym 
nieadekwatnym do ilości prowadzonych spraw dot. usuwania drzew i krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 265) 

W sprawach, w których postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Urząd nie 
pozwoliło na ustalenie sprawcy nielegalnego usunięcia drzew, kierowano sprawę do 
Policji celem ustalenia sprawcy czynu. 

Marszałek poinformował, że art. 304 Kodeksu postępowania karnego32 obliguje 
instytucje samorządowe do zawiadamiania organów ścigania o uzasadnionym 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zauważyć przy tym należy, że zniszczenie 
lub uszkodzenie drzewa wypełnia dyspozycję art. 288 Kodeksu karnego33 – 
zniszczenie mienia ruchomego. W takim układzie zdarzeń naszym obowiązkiem 
było zawiadomienie Policji o tego typu zdarzeniu. Organy ścigania traktują 
nielegalną wycinkę drzew jako wykroczenie dot. kradzieży drewna, którego wartość 
obliczają najprawdopodobniej na podstawie stawek obowiązujących przy zakupie 
1m3 drewna, w rezultacie szkoda jest o niskich wartościach i kwalifikuje się jako 
wykroczenie a nie przestępstwo. W nielicznych przypadkach brak jest odpowiedzi 
od organów ścigania na zawiadomienie dotyczące nielegalnej wycinki drzew. 

 (dowód: akta kontroli str. 99-100, 265) 

3.4. Wszczęte postępowania wyjaśniające potwierdziły w 16 z 22 przypadków 
nielegalne usunięcie drzew i krzewów, uszkodzenie lub zniszczenie drzew.  

(dowód: akta kontroli str. 93 - 98) 

3.5. Administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew bez wymaganego 
zezwolenia wymierzono w łącznej wysokości 20,5 tys. zł w trzech sprawach 
z 2016 r, w tym w dwóch przypadkach ukarany wniósł odwołanie do SKO, które 
utrzymało zaskarżoną decyzję. W pozostałych przypadkach postępowania nie 
doprowadziły do ustalenia osoby odpowiedzialnej, sprawy zostały przekazane Policji 
z wnioskiem o ustalenie sprawcy, a postępowania zawieszone. W sytuacji odmowy 
wszczęcia dochodzenia przez Prokuraturę, Urząd wobec nieustalenia sprawcy 
umarzał postępowanie (3 sprawy). 

(dowód: akta kontroli str. 93 - 100) 

Badaniem szczegółowym objęto jedną sprawę, zakończoną wydaniem decyzji 
z dnia 29.11.2016 r. wymierzającą karę za usunięcie drzew w kwocie 4 394,25 zł. 
Sprawa została wszczęta po interwencji Gminy Miejskiej w Białej Podlaskiej 
(11.01.2016 r.), która zwróciła się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania 
w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za uszkodzenie drzew rosnących na działce 
Gminy. W sprawie, do oceny stopnia uszkodzeń koron drzew powołano biegłego. 
Na podstawie zebranego materiału oraz otrzymanej opinii dendrologicznej uznano, 
że w przypadku jarzębu pospolitego ‘Pendula’ o obwodzie pnia 53 cm i klonu 
pospolitego ‘Globosum’ o obwodzie pnia 54 cm nastąpiło uszkodzenie drzew, 
o którym mowa w art. 87a ust. 4 uoop. Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 uoop, 
decyzją z 29.11.2016 r. wymierzono karę w łącznej wysokości 4.394,25 zł34. 
Administracyjną karę pieniężną naliczono prawidłowo, tj. zgodnie z art. 89 ust. 2 

                                                      

32 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 ze zm.) 
33 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) 
34  Za uszkodzenie jarzębu pospolitego „Pendula” 2.725,16 zł oraz za uszkodzenie klonu pospolitego „Globosum” 1.669,09 zł. 
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uoop jako kwotę opłaty za usunięcie drzewa pomnożoną przez 0,6. Opłatę za 
usunięcie drzewa naliczono zgodnie z art. 85 ust. 1 uoop, przyjmując stawki 
z rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 25.08.2016 r. w sprawie opłat za 
usunięcie drzew i krzewów35.  

(dowód: akta kontroli str. 101-108) 

3.6. W jednej spośród trzech spraw zakończonych wydaniem decyzji 
wymierzającej karę administracyjną, 70% wymierzonej kary36 odroczono na okres 
5 lat na podstawie art. 88 ust. 4 i ust. 5 uoop. Dotyczyło to przypadku, w którym 
stopień zniszczenia drzewa nie wykluczał zachowania jego żywotności. 
We wszystkich trzech sprawach, w których wymierzono kary administracyjne, 
uiszczono je po terminie37. Urząd do dnia 10.08.2018 r. nie pobrał odsetek za 
zwłokę, jak również nie podjął czynności w celu ich wyegzekwowania. Łączna kwota 
odsetek od niezapłaconych w terminie kar administracyjnych liczona na dzień 
zapłaty kary wynosiła 87 zł. 

 (dowód: akta kontroli str.101-125) 

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

1. Do dnia przeprowadzenia kontroli NIK, Urząd nie egzekwował odsetek za zwłokę 
we wpłacie wymierzonych kar administracyjnych dotyczących nielegalnego 
usunięcia drzew lub ich zniszczenia. 

Jak wyjaśnił Marszałek, wpłaty do trzech decyzji dotyczących kar za wycinkę drzew 
omyłkowo zostały zaksięgowane jako należności główne wynikające z decyzji (tak 
też były opisane przelewy). W dniu 10.08.2018 r. powyższe wpłaty zostały 
skorygowane i przeksięgowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja Podatkowa38, czyli proporcjonalnie na należności główne i odsetki. Tego 
samego dnia zostały wystawione i wysłane do dłużników upomnienia na łączną 
kwotę 87 zł . 

(dowód: akta kontroli str. 266, 284-287) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.  

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli39 wnosi o: 

1. Monitorowanie przestrzegania przez wnioskodawców określonego w zezwoleniu 
terminu usunięcia drzew i krzewów.  

2. Monitorowanie spełnienia wymogu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub 
pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew i krzewów w przypadkach, 
w których zgodnie z warunkami wydanych decyzji zezwolenie usunięcie drzewa lub 

                                                      

35  Dz. U. z 2016 r., poz. 1354. 
36  4.536 zł (70% wymierzonej kary w wysokości 6.480 zł) 
37  Decyzja znak FB.7120.2.2016.MDA z dnia 29.11.2016 r., wymierzona kara 4.394,25 zł, odebrana 29.11.2916 r. Zapłaty kary 

dokonano 13.02.2017 r. Decyzja znak RŚ-V.7120.26.2016.DS z dnia 28.08.2017 r., wymierzona kara 6.480 zł , której termin 
płatności 70% kary odroczono na okres 5 lat. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak 
SKO.41/3899/SD/2017 z 29.09.2017 r. utrzymująca zaskarżoną decyzję. Wpłata kwoty 1.944,1 zł w dniu 06.11.2017 r. 
Decyzja znak RŚ-V-7170.191.2016.DS z 28.12.2017 r., wymierzona kara 9.600 zł. Decyzja Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego znak SKO.41/702/SD/2018 z dnia 01.02.2018 r. utrzymująca w zaskarżoną decyzję w mocy. Wpłata kwoty 
9.600,5 zł w dniu 26.02.2018 r. 

38 Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm. 
39 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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krzewu mogło zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę 
lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi 
przedmiotem zezwolenia. 

3. Terminowe zamieszczanie informacji o wnioskach i zezwoleniach dotyczących 
usunięcia drzew i krzewów do publicznie dostępnego wykazu danych 
o dokumentach o środowisku. 

4. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na podstawie kompletnych 
wniosków.  

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 Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, dnia     20         sierpnia 2018 r. 

Kontroler: 
Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 

Szczepan Olejnik  
główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

Podpis Podpis 
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