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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 2015–2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych tj. 14.08.2018 r.) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Jerzy Bielak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LLU/82/2018 z 7.06.2018 r. 
Dariusz Barej, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LLU/109/2018 z 1.08.2018 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Zamość (dalej: „Urząd” lub „UM”), ul. Rynek Wielki 13, 22-400 
Zamość 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość (dalej: „Prezydent Miasta”) 
 (dowód: akta kontroli, str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Miasta Zamość2 w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz 
zagospodarowania pozyskanego drewna. 

Ocenę pozytywną uzasadnia zwłaszcza:  

 przygotowanie UM pod względem kadrowym i technicznym do realizacji zadań 
w obszarze usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego 
drewna, 

 właściwe weryfikowanie przyczyn usunięcia drzew i krzewów, 

 opracowanie zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew 
z  nieruchomości będących własnością Miasta Zamość, 

 podejmowanie 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,  

 nierzetelnego sporządzenia rocznych sprawozdań statystycznych SG-01 za lata 
2015-2017, tj. niewykazania ilości faktycznie występujących ubytków drzew, 
które miały miejsce w ww. okresie na terenach nieruchomości Miasta; 

 niedostatecznego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta Zamość 
w  zakresie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew 
i  krzewów oraz wykonywaniem nasadzeń, 

 niewyłączenia się w jednym przypadku Prezydenta Miasta z prowadzonego 
w  2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie usuwania drzew 
i  krzewów z terenów nieruchomości Miasta, 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli 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. 

2  Dalej: „Miasto”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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 nieujęcia w księgach rachunkowych Miasta przychodów i rozchodów w związku 
z pozyskaniem drewna, 

 niezamieszczania od 1.01.2017 r. na stronie BIP Urzędu w terminie 14 dni od 
dnia wytworzenia dokumentów albo przekazania ich władzom publicznym 
właściwym do ich udostępnienia wniosków i zezwoleń na usunięcie drzew 
i  krzewów, 

 nienaliczania i niepobierania odsetek od nieterminowych wpłat za usunięcie 
drzew lub krzewów, 

 nieklasyfikowania, niedokonywania obmiaru oraz nieprowadzenia ewidencji 
ilościowo-wartościowej pozyskanego drewna, zgodnie z wymogami zarządzenia 
nr 60/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12.03.2014 r.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie zaplecza kadrowo-technicznego do wykonywania zadań 
dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania 
pozyskanego drewna 

1.1. Według Regulaminu organizacyjnego Urzędu3 do obowiązków Biura Ochrony 
Środowiska i Zieleni Miejskiej4 należało: wydawanie zezwoleń na usunięcie 
(wycinkę, zastąpienie, nasadzenie) drzew i krzewów z terenu nieruchomości, 
wykonywanie oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków 
chronionych roślin, zwierząt i grzybów, nakładanie kar za usuwanie drzew i krzewów 
bez wymaganego zezwolenia, sprawdzanie wykonanych nasadzeń/przesadzeń oraz 
zachowania żywotności drzew/krzewów, wydawanie decyzji umarzających 
należności z tytułu ustalonej opłaty za przesadzenie albo posadzenie, wydawanie 
decyzji w sprawie uiszczenia kar w razie stwierdzenia braku żywotności drzew lub 
krzewów.  
Zgodnie z § 18 Regulaminu organizacyjnego Urzędu, komórką odpowiedzialną za 
utrzymanie zieleni miejskiej (nasadzenia, usuwanie) i  zadrzewień oraz lasów5 był 
Wydział Gospodarki Komunalnej6. Czynności w zakresie wycinki, które stanowiły 
część realizowanej inwestycji, wykonywał w ramach zadań (budowa lub przebudowa 
dróg) Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych7 Urzędu. 
Prezydent Miasta wyjaśnił, że za usuwanie drzew i krzewów zgodnie z ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody8 odpowiada posiadacz 
nieruchomości, w przypadku terenów stanowiących własność Miasta Zamość – 
merytoryczny wydział lub poszczególne jednostki organizacyjne, spółki.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 7-103, 112-117) 

Ze Statutu Miasta Zamość9 wynikało, że Miasto posiadało 61 jednostek 
organizacyjnych, w tym: działające w zakresie oświaty - 43 placówki, w zakresie 

                                                      
3  Zarządzenie Nr 221/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Zamość (zmienione zarządzeniami: Nr 38/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr 100/2015 
z dnia 1 kwietnia 2015 r., Nr 116/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 226/2015 z dnia 30.09.2015 r.); Zarządzenie 
Nr 15/2016 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu 
Miasta Zamość (zmienione zarządzeniami: Nr 113/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r., Nr 127/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., 
Nr 138/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r., Nr 198/2016 z dnia 22 listopada 2016 r., Nr 17/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r., 
Nr 38/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.); Zarządzenie Nr 146/2017 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie 
nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zamość. Zarządzenie Nr 29/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 
29 stycznia 2018 r. w  sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zamość (zmienione zarządzeniem 
Nr 80/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.). 

4  Dalej: „BOŚiZM”. 
5  Według sprawozdań SG-01 na terenie Miasta Zamość lasy zajmują powierzchnię 51,43 ha. 
6  Dalej: „WGK”. 
7  Dalej: „WIMiZP”. 
8  Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm. Dalej: „uoop”. 
9  Stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/186/2012 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Zamość, zmienionego Uchwałą Nr X/103/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2015 r. 
w  sprawie zmiany Statutu Miasta Zamość oraz Uchwałą Nr XII/133/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 
2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zamość.  

Opis stanu 
faktycznego 
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pomocy społecznej i wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej - 7 placówek, 
w zakresie kultury – 6 placówek oraz 5  innych jednostek, m.in.: Zarząd Dróg 
Grodzkich10, Ogród Zoologiczny, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ponadto Miasto 
posiadało sześć spółek11 z o.o. funkcjonujących na terenach należących do niego, 
których kapitał zakładowy należał w 100% do Miasta.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 104-111) 

Urząd posiadał opracowane zasady zagospodarowania drewna pozyskanego 
z terenów nieruchomości gminnych, które zostały określone w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Zamość nr 60/2014 z 12.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia 
zasad zagospodarowania drewna pochodzącym z wycinki drzew z nieruchomości 
będących własnością Miasta Zamość12. Zasady te zostały szczegółowo opisane 
w obszarze V niniejszego wystąpienia – Gospodarność, legalność, rzetelność 
działań związanych z usuwaniem drzew i krzewów oraz zagospodarowaniem 
pozyskanego drewna. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 121-135) 

1.2. W okresie objętym kontrolą sprawy postępowań dotyczących zezwoleń na 
usunięcie drzew prowadziło w Urzędzie dwóch inspektorów w BOŚiZM. Według 
zakresów czynności ww. inspektorów, obowiązujących w latach 2015-2018, do ich 
zadań należało m.in.: wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów 
z  terenu nieruchomości, wykonywanie oględzin, nakładanie kar pieniężnych za 
samowolne usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, sprawdzanie 
wykonywanych nasadzeń, wydawanie decyzji umarzających należność z tytułu 
ustalonej opłaty za przesadzenie, wydawanie decyzji w sprawie uiszczenia kary 
w  razie stwierdzenia braku żywotności drzewa lub krzewu. Ponadto do obowiązków 
dwóch osób zatrudnionych w WGK należało prowadzenie spraw związanych 
z  utrzymaniem zieleni gminnej i zadrzewień. W WIMiZP każdy z pracowników 
przygotowujący i realizujący zadanie inwestycyjne lub remontowe prowadził 
i  nadzorował proces od złożenia wniosku o usunięcie drzew/krzewów (jeżeli 
wystąpiły takie przypadki podczas realizacji inwestycji lub remontu) aż do 
sprawdzenia wykonania nasadzeń zastępczych.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 142-147, 167-168, 797) 

1.3. Inspektorzy zatrudnieni w BOŚiZM posiadali wyższe wykształcenie 
i  odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jedna osoba ukończyła studia wyższe na 
kierunku geografia oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami 
przyrody i środowiska, podyplomowe studium kształtowania i ochrony środowiska, 
kurs inspektorów nadzoru prac w zieleni na terenach zurbanizowanych oraz kurs 
gospodarza terenów zielonych. Posiadała też uprawnienia rzeczoznawcy13 
w  specjalności ochrona środowiska, świadectwo ukończenia kursu menadżerskiego 
– gospodarz terenów zielonych. Łącznie legitymowała się 12 świadectwami 
ukończenia kursów i szkoleń w zakresie ochrony przyrody i zieleni. Druga osoba 
wydająca zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów posiadała wykształcenie 
wyższe na kierunku ochrona środowiska oraz ukończyła 10 szkoleń w zakresie 
ochrony środowiska i przyrody. Spośród dwóch osób zatrudnionych w WGK, 
sporządzających m.in. wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów z terenów gminnych, jedna ukończyła studia podyplomowe w zakresie 
architektury wnętrz ogrodowych i krajobrazowych i odbyła trzy szkolenia, a druga 

                                                      
10  Dalej: „ZDG”. 
11  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miejski Zakład Komunikacji, Zakład Gospodarki Lokalowej, Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego oraz Zamojski Szpital Niepubliczny. 
12  Dalej: „zasady zagospodarowania drewna w Mieście Zamość”.  
13  Wydane w 2007 r. przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 

w  Warszawie. 
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jedno szkolenie. Pracownicy WIMiZP m.in. sporządzający wnioski o usunięcie drzew 
lub krzewów nie uczestniczyli w szkoleniach z tego zakresu.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 136-141, 148-166, 169-174, 797) 

1.4. Osoby odpowiedzialne za zagospodarowanie drewna pozyskanego przez 
Miasto nie posiadały uprawnień brakarskich, jak również nie odbyły szkoleń w tym 
zakresie. Prezydent Miasta wyjaśnił, że „nie ma ustawowego obowiązku posiadania 
uprawnień przez pracowników jednostki samorządu terytorialnego oraz nie ma 
potrzeby, aby na stanowisku referenta ds. komunalnych zatrudniać osobę 
z  uprawnieniami, których wymaga się od drwala czy nadleśniczego. Takich 
uprawnień oczekuję od pracowników firm, którym zlecam pielęgnację zieleni, w tym 
wycinkę drzew i krzewów.” 
Urząd dysponował sprzętem technicznym wystarczającym do realizacji zadań 
administracyjnych związanych z usuwaniem drzew i krzewów. Inspektorzy BOŚiZM 
wykonujący oględziny posiadali taśmę mierniczą zwijaną o dł. 3 m i pomiarową o dł. 
10 m, służące do obmiarów drzew i krzewów oraz aparat fotograficzny do 
dokumentowania oględzin. Ponadto na miejsce oględzin inspektorzy dojeżdżali 
prywatnym samochodem, gdyż posiadali umowy na użytkowanie samochodów 
prywatnych do celów służbowych.  
Usuwanie drzew i krzewów z terenów należących do Miasta Zamość wykonywały 
firmy w ramach prac zleconych na podstawie umów związanych z utrzymaniem 
zieleni miejskiej.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 112-117) 

1.6. Miasto Zamość w budżecie na lata 2015-2018 zapewniło środki finansowe na 
realizację zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania 
pozyskanego drewna. Plan wydatków WGK w zakresie całorocznego utrzymania 
terenów zielonych, placów i obiektów rekreacyjno- sportowych w Zamościu 
w  rozdziale 90004 (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) wynosił w kolejnych 
latach: 929,7 tys. zł, 1.004,3 tys. zł, 969,9 tys. zł, 969,9 tys. zł (nie wyszczególniono 
kwot na zadania dotyczące usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania 
pozyskanego drewna). Po zmianach budżet na ten cel wynosił odpowiednio: 
929,7 tys. zł, 979,0 tys. zł, 908,0 tys. zł, 788,5 tys. zł i w latach 2015-2017 został 
wykonany w 58%, 69%, 71%. W I półroczu 2018 r. wykonanie wyniosło 28%. 
Skarbnik Miasta Zamość wyjaśniła, że „w latach 2015-2018 środki finansowe na 
realizację zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania 
pozyskanego drewna zostały zapewnione w budżecie Miasta Zamość, głównie 
w  paragrafie 4300 w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Plany finansowe 
tylko w niektórych przypadkach zawierały konkretne wskazanie (kalkulację) 
odnoszące się do wymienionych zadań. W takich przypadkach w ramach danego 
paragrafu zapewnienie środków na realizację zadań dotyczących usuwania drzew 
i  krzewów zostało jedynie zasygnalizowane w korespondencji z szeregiem innych 
zadań zaplanowanych do realizacji. Do zadań tych nie zostały przyporządkowane 
konkretne kwoty, stąd też wskazanie planowanych wysokości środków na realizację 
zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania 
pozyskanego drewna w poszczególnych latach nie jest możliwe. Niemiej jednak 
samo zapewnienie planu we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej 
umożliwia późniejsze dokonywanie wydatków objętych przedmiotem kontroli.”  

(dowód: akta kontroli tom I str. 118, 721-722) 

1.7. Prezydent Miasta wprowadził regulamin kontroli zarządczej14, w którym określił 
procedury kontroli zarządczej i procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie 

                                                      
14  Zarządzenie Nr 56/2013 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nadania regulaminu kontroli 

zarządczej Urzędu Miasta Zamość i jednostek organizacyjnych miasta, zmienione zarządzeniem Nr 194/2016 Prezydenta 
Miasta Zamość z dnia 16 listopada 2016 r. 
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i jednostkach organizacyjnych Miasta. Zgodnie z ww. regulaminem Miasto 
prowadziło rejestr identyfikacji, oceny oraz metody przeciwdziałania dla 
poszczególnych wydziałów Urzędu. Corocznie w badanym okresie BOŚiZM 
dokonywało oceny ryzyka zniszczenia terenów zielonych, określając 
prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka na poziomie umiarkowanym15 (lata 
2015-2017), zaś w 2018 r. na poziomie niskim16. Wskazano metody 
przeciwdziałania zniszczeniu drzew lub krzewów (oględziny terenów, usuwanie 
drzew i krzewów na podstawie zezwoleń17, a w przypadku ich braku - wymierzanie 
administracyjnej kary pieniężnej). WGK prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka 
zniszczenia zieleni gminnej i zadrzewień w latach 2015-2018 określił jako 
umiarkowane. Określił też ryzyko finansowe spowodowane nieprzewidzianymi 
warunkami atmosferycznymi (wichury, burze) oraz sposoby przeciwdziałania temu 
zniszczeniu (monitoring terenów zielonych, informacje od służb kontrolujących 
zjawiska atmosferyczne i meteorologiczne). Urząd nie określił ryzyka wydawania 
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.  
Zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezydenta Miasta planami kontroli na lata 2016-
201818 prowadzono kontrolę przedsiębiorców i osób fizycznych dot. przestrzegania 
przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie zadrzewień. Pracownicy BOŚiZM 
uczestniczyli w oględzinach nieruchomości i interwencyjnych kontrolach w zakresie 
nielegalnej wycinki drzew i krzewów.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 197-276) 

1.8. W badanym okresie realizacja zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów 
oraz zagospodarowania drewna nie była przedmiotem audytu wewnętrznego i prac 
komisji rewizyjnej Rady Miasta Zamość, ani innych komisji właściwych ds. ochrony 
środowiska, funkcjonujących jako organ wewnętrzny rady gminy.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 277-278) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie19 działalność Urzędu w zbadanym 
obszarze. 

2. Wydawanie zezwoleń i przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usuwania 
drzew i krzewów oraz kontrola realizacji warunków wynikających 
z  prowadzonych postępowań 

2.1. W badanym okresie, tj. w latach 2015-2018 (do 15 maja) z terenów innych niż 
tereny nieruchomości gminnych Miasta przewidziano do usunięcia 2.591 drzew 
i  2.132 m2 krzewów, dla których wymagane było uzyskanie zezwolenia, w tym 
odpowiednio w: 2015 r. - 413 drzewa i 605,4 m2, 2016 r. - 898 szt. i 220,5 m2, 
2017 r. – 896 szt. i  988,1 m2, do 15.05.2018 r. – 384 szt. i 318 m2.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 304-335) 

2.2. W kontrolowanym okresie do Prezydenta Miasta wpłynęło 736 wniosków 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w tym z terenów 

                                                      
15  Ryzyko wystąpi kilkakrotnie w ciągu roku i może spowodować umiarkowane straty finansowe – według oceny 

prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz jego wpływu (załącznik nr 3 do regulaminu kontroli zarządczej UM).  
16  Ryzyko wystąpi jednokrotnie bądź nie wystąpi w ciągu roku i może spowodować minimalną stratę finansową – według oceny 

prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz jego wpływu (załącznik nr 3 do regulaminu kontroli zarządczej UM). 
17  Wydanych przez Prezydenta Miasta, Marszałka lub Konserwatora Zabytków.  
18  Plan kontroli na 2015 r. nie przewidywał przeprowadzenia kontroli w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz 

zagospodarowania pozyskanego drewna. 
19 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. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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nieruchomości gminnych 4920 (dot. 288 szt. drzew i 544,2 m2 krzewów) oraz 
z  terenów innych niż tereny nieruchomości gminnych, w tym w: 2015 r. - 242, 
2016 r. - 277, 2017 r. – 125 i do 15 maja 2018 r. – 43. Wnioski dot. terenów innych 
niż tereny nieruchomości gminnych obejmowały łącznie: 3.528 szt. drzew 
i  3.314,8 m2 krzewów, w tym: w 2015 r. 1.104 szt. i 818,8 m2, w 2016 r. 1.490 szt. 
i  584 m2, w 2017 r. 695 szt. i 1.194 m2, w 2018 r. (do 15 maja) 239 szt. i 718 m2.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 304-335) 

2.3. W latach 2015-2018 (do 15 maja) Prezydent Miasta wydał łącznie 593 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów innych niż tereny 
nieruchomości gminnych, w tym: w 2015 r. - 211, 2016 r. - 239, 2017 r. – 103 i do 15 
maja 2018 r. – 40. Powyższe zezwolenia obejmowały: w 2015 r. 970 szt. drzew 
i 731 m2 krzewów, odpowiednio w 2016 r. 1.169 szt. i 283 m2, w 2017 r. 464 szt. 
i 1.003 m2, w 2018 r. (do 15 maja) 222 szt. i 718 m2. Łącznie wydano zezwolenia na 
usunięcie 2.825 szt. drzew i 2.735 m2 krzewów. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 304-335) 

2.4. W analizowanym okresie Prezydent Miasta wydał łącznie 70 decyzji o odmowie 
udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w tym 61 decyzji, w których 
częściowo odmówiono usunięcia drzew lub krzewów (odmowa i zezwolenie) oraz 9 
decyzji niezezwalających na usunięcie drzew i krzewów na 687 złożonych 
wniosków. W 2015 r. wydał 25 decyzji, w tym dotyczących: 22 szt. drzew i 3 m2 
krzewów, odpowiednio: w 2016 r. – 24 decyzje, w tym 22 szt. i 2 m2, w 2017 r. – 18 
decyzji, w tym 14 szt. i 4 m2, do 15 maja 2018 r. – 3 decyzje, w tym 3 szt. W 70 
decyzjach odmówiono zgody na usunięcie 261 szt. drzew i 15 m2 krzewów, w  tym w 
61 decyzjach łączonych nie udzielono zezwolenia na usunięcie 242 szt. drzew i 15 
m2 krzewów oraz w 9 decyzjach nie udzielono zezwolenia na usunięcie 19 szt. 
drzew. W 2015 r. wydano 25 decyzji odmownych, w których nie udzielono 
zezwolenia na usunięcie 87 szt. drzew i 3 m2 krzewów, w 2016 r. wydano 24 decyzje 
odmowne na usunięcie 67 szt. drzew i 12 m2 krzewów, w 2017 r. wydano 18 decyzji 
odmownych na usunięcie 101 szt. drzew do 15 maja 2018 r. wydano 3 decyzje 
odmowne na usunięcie 6 szt. drzew. 
Pozostawiono bez rozpatrzenia na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego21 łącznie 65 wniosków, w tym: 
w 2015 r. - 22, w 2016 r. – 26, w 2017 r. – 14, do 15 maja 2018 r. – 3. Postępowania 
dotyczące 17 wniosków umorzono, w tym odpowiednio: 4, 10, 1, 2.  
W badanym okresie złożono 687 wniosków, z tego wydano 593 zezwolenia, w tym 
61 decyzji, w których częściowo odmówiono usunięcia drzew lub krzewów 
(zezwolenie/odmowa), 9 decyzji odmownych, 65 wniosków pozostawiono bez 
rozpatrzenia, 17 wniosków umorzono, 3 sprawy zostały zawieszone. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 304-335) 

Analiza ośmiu decyzji, w tym czterech odmownych oraz czterech umarzających 
postępowanie administracyjne, wykazała, że przyczyną nieudzielenia zgody 
w  trzech decyzjach o usunięciu drzew była ich dobra żywotność, a w czwartym 
przypadku drzewo nie kolidowało z infrastrukturą podziemną, co stanowiło 
uzasadnienie wniosku. W dwóch przypadkach przyczyną umorzenia postępowania 
administracyjnego była zmiana przepisów, w wyniku której nie było wymagane 
zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących 
własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (art. 83f ust. 1 pkt 3a uoop), po jednym przypadku 
przyczyną umorzenia sprawy było wycofanie wniosku przez wnioskodawcę przed 

                                                      
20  Sprawy zostały skierowane przez SKO do rozpoznania przez Starostę.  
21  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm. Dalej: „Kpa”. 
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wydaniem decyzji oraz fakt, iż drzewa wskazane we wniosku o ich usunięcie nie 
rosły na nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 588-639) 

2.5. Łączna wartość nałożonych opłat za usunięcie drzew i krzewów w 73 
zezwoleniach wynosiła 4.784,3 tys. zł, w tym odpowiednio: w 2015 r. – 2.809,8 tys. 
zł, w  2016 r. – 794,7 tys. zł, w 2017 r. - 1.113,2 tys. zł, do 15 maja 2018 r. – 66,6 
tys. zł. Łączna wartość uiszczonych opłat wyniosła 72,2 tys. zł i wynikała z opłaty do 
bieżącej zapłaty. 
W 73 decyzjach naliczono opłaty z terminem ich uiszczenia odroczonym na okres 3 
lat w związku z nałożeniem w decyzji obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych.  
W 520 zezwoleniach odstąpiono całkowicie od nałożenia opłaty. Najczęstszymi 
przyczynami były: zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia w istniejących 
obiektach lub funkcjonowania urządzeń oraz zły stan zdrowotny drzew i krzewów. 

 (dowód: akta kontroli str. tom I 304-335) 

2.6. Prezydent Miasta w wydanych zezwoleniach nałożył w 149 decyzjach 
obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych łącznie 2.739 szt. drzew i 2.627 m2 

krzewów, W analizowanym okresie nie wnioskowano o przesadzenie drzew 
i  krzewów, ani Urząd nie uzależnił zgody na usunięcie drzew od dokonania takiego 
przesadzenia. W latach 2015-2018 (do 15 maja) stosunek liczby drzew 
nasadzonych do usuniętych (zgodnie z warunkami decyzji) wynosił 2.825 szt. drzew 
do 1.390 szt. drzew, tj. ponad 2:1, a stosunek powierzchni krzewów nasadzonych do 
usuniętych wynosił: 2.735 m2 do 638 m2, tj. ponad 4:1. W 443 zezwoleniach 
jednocześnie nie naliczono opłaty i nie nałożono obowiązku dokonania nasadzeń. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 304-335) 

2.7. Na podstawie 13 analizowanych decyzji (celowo dobranych), dotyczących 
usunięcia największej liczby drzew i krzewów (łącznie 519 szt. drzew i 89,7 m2 
krzewów, co stanowiło 14,0% i 2,4% wszystkich wnioskowanych o usunięcie 
drzew22 w badanym okresie), stwierdzono, że zezwolenia wydano zgodnie 
z  właściwością rzeczową i miejscową. Teren nieruchomości objętej zezwoleniem 
nie został wpisany do rejestru zabytków, a także nie stanowił nieruchomości 
należącej do Miasta. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 346-587) 

2.8. Analiza ww. 13 zezwoleń wykazała, że 11 zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów wydano na podstawie kompletnych wniosków. Pozostałe dwa wnioski nie 
zawierały elementu wskazanego w art. 83 ust. 4 pkt 3 uoop (w brzmieniu 
obowiązującym do 27 sierpnia 2015 r.), tj. nazwy gatunku drzewa do usunięcia. 
W  trakcie oględzin przeprowadzonych przez pracowników BOŚiZM pozyskano 
brakujące informacje. 

(dowód: akta kontroli str. tom I 346-587) 

2.9. W analizowanej próbie 13 zezwoleń tylko jedna sprawa dotyczyła zezwolenia 
na usunięcie drzew i krzewów w związku z realizowaną inwestycją. Analiza tej 
sprawy, dotyczącej przebudowy drogi (jezdni, chodnika, oświetlenia, kanalizacji 
deszczowej), wykazała, że zachodziła potrzeba usunięcia tych drzew w celu 
prawidłowego zrealizowania inwestycji.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 346-587) 

2.10. W 13 analizowanych sprawach nie stwierdzono przypadku udzielenia zgody 
na usunięcie drzew, do których usunięcia taka zgoda nie była wymagana.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 346-587) 

                                                      
22 3.703 szt. i krzewów 3.751 m2. 
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2.11. W wyniku badania ww. 13 decyzji stwierdzono, że wszystkie objęte 
zezwoleniami drzewa i krzewy wymagały uzyskania zgody na ich usunięcie. Przed 
wydaniem 12 zezwoleń nie było konieczności uzgadniania ich treści z innymi 
organami. W jednym przypadku23 wniosek WIMiZP na usunięcie 34 szt. drzew na 
terenie nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej 
Miasta Zamość (ul. Błonie), wymagał uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Lublinie24. Projekt zezwolenia został przekazany przez 
Urząd do RDOŚ. Organ ten nie wyraził stanowiska w terminie ustawowym, tj. 30 dni 
od dnia otrzymania projektu zezwolenia, co zostało przez Urząd uznane za 
uzgodnienie zezwolenia w trybie art. 83a pkt 6 uoop. Od dnia 17 czerwca 2017 r. 
obowiązek uzyskania uzgodnienia z RDOŚ wynikał z art. 83a ust. 2a uoop. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 346-587) 

2.12. Wydanie wszystkich 13 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów poprzedzone 
było oględzinami, których termin przeprowadzenia, zgodnie z art. 79 § 1 Kpa, 
wyznaczony był w zawiadomieniach kierowanych do wnioskodawców. Ustalenia 
oględzin dokumentowano w protokole oględzin. W trakcie oględzin sprawdzano 
dane zawarte we wnioskach o wydanie zezwoleń w zakresie: 1) liczby drzew, 
obwodów ich pni, a także powierzchni krzewów do usunięcia, 2) gatunków drzew 
i  krzewów, które miały być usunięte, 3) lokalizacji planowanych do usunięcia drzew 
i  krzewów, 4) zasadności przyczyn zamierzonego usunięcia drzew i krzewów, 
5)  występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów w obrębie 
przewidzianych do usunięcia drzew i krzewów. Do dokumentacji nie dołączano zdjęć 
dokumentujących oględziny.  
W jednym przypadku (spośród 13 analizowanych spraw), inspektorzy Urzędu, 
dokonujący oględzin w dniu 23.04.2015 r., nie zapisali w protokole informacji 
o  występowaniu chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów w obrębie 
przewidzianych do usunięcia 18 szt. drzew, co szczegółowo opisano w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. tom I 346-587) 

2.13. Analiza ww. 13 zezwoleń pod kątem ich kompletności i zgodności 
z obowiązującymi przepisami wykazała, że wszystkie (13) zawierały wymagane 
elementy, wskazane w ustawie o ochronie przyrody. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 346-587) 

2.14. Analiza 13 postępowań w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew 
i  krzewów wykazała, że wszystkie zezwolenia zostały wydane w terminie od pięciu 
do 46 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Urzędu. W dwóch przypadkach wydanie 
zezwolenia nastąpiło 46. dnia od daty złożenia wniosku, z czego jedną decyzję 
uzgadniano z RDOŚ. Druga decyzja25 na usunięcie 20 szt. drzew została wydana po 
46 dniach od daty złożenia wniosku (23.02.2015 r.), mimo że sprawa nie była 
szczególnie skomplikowana i powinna zostać załatwiona w ciągu miesiąca, zgodnie 
z wymogami art. 35 §3 Kpa.  
Zastępca Prezydenta Miasta, wyjaśnił, że decyzja została wydana po 46 dniach od 
dnia złożenia wniosku, ponieważ wnioskodawcę wezwano telefonicznie do 
przedłożenia brakującej mapy z naniesionymi drzewami, planowanymi do usunięcia. 
Brakujący plan wycinki wnioskodawca dostarczył z opóźnieniem w dniu 
12.03.2015 r. i dopiero wtedy organ wydał zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania i przeprowadzeniu oględzin. Termin oględzin wyznaczono na dzień 
9.04.2015 r. z uwagi na dużą ilość prowadzonych spraw. Urząd nie wysyłał 
zawiadomienia o terminie załatwienia sprawy w trybie art. 36 Kpa, ponieważ 

                                                      
23  Decyzja BOS-ZM.6131.49.2018.KS z dnia 23.04.2018 r.  
24  Dalej: „RDOŚ”. 
25  BOS-ZM.6131.59.2015.BK z dnia 10.04.2015 r. 
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wnioskodawca został poinformowany o terminie oględzin, a tym samym o terminie 
załatwienia sprawy, w wysłanym dnia 12.03.2015 r. zawiadomieniu, które 
wnioskodawca odebrał 16.03.2015 r.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 346-587, 706-710) 

2.15. W badanej próbie 13 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w dwóch 
sprawach naliczono opłaty za usunięcie drzew w kwotach 55,9 tys. zł i  37,7 tys. zł, 
jednocześnie odroczono termin płatności na okres trzech lat od dnia dokonania 
nasadzeń zastępczych. W decyzjach zawarto pouczenie o warunkach umorzenia 
wymierzonej opłaty, stosownie do art. 84 ust. 4 uoop. Opłaty naliczone zostały 
w sposób prawidłowy. 

(dowód: akta kontroli str. tom I 346-587) 

2.16. Na podstawie analizy 15 zezwoleń (cztery wybrane losowo i 11 z próby 13 
postępowań badanych szczegółowo), w których odstąpiono od naliczenia opłat za 
usunięcie drzew i krzewów, stwierdzono, że nienałożenie opłat miało podstawy 
prawne i merytoryczne. Nienaliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów w badanej 
próbie zezwoleń najczęściej uzasadniano: 

 zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i mienia w istniejących obiektach lub 
funkcjonowania urządzeń, 

 złym stanem zdrowotnym drzew i krzewów, 

 obumieraniem lub zamieraniem drzew i krzewów w stopniu nie rokującym szansy 
na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,  

 uzyskaniem zezwolenia przez osobę fizyczną na cele niezwiązane 
z  prowadzeniem działalności gospodarczej, 

 przebudową dróg publicznych. 
W każdym z ww. postępowań pracownik Urzędu przeprowadził oględziny, które 
potwierdziły wskazane we wniosku przyczyny zamierzonego usunięcia drzew. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 346-587, 592-618, 632-639) 

2.17. Na stronie BIP Urzędu, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit f oraz art. 22 i 23 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko26, w zakładce „Informacje o środowisku” 
zamieszczony był „Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach 
zawierających informację o środowisku i jego ochronie”. Na podstawie analizy próby 
13 postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów stwierdzono, 
że dane o wnioskach i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów były 
wprowadzone do publicznie dostępnego wykazu danych w terminach: wnioski - od 8 
dni do 63 dni, w tym 8 wniosków powyżej 30 dni od dnia złożenia wniosku, 
zezwolenia - od 0 dni do 45 dni, w tym jedno zezwolenie powyżej 30 dni od daty 
jego wydania.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 346-587) 

2.18. W latach 2015-2018 (do 15 maja) naliczono opłaty za usunięcie drzew 
i  krzewów w 73 zezwoleniach. We wszystkich 73 przypadkach odroczono termin 
płatności na trzy lata od dokonania nasadzeń zastępczych. W badanym okresie 
tylko w jednym przypadku27 naliczono i pobrano należną kwotę 72,2 tys. zł za 
usunięcie drzew28. Termin uiszczenia opłaty wyznaczono do dnia 9.06.2015 r. 
Wpłaty na rachunek Miasta Zamość dokonano 12.06.2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 304-335) 

                                                      
26  Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm., dalej: „ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie”. 
27  Zezwolenie obejmowało naliczenie i pobranie opłaty oraz naliczanie i odroczenie opłaty na okres trzech lat.  
28  Dotyczy decyzji BOS.ZM.6131.21.2015.KS z dnia 22.01.2015 r., która została zmieniona decyzją BOS-ZM.6131.21.KS 

z dnia 24.03.2015 r. 
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2.19. Urząd nie monitorował przestrzegania przez wnioskodawców określonego 
w  zezwoleniu terminu usunięcia drzew i krzewów, jak również nie posiadał 
informacji o wystąpieniu przypadków usunięcia drzew i krzewów w terminie 
niezgodnym z  terminem określonym w zezwoleniu.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 346-587) 

2.20. Prezydent Miasta monitorował przestrzeganie przez wnioskodawców 
określonego w zezwoleniu terminu przedłożenia informacji o dokonanych 
nasadzeniach zastępczych poprzez prowadzenie przez jednego z pracowników 
BOŚiZM ręcznego wewnętrznego rejestru, który zawierał termin wykonania 
nasadzeń, liczbę i rodzaj nasadzeń, datę odbioru wykonanych nasadzeń i datę 
kontroli zachowania żywotności. Według ww. rejestru Urząd do decyzji 
wystawionych w 2015 r. wystawił 7 wezwań (w 2016 r.), do decyzji z 2016 r. - 9 
wezwań (w 2017 r.), z 2017 r. - trzy wezwania (w 2018 r.), z 2018 r. - jedno 
wezwanie. Łącznie w kontrolowanym okresie Urząd wystawił 20 wezwań 
o  przedłożenie informacji o wykonanych nasadzeniach zastępczych.  
W okresie objętym kontrolą, spośród analizowanych 13 postępowań o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów informacje o dokonanych nasadzeniach 
powinno przedłożyć 7 wnioskodawców. Analiza dokumentacji wykazała, że we 
wszystkich 7 przypadkach zostały przedłożone Urzędowi informacje o wykonanych 
nasadzeniach zastępczych, zgodnie z decyzją.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. str. tom I 346-587, tom II str. 499-500) 

2.21. Prezydent Miasta kontrolował zachowanie żywotności nasadzonych drzew 
i  krzewów po upływie ustawowych trzech lat od określonego w zezwoleniu terminu 
ich nasadzenia. Na podstawie czterech decyzji z lat 2014-2015 o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w których odroczono termin płatności na 
okres trzech lat, stwierdzono, że Urząd po upływie trzech lat kontrolował 
zachowanie żywotności nasadzonych drzew. Pracownicy Urzędu każdorazowo 
przeprowadzali udokumentowaną protokołem oględzin kontrolę zachowania 
żywotności drzew i krzewów. Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji 
wydawano decyzje o umorzeniu naliczonych opłat. UM prowadził odręczny rejestr 
wydanych decyzji umarzających naliczone opłaty.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 467-500) 

2.22. Zastępca Prezydenta Miasta w wyjaśnieniach podał, że w decyzjach na 
usunięcie drzew/krzewów uwarunkowanych uzyskaniem pozwolenia na budowę 
stosowano zapis że, ścinka drzew/krzewów kolidujących z inwestycją, będących 
przedmiotem zezwolenia, może zostać wykonana po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę lub pozwolenia na rozbiórkę, tj. zgodnie z art. 83d ust. 5 uoop.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 706-715) 

2.23. W Urzędzie nie prowadzono szacowania liczby drzew i krzewów usuniętych 
w  okresie od 1.01.2017 r. do 16.06.2017 r. z terenu nieruchomości stanowiących 
własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. Prezydent Miasta w wyjaśnieniach podał, że w ustawie z dnia 
16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach29 nie 
określono obowiązku szacowania przez organy gminy liczby usuwanych drzew 
i  krzewów. Urząd co roku przedkłada do GUS sprawozdanie SG-01. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 112-117) 

2.24. W latach 2017-2018 (do 15 maja) do Urzędu wpłynęło odpowiednio 55 i 39 
zgłoszeń dotyczących zamiaru usunięcia odpowiednio 134 i 130 drzew z terenu 

                                                      
29  Dz.U. z 2016 r. poz. 2249.  



 

12 

nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane 
z  prowadzoną działalnością gospodarczą.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 341-345) 

2.25. Do żadnego z ww. zgłoszeń (94) Prezydent Miasta nie wniósł sprzeciwu.  
(dowód: akta kontroli tom I str. 341-345) 

2.26. W każdym przypadku (w 2017 r. 55 i w 2018 r.30 39) dotyczącym zgłoszenia 

Prezydent Miasta przeprowadził oględziny, z których zostały sporządzone protokoły 

oględzin w wymaganym terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 341-345) 

2.27. Na 94 zgłoszenia (55 i 39) w latach 2017-2018 (do 15 maja), dotyczące 
zamiaru usunięcia odpowiednio 134 i 130 drzew z terenów innych niż tereny 
nieruchomości Miasta, nie wystąpiły przypadki wniesienia sprzeciwu przez 
Prezydenta Miasta. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 341-345, 725-792) 

2.28. Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że zgodnie ze znowelizowaną uoop, od 
dnia 17 czerwca 2017 r. właściciele działek mogą zgłaszać zamiar usunięcia drzew 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sposób 
wykorzystania tych terenów sprawdzany będzie po okresie 5 lat od terminu 
zgłoszenia (art. 83f ust.17 uoop), tj. po 17 czerwca 2022 r. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 341-345, 706-715) 

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

1. W jednym przypadku spośród 13 analizowanych spraw zakończonych 
wydaniem zezwoleń na usunięcie drzew inspektorzy Urzędu, dokonujący oględzin 
w dniu 23.04.2015 r., nie zapisali w protokole informacji o występowaniu 
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów w obrębie przewidzianych do 
usunięcia 18 szt. drzew, co było niezgodne z wymogami art. 83c ust. 1 ustawy 
o  ochronie przyrody. Mimo braku tego zapisu w protokole, w decyzji BOS-
ZM.6131.91.2015.BK z 24.04.2015 r. odnotowano, że nie stwierdzono 
występowania gatunków chronionych w obrębie usuwanych drzew. 
W  wyjaśnieniach Zastępca Prezydenta Miasta podał, że „każdorazowo podczas 
oględzin sprawdzano, czy nie występują gatunki prawnie chronione roślin, grzybów 
i zwierząt, najprawdopodobniej z pośpiechu lub przeoczenia pominięto w protokole 
oględzin ten zapis.” 

(dowód: akta kontroli tom I str. 346-350, 376-383, 706-710) 

2. Cztery wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z pięciu 
złożonych po dniu 1 stycznia 2017 r. zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu 
po ustawowym terminie 14 dni od daty ich wytworzenia, tj. po: 35, 22, 22 i 62 
dniach31 oraz dwie decyzje spośród pięciu w ciągu 28 i 16 dni32 od daty ich 
wytworzenia.  
Zastępca Prezydenta Miasta Zamość wyjaśnił, że informacja o wniosku publikowana 
była łącznie z informacją o wydanej decyzji. Sprawy były publikowane po zebraniu 
kilku – kilkunastu spraw w czasie wolniejszym od natłoku spraw bieżących. 
Do 31.12.2016 r. przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego 
ochronie nie określały terminu, w jakim informacje powinny być zamieszczone na 
ww. platformie.  

                                                      
30  Do 15 maja. 
31  Dot. to decyzji: BOS-ZM.6131.30.2017.KS z 22.02.2017 r., BOS-ZM.6131.147-171.2017.KS z 27.09.2017 r., BOS-

ZM.6131.172-188.2017.BK z 27.09.2017 r., BOS-ZM.6131.49.2018.KS z 23.04.2018 r.  
32  Dot. to decyzji: BOS-ZM.6131.30.2017.KS z 22.02.2017 r., BOS-ZM.6131.49.2018.KS z 23.04.2018 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. art. 21 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy z dnia 
9  października 2015 r.33, zobowiązuje do zamieszczania w publicznie dostępnych 
wykazach w terminie 14 dni od dnia odpowiednio wytworzenia dokumentów albo 
przekazania ich władzom publicznym właściwym do ich udostępnienia.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 346-350, 706-710) 

3. Urząd nie monitorował przestrzegania przez wnioskodawców określonego 
w zezwoleniu terminu usunięcia drzew i krzewów.  
Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że dotychczas nie było sytuacji, w której 
wnioskodawca usunąłby drzewo po dacie obowiązywania decyzji. W przypadku 
upływającego terminu określonego w decyzji wnioskodawcy występują z wnioskiem 
o jego przedłużenie lub składają nowy wniosek, po utracie ważności decyzji. 
Ponadto Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że Urząd nie monitorował 
terminowości usuwania drzew/krzewów – terminów określonych w zezwoleniach, 
ponieważ nie ma takiego obowiązku, wynikającego z ustawy o ochronie przyrody. 
Wnioskodawca może, ale nie musi usuwać drzewa zgodnie z uzyskaną decyzją. 
BOŚiZM nie posiada informacji, iż w latach 2015-2018 wystąpiły przypadki usunięcia 
drzew/krzewów w terminie niezgodnym z terminem określonym w zezwoleniu. 

Zgodnie z art. 83f ust. 20 uoop, Prezydent Miasta zobowiązany jest do sprawowania 
kontroli przestrzegania stosowania przepisów dotyczących ochrony terenów zieleni 
i  zadrzewień, w tym usuwania drzew i krzewów, do której stosuje się przepisy 
art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska34. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 706-710) 

4. Urząd do dnia 1.08.2018 r. nie monitorował spełnienia wymogu uzyskania 
pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew 
i  krzewów. Zgodnie z art. 83d ust. 5 uoop, jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub 
krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę 
lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może 
zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia 
na budowę, która koliduje z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem 
zezwolenia. Zaniechanie przez Urząd prowadzenia kontroli w powyższym zakresie 
stanowiło naruszenie art. 83f ust. 20 uoop, zgodnie z którym Prezydent Miasta 
sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie terenów zieleni 
i zadrzewień.  
Zastępca Prezydenta Miasta w wyjaśnieniach podał, że BOŚiZM wprowadziło 
z  dniem 1.08.2018 r. zasadę (wewnętrzną praktykę) przekazywania jednego 
egzemplarza wydanego zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (uwarunkowanego 
uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbiórkę) do Wydziału Budownictwa, 
Urbanistyki i Ochrony Zabytków35 z jednoczesnym wnioskiem o przekazywanie 
jednego egzemplarza wydanego pozwolenia na budowę/rozbiórkę w ww. sprawie. 
Poprzednio w ww. decyzjach stosowano zapis, że ścinka drzew/krzewów 
kolidujących z inwestycją, będących przedmiotem zezwolenia, może zostać 
wykonana po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub pozwolenia na rozbiórkę.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 706-715) 

5. W Urzędzie nie monitorowano zmiany sposobu wykorzystania terenu, z którego 
osoby fizyczne usunęły drzewa na cele niezwiązane z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej, co uniemożliwia wywiązanie się przez Prezydenta Miasta, 
z wynikającego z art. 83f ust. 17 i 18 uoop (obowiązującego od dnia 17 czerwca 

                                                      
33  O zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936, ze zm.). 
34  Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm. 
35  Dalej: „WBUiOZ”. 
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2017 r.) obowiązku nałożenia opłaty za usunięcie drzewa w przypadku dokonania 
zmiany sposobu wykorzystania terenu. 
Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że BOŚiZM wprowadziło oddzielny rejestr 
zgłoszeń. Sukcesywnie dla każdego zgłoszenia, przed upływem 5 lat od dokonania 
oględzin, sprawdzany będzie sposób użytkowania takich nieruchomości, tj. czy 
zgłaszający wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę obiektu 
budowlanego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i czy budowa 
będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo. 
BOŚiZM występować będzie do WBUiOZ z wnioskiem o podanie informacji 
o  podmiotach, które złożyły wnioski o uzyskanie decyzji budowlanej przed upływem 
ww. terminu. Jednocześnie Urząd może monitorować wydane pozwolenia na 
budowę i zgłoszenia zamierzenia budowlanego w ogólnodostępnym rejestrze 
wniosków, decyzji i zgłoszeń w sprawach budowlanych, prowadzonym przez 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 341-345, 706-715) 

6. Urząd w jednym przypadku nie naliczył odsetek od nieterminowej wpłaty 
należności za usunięcie 2 szt. drzew. Należność została wpłacona w dniu 
12.06.2015 r., a w decyzji wyznaczono termin uiszczenia opłaty do dnia 9.06.2015 r. 
Opóźnienie wynosiło dwa dni. Kwota odsetek za nieterminowe uiszczenie opłaty 
wynosiła 31,66 zł. Kierownik BOŚiZM w wyjaśnieniach podała, że wynikało to 
z niesprawdzenia daty dokonania wpłaty do Urzędu.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 304-335, 793-794) 

Najwyższa Izba Kontroli formułuje następujące uwagi dotyczące zbadanej 
działalności: 

1. Przeprowadzenie przez Urząd kontroli zachowania żywotności nasadzonych 
drzew i krzewów powinno następować niezwłocznie po upływie trzech lat od daty 
wykonania nasadzeń zastępczych lub po trzech latach od wyznaczonego terminu 
wykonania nasadzeń zastępczych, wskazanego w  zezwoleniu, który stanowi 
jednocześnie termin odroczenia opłaty za usunięcie drzew. Analiza czterech decyzji 
wydanych przez Prezydenta Miasta Zamość wykazała, że w przypadku dwóch 
decyzji umarzających naliczoną i odroczoną opłatę za usunięcie drzew36 kontrola 
sprawdzająca (oględziny) została przeprowadzona przez pracowników BOŚiZM po 
upływie 3 lat i 6 miesięcy oraz 3 lat i 8 miesięcy od terminu wykonania nasadzeń. 
Z  dokumentacji Urzędu wynika, iż stan zachowania żywotności nasadzeń 
zastępczych jest liczony od daty powiadomienia wnioskodawcy o przyjęciu 
nasadzeń zastępczych przez Urząd.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 475-482, 491-498) 

2. W 13 analizowanych przypadkach objętych szczegółową kontrolą, ustalenia 
dokonanych oględzin w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
udokumentowane były protokołem oględzin, bez dokumentacji fotograficznej.  
Pomimo braku wymogu sporządzania dokumentacji fotograficznej podczas 
dokonywania oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew i krzewów lub 
dokonanych nasadzeń zastępczych, dokumentacja fotograficzna wzmacnia wartość 
dowodową dokonanych oględzin zwłaszcza, że stan zdrowotny drzew, jak i ich 
usytuowanie ma znaczenie dla wydawanych decyzji zarówno w zakresie 
uzależnienia zezwolenia od dokonania nasadzeń zastępczych, jak i kwoty 
wyliczonej opłaty. 

 (dowód: akta kontroli str. tom I 346-587) 

                                                      
36  Dot. decyzji: BOS-ZM.6131.75.2018.BK z 22.05.2018 r., BOS-ZM.6131.106.2018.KS z 12.07.2018 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Urzędu w zbadanym obszarze. 

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

3.1. W badanym okresie do Urzędu wpłynęło 11 skarg i informacji o nielegalnym 
usunięciu lub uszkodzeniu (zniszczeniu) drzew i krzewów, w tym: w latach 2015-
2017 po dwie skargi rocznie, w 2018 (do 15 maja) – 5 skarg, w tym jedna skarga 
została przekazana według właściwości do Marszałka Województwa Lubelskiego37 
dot. zniszczenia drzew (2 szt.) rosnących na terenie nieruchomości Miasta Zamość. 
Pozostałe skargi dotyczyły uszkodzenia i zniszczenia drzew w wyniku niewłaściwie 
prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych (podcinania, podkrzesania), zaś uzyskane 
informacje związane były z nielegalną wycinką drzew. Otrzymywano je najczęściej 
telefonicznie lub drogą mailową.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 336-340, tom II str. 507-508) 

We wszystkich 10 przypadkach Urząd bez zbędnej zwłoki podejmował czynności 
mające na celu potwierdzenie uzyskanych informacji oraz pierwsze działania 
wyjaśniające. Oględziny w każdej sprawie podejmowano w dniu otrzymania 
zgłoszenia lub do 17 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W celu ustalenia stanu 
faktycznego dokonywano oględzin, które zostały potwierdzone protokołami oraz 
dokumentacją fotograficzną. W trakcie postępowań gromadzono inne dowody, 
w  tym pisemne wyjaśnienia stron, informacje o stanie prawnym nieruchomości, 
archiwalne fotografie stwierdzające stan drzew przed wycinką lub zniszczeniem, 
dokumenty dotyczące podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych, 
opinię prawną oraz zeznania świadków (Straż Miejska).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 336-340, tom II str. 507-654) 

3.2. W 10 przypadkach stwierdzono nielegalne działania polegające na usunięciu 
(5  przypadków), uszkodzeniu (1) lub zniszczeniu (4) drzew. Spośród 10 spraw 7 
zakończyło się wydaniem decyzji administracyjnych - wymierzono kary pieniężne na 
łączną kwotę 696,1 tys. zł38. Wysokość kar pieniężnych naliczona w decyzjach 
administracyjnych została ustalona w sposób prawidłowy.  
Spośród 7 decyzji, w których wymierzono kary pieniężne do dnia 5 lipca 2018 r., 
tylko w dwóch przypadkach częściowo uiszczono naliczone kary pieniężne, 
tj. z  kwoty 5.760 zł39 wpłacono 30%, tj. 1.728 zł, spłata pozostałej kwoty 4.032 zł 
została odroczona na okres 5 lat zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 uoop. 
W drugim przypadku Urząd spłatę wymierzonej kary w wysokości 5.062,90 zł40, na 
wniosek ukaranego rozłożył na 24 miesięczne raty41. Do dnia 30.06.2018 r. 
wpłacono terminowo kwotę 2.531,40 zł, tj. 12 rat po 210,95 zł. 
W trzech przypadkach prowadzone były postępowania odwoławcze od wydanych 
decyzji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie i Samorządowym 
Kolegium Odwoławczym w Zamościu42. W wyniku jednego z ww. postępowań 
odwoławczych dla jednego z podmiotów wydano trzy kolejne decyzje nakładające 
karę pieniężną. W związku ze składanymi skargami, decyzje nie są jeszcze 
prawomocne. 

                                                      
37  Dalej: „Marszałek”. 
38  Tj. decyzje: BOS-ZM.6132.01.2015.KS z 16.03.2015 r. - 377.602 zł, BOS-ZM.6132.01.2016.KS z 31.03.2016 r. - 125.867 zł 

(ponowne rozpatrzenie sprawy i poprzedniej ww. decyzji), BOS-ZM.6132.03.2016.KS z 9.01.2017 r. - 5.062 zł, BOS-
ZM.6132.01.2017.KS z 8.05.2017 r. - 86.000 zł, BOS-ZM.6132.02.2018.KS z 28.05.2018 r. - 88.000 zł, BOS-
ZM.6132.03.2018.KS z 26.03.2018 r. - 5.760 zł, BOS-ZM.6132.05.2018.KS z 6.04.2018 r. - 7.812 zł. 

39  Decyzja BOS-ZM.6132.03.2018.KS z dnia 26.03.2018 r. 
40  Decyzja BOS-ZM.6132.03.2016.KS z 9.01.2017 r. 
41  Decyzja BOS-ZM.6132.03.2017.KS z dnia 5.06.2017 r. 
42  Dalej: „SKO”. 

Ocena cząstkowa 
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 (dowód: akta kontroli tom I str. 336-340, tom II str. 507-654) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym 
obszarze. 

4. Sporządzanie i składanie do właściwych organów wniosków o wydanie 
zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, 
wywiązywanie się z obowiązków zawartych w zezwoleniach oraz prowadzenie 
sprawozdawczości dotyczącej nasadzeń oraz ubytków drzew i krzewów 

4.1. Prezydent Miasta wyjaśnił, że w przypadku terenów stanowiących własność 
Miasta Zamość – merytoryczny wydział lub poszczególne jednostki organizacyjne, 
spółki. Dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Zamość zgodnie 
z  posiadanymi upoważnieniami Prezydenta Miasta Zamość do władania 
nieruchomościami (trwały zarząd) działają w imieniu Miasta Zamość i sporządzają 
wnioski o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów gminnych. 
Jednocześnie zwracają się do Prezydenta Miasta – Wydział Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami o wyrażenie zgody właścicielskiej na złożenie wniosku o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości, stanowiącej 
własność Miasta Zamość. Następnie w związku z art. 90 ust. 2 uoop składają 
wniosek do Marszałka. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 112-117) 

4.2. W kontrolowanym okresie Miasto realizowało osiem inwestycji, objętych decyzją 
o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach której konieczne było 
usunięcie drzew i krzewów. Stosownie do art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych43, usunięto łącznie 294 szt. drzew i 145 m2 krzewów, odpowiednio: 
w 2016 r. – 65 szt. i 12 m2 (realizowano 2 inwestycje), w 2017 r. – 105 szt. i 54 m2 
(3  inwestycje), w 2018 r. – 124 szt. i 79 m2 (3 inwestycje), w 2015 r. nie realizowano 
inwestycji, w przypadku której konieczne było usunięcie drzew lub krzewów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 640-643) 

4.3. W okresie objętym kontrolą Marszałek oraz Lubelski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków44 nie wymierzyli Miastu kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, 
uszkodzenie lub zniszczenie drzew lub krzewów.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 296-297, tom II 667-669) 

4.4. Rada Miasta Zamość w okresie od 1.01.2015 r. do 28.06.2018 r. nie 
rozpatrywała skarg w zakresie usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości 
gminnych.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 294-295) 

4.5. Analiza pięciu zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Miasto w latach 
2015-2018 (do 15 maja) wykazała, że z terenu nieruchomości gminnych nie 
usuwano drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 723-724) 

4.6. W latach 2015-2018 (do 15 maja) złożono 209 wniosków, w tym odpowiednio 
w  poszczególnych latach: 89, 60, 43, 17 wniosków o wydanie zezwoleń na 
usunięcie z terenów nieruchomości gminnych 1.152 drzew (491, 302, 243, 116) oraz 
1.680 m2 krzewów, (789, 278, 164, 449).  

                                                      
43  Dz. U. z 2018 r. poz. 1474. 
44 Dalej: „Konserwator Zabytków”. 
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 (dowód: akta kontroli tom II str. 1-70) 

4.7. Spośród 209 wniosków złożonych w badanym okresie przez Miasto Zamość 
i  jednostki organizacyjne Miasta o wyrażenie zgody na usunięcie drzew i krzewów 
z  terenów nieruchomości gminnych wnioski te zostały złożone do: Marszałka 
Województwa Lubelskiego (łącznie 105, w tym w 2016 r. - 54, w 2017 r. - 34 
i  w  2018 r. - 17), do Konserwatora Zabytków łącznie 20, w tym: 5, 6, 9, 0; do 
Starosty wyznaczonego przez SKO złożono w 2015 r. - 84 wnioski. Ponadto 
w  jednym przypadku Prezydent Miasta Zamość w 2015 r. nie wyłączył się 
z  postępowania administracyjnego i wydał decyzję wyrażającą zgodę na usunięcie 
krzewów (10 m2) z terenów nieruchomości Gminy Miasto Zamość. W 2015 r. 
jednostki organizacyjne Miasta Zamość wnioski o usunięcie drzew i krzewów 
składały do Urzędu Miasta, a  następnie wnioski te były przekazywane do BOŚiZM, 
które występowało z  wnioskiem do SKO w Zamościu o wyłączenie organu 
i  wyznaczenie organu do przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach gminnych. 
Po rozpatrzeniu wniosku, SKO wydawało postanowienie na podstawie art. 26 § 2 
Kpa, wyznaczając organ właściwy do załatwienia sprawy dotyczącej wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew. W kolejnych latach wnioski wpływające do 
Prezydenta Miasta Zamość, wraz ze stosowną zgodą właściciela nieruchomości 
były przekazywane zgodnie z właściwością do Marszałka.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-70) 

4.8 . Do szczegółowej analizy wybrano 12 spraw dotyczących usunięcia 297 szt. 
drzew i 472 m2 krzewów. Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w tych 
sprawach wydali: Marszałek (8), Starosta Zamojski (4), Prezydent Miasta Zamość - 
jedno zezwolenie, które zostało wyłączone z tego obszaru i uwzględnione 
w statystyce II obszaru z uwagi na fakt, iż dotyczyło usunięcia 4 szt. drzew 
z nieruchomości innych niż nieruchomości gminne, tj. należących do Skarbu 
Państwa. Analizą objęto decyzje o usunięciu 293 szt. drzew i  472 m2 krzewów. 
We wszystkich badanych sprawach udzielono zezwolenia na usunięcie drzew 
i  krzewów. W czterech decyzjach naliczono opłatę w wysokości 342.576 zł. 
W  ramach kompensacji przyrodniczej w 7 zezwoleniach zobowiązano 
wnioskodawców do posadzenia łącznie 99 drzew i 155 m2 krzewów.  

Badane sprawy dotyczyły wniosków złożonych przez Miasto Zamość (WIMiZP – 4 
wnioski) i jego jednostki organizacyjne (ZDG - 7 wniosków, Zespół Szkół nr 545 – 
jeden wniosek, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy46 – jeden wniosek). 
Analiza tych wniosków wykazała, że 3 z 13 wniosków były niekompletne, tj.: 
‒ trzy wnioski47 nie zawierały elementu wskazanego w art. 83 ust. 4 pkt 3 uoop 

(w  brzmieniu obowiązującym do 27 sierpnia 2015 r.) i art. 83b ust. 1 pkt 4 uoop 
(w brzmieniu obowiązującym od 28 sierpnia 2015 r.) tj. nazwy gatunku drzewa do 
usunięcia, co szczegółowo opisano w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”; 

‒ spośród ww. trzech wniosków, w jednej sprawie wnioskodawca został wezwany 
do uzupełnienia wniosku (na podstawie art. 64 § 2 Kpa) w zakresie nazw 
gatunkowych drzew i wyrysu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość, 
w drugim przypadku zawieszono postępowanie w trybie art. 98 Kpa z powodu 
braku inwentaryzacji zieleni na terenie pod planowaną budowę boiska szkolnego. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 71-296) 

                                                      
45  Dalej: „ZS nr 5”. 
46  Dalej: „SOSW”. 
47 Wniosek z dnia 16.04.2015 r. złożony przez ZS nr 5 w Zamościu, na podstawie którego Starosta Zamojski wydał zezwolenie 
ROŚ.6120.67.2015 z dnia 15.09.2015 r.; wniosek z dnia 22.09.2017 r. złożony przez SOSW, na podstawie którego Marszałek 
wydał zezwolenie FZ-II.7170.48.2017.JSM z dnia 12.10.2017 r.; wniosek z dnia 5.12.2017 r. złożony przez ZDG, na podstawie 
którego Marszałek wydał zezwolenie FZ-II.7170.73.2017.EMA z dnia 17.01.2017 r. 
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4.9. W dwóch przypadkach spośród 12 analizowanych spraw wnioskodawca został 
wezwany do uzupełnienia wniosku. Dotyczyło to ZS nr 5 i ZDG. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 71-296) 

4.10. W analizowanym okresie stwierdzono jeden przypadek wydania przez 
Prezydenta Miasta zezwolenia na usunięcie 10 m2 krzewów z terenu nieruchomości 
gminnych dla CKZiU, co szczegółowo opisano w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 71-296) 

4.11. W latach 2015-2018 (do 15 maja) na podstawie złożonych wniosków (208) 
wydano łącznie 186 zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w tym odpowiednio: 
84, 49, 38,15. Objęto nimi łącznie 1.016 szt. drzew i 1.679 m2 krzewów, w tym 
odpowiednio: w 2015 r. 453 szt. i 789 m2, w 2016 r. 244 szt. i 278 m2, w 2017 r. 224 
szt. i 163 m2 w 2018 r. (do 15 maja) 95 szt. i 449 m2.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-70) 

4.12. W badanym okresie złożono 208 wniosków, z tego wydano 186 zezwolenia, 
w tym: zezwoleń/odmowa, 18 decyzji tylko odmownych, 4 wnioski umorzono, nie 
było wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia. W latach 2015-2018 (do 15 maja) 
Miasto i jego jednostki organizacyjne otrzymały 43 decyzje odmawiające zgody na 
usunięcie 119 szt. drzew, w tym odpowiednio: w  2015 r. 14 decyzji na 51 drzew, 
w 2016 r. 13 decyzji i 41 drzew, w 2017 r. 13 decyzji i 18 drzew, w 2018 r. (do 15 
maja) 3 decyzje i 9 drzew. Ponadto w  powyższym okresie umorzono cztery 
postępowania na wycinkę 9 szt. drzew, w  tym odpowiednio: w 2015 r. 0 i 0 szt., 
w 2016 r. 2 i 6 szt., w 2017 r. 2 i 3 szt., w  2018 r. (do 15 maja) nie wystąpiły 
przypadki umorzenia postępowań. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki 
określone w art. 64 § 2 Kpa (pozostawienie sprawy bez rozpoznania w związku 
z nieusunięciem braków w wyznaczonym terminie). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-70) 

4.13. W analizowanym okresie łączna wartość nałożonych opłat za usunięcie drzew 
i krzewów z terenu nieruchomości gminnych wyniosła 2.707,8 tys. zł i dotyczyła 33 
decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, co stanowiło 18% wszystkich 
wydanych zezwoleń (186). We wszystkich ww. sprawach organ wydający decyzję 
na usunięcie drzew i krzewów odroczył termin płatności w związku z udzieleniem 
zgody na usunięcie drzew pod warunkiem dokonania nasadzeń zastępczych 
i  utrzymania żywotności przez okres trzech lat od wykonanego nasadzenia (art. 84 
ust. 3 uoop). Do dnia 15 maja 2018 r. Miasto i jego jednostki organizacyjne nie 
uiściło żadnej kwoty z tytułu, opłaty za usunięcie drzew i krzewów, gdyż od 
wykonanych nasadzeń nie minęły trzy lata.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-70) 

4.14. Obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych organ wydający zezwolenie 
nałożył w 57 zezwoleniach, które dotyczyły 465 szt. drzew i 177 m2 krzewów. 
Stosunek drzew i krzewów nasadzonych (465 szt. i 177 m2) do drzew i krzewów 
usuniętych (1.016 szt. i 1.679 m2) wynosił odpowiednio 1:2,2 drzew 1:9,5 krzewów.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-70) 

4.15. W badanym okresie Miasto Zamość nie uiszczało opłaty za usunięcie drzew 
i  krzewów z uwagi na odroczenia wniesienia opłaty na okres trzech lat ze względu 
na nasadzenia zastępcze. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-70) 

4.16. Spośród 12 analizowanych spraw w 11 przypadkach usunięto drzewa i krzewy 
w terminie określonym w zezwoleniu, w dwóch przypadkach termin usunięcia drzew 
nie upłynął - wyznaczono do dnia 15.12.2018 r.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 71-296) 
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4.17. Spośród 12 analizowanych zezwoleń w 8 przypadkach organ wydający 
zezwolenie (Marszałek i Starosta Zamojski) nałożył na wnioskodawcę obowiązek 
dokonania nasadzeń zastępczych drzew i krzewów, w  tym w trzech sprawach do 
30.11.2018 r. Przeprowadzone oględziny nasadzeń zastępczych w pozostałych 
pięciu przypadkach wykazały, że dokonano nasadzeń w  czterech przypadkach. 
Z dokumentacji wynika, że nasadzenia te wykonane zostały w terminie i zgodnie 
z warunkami decyzji. W jednym przypadku nie wykonano nasadzeń, co zostało 
szczegółowo opisane w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 71-296, 300-305) 

4.18. Analiza ww. 12 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości gminnych wykazała, że Starosta na cztery analizowane zezwolenia 
w jednym przypadku zobowiązał wnioskodawcę do dokonania nasadzeń 
zastępczych oraz poinformowania organu o dokonanych nasadzeniach. Marszałek 
w 7 z 8 analizowanych zezwoleń nałożył na wnioskodawców obowiązek 
przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach w wyznaczonych terminach 
(w jednym przypadku nie wyznaczył terminu). W przypadkach w których upłynął 
termin do złożenia takiej informacji, wnioskodawcy poinformowali Marszałka 
o dokonanych nasadzeniach. Prezydent Miasta w wydanej decyzji nie zobowiązał 
wnioskodawcy do dokonania nasadzeń zastępczych.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 71-296) 

4.19. W sprawozdaniach statystycznych SG-01 za 2015, 2016 i 2017 rok Urząd 
zawarł dane o ubytkach i dokonanych nasadzeniach drzew i krzewów na terenach 
zieleni. W okresie tym poinformowano GUS o nasadzeniu 37, 16 i 301 drzew oraz 
159, 1241 i 321 krzewów, a także o ubytkach 243, 296 i 222 drzew oraz 80, 89 i 10 
krzewów. 
W rocznych sprawozdaniach statystycznych SG-01 w części „leśnictwo i ochrona 
środowiska” w dziale 3 „tereny zieleni w miastach i wsiach” sporządzonych za: 2015, 
2016 i 2017 rok nie wykazano rzeczywistej liczby usuniętych drzew przez Miasto 
Zamość i jego jednostki organizacyjne na podstawie wydanych zezwoleń oraz przez 
WIMiZP w trakcie realizacji inwestycji objętych decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Nie wykazano również drzew i krzewów usuniętych z terenów 
prywatnych wymagających zezwolenia oraz z terenów gminnych niewymagających 
zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 643, tom II str. 1-70, 306-308, 329-342) 

4.20. Urząd w wymaganym terminie (do 22 lutego każdego roku48, za rok poprzedni) 
przekazywał do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania SG-01 Statystyka 
gmin - leśnictwo i ochrona środowiska za 2015 r., 2016 r. oraz 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 329-342) 

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

1. Oględziny przeprowadzone przez kontrolera NIK wykazały, że nie 
monitorowano dokonanych nasadzeń zastępczych drzew i ich żywotności na 
nieruchomościach należących do Miasta Zamość. W zakresie realizacji decyzji 
FZ.7120.13.2016.HDO z 14.03.2016 r. i FZ-II.7170.37.2017.EMA z 31.07.2017 r., 
wydanych przez Marszałka na wniosek ZDG, stwierdzono, że w pierwszym 
przypadku nasadzeń dokonano zgodnie z decyzją, lecz spośród 15 drzew pięć 
sztuk było uschniętych, a 11 szt. drzew nie miało palików. W drugim przypadku 

                                                      
48 Za rok 2015 przekazano 16.02.2016 r., za rok 2016 – 17.02.2017 r., za rok 2017 – 19.02.2018 r., tj. zgodnie z Programem 

Badań Statystycznych Statystyki Publicznej za lata 2015-2017. 
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nasadzeń dokonano zgodnie z decyzją, lecz spośród 6 szt. drzew jedno było 
uschnięte.  
Dyrektor ZDG poinformował, że zgodnie z zawartymi umowami na dokonanie 
nasadzeń oraz pielęgnację nasadzeń drzew, zachowanie żywotności nasadzeń 
należy do wykonawcy. Jednocześnie zobowiązał się do przeprowadzenia kontroli 
nasadzeń. W przypadkach stwierdzenia niezachowania żywotności nasadzonych 
drzew z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości wykonawca 
nasadzeń zostanie zobowiązany do ich zastąpienia. 

W zakresie realizacji decyzji FZ.7120.22.2016.HDO z 28.09.2016 r., wydanej przez 
Marszałka na wniosek WIMiZP, dotyczącej nasadzeń zastępczych przy 
ul. Sikorskiego (nieruchomość należąca do Miasta Zamość) i stanu żywotności 
drzew, stwierdzono, że nasadzeń dokonano zgodnie z decyzją, lecz spośród 5 szt. 
drzew, dwa uschły, a jedno wymaga natychmiastowej pielęgnacji, aby nie utraciło 
żywotności.  
Dyrektor WIMiZM wyjaśnił, że w dniu 25.04.2017 r. zadanie zostało odebrane. 
Zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązał się do 3-letniej pielęgnacji 
drzew. Jednocześnie Dyrektor poinformował, że jesienią 2018 r. zostanie 
przeprowadzona kontrola stanu żywotności posadzonych drzew i zgodnie z umową 
zostaną uzupełnione uschnięte drzewa.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 71-78, 136-152, 196-212, 236-251, 300-305, 
313-324) 

2. W sprawozdaniach SG-01 za lata 2015-2017 w pozycji „ubytki drzew” nie ujęto 
rzeczywistej liczby usuniętych drzew, tj. usuniętych przez Miasto Zamość i jego 
jednostki organizacyjne na podstawie wydanych zezwoleń oraz przez WIMiZP 
w  trakcie realizacji inwestycji objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej gdzie usunięto bez uzyskania zezwolenia w 2016 r. 65 szt. drzew 
i  w  2017 r. – 105 szt. Łącznie w 2015 r. usunięto 453 drzew, w 2016 r. 309 drzew, 
w 2017 r. 329 drzew, natomiast w sprawozdaniu SG-01 za 2015 r. wykazano 243 
drzew, za 2016 r. wykazano 296 drzew i za 2017 r. wykazano 222 drzew. 
Ponadto w sprawozdaniach SG-01 za 2015, 2016 i 2017 rok nie uwzględniano 
liczby drzew usuniętych i nasadzonych na podstawie wydanych zezwoleń dla osób 
fizycznych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 643, tom II str. 1-70, 306-308, 329-342) 

Dyrektor WGK działający z upoważnienia Prezydenta Miasta wyjaśnił, że „ubytki 
drzew” ujęte w sprawozdaniach SG-01 to drzewa, które zostały usunięte z terenów 
zieleni miejskiej w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi lub protokołami 
konieczności. Sprawozdania SG-01 za lata 2015-2017 (w tym ubytki drzew) zostały 
sporządzone przez WGK na podstawie informacji i sprawozdań uzyskanych od 
merytorycznych wydziałów i jednostek organizacyjnych (w formie papierowej lub 
drogą telefoniczną). Wydział, opracowujący tzw. „zbiorówkę”, nie dysponował innymi 
dokumentami pozwalającymi zweryfikować przedmiotowe dane. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 643, tom II str. 1-70, 306-308, 329-342) 

3. Prezydent Miasta Zamość nie wyłączył się z postępowania administracyjnego 
w sprawie wydania zezwolenia dla CKZiU wnioskującego w dniu 2.03.2015 r. 
o usunięcie 9 szt. drzew i 10 m2 krzewów, rosnących na nieruchomości należącej do 
Miasta i nie wystąpił do SKO z wnioskiem o wyznaczenie innego organu do wydania 
takich decyzji.  
Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśniła, że prezydent miasta na prawach powiatu, 
nie wyłączył się z postępowania w sprawie nr BOS-ZM.6131.64.2015.KS, ponieważ 
po przeprowadzeniu oględzin uznano, że drzewa są wartościowe, w dobrej kondycji 
zdrowotnej, cenne przyrodniczo, a z uwagi na rozmiar i wiek, ich usunięcie byłoby 
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niepowetowaną stratą dla środowiska i estetyki nieruchomości. CKZiU wystąpiło 
02.03.2015 r. z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew i 10 m2 
rosnących na terenie nieruchomości, jako przyczynę wskazując zagrożenie 
bezpieczeństwa w komunikacji ludzi i obiektów budowlanych. W czasie wizji 
w  terenie stwierdzono, że drzewa są w bardzo dobrym stanie fitosanitarnym, rokują 
prawidłową wegetację na obecnym stanowisku, nie mają zaburzonej statyki ani 
widocznych zmian chorobowych a zagrożenie w stosunku do ludzi i mienia są 
jedynie hipotetyczne, wynikające z obecności drzew w danym miejscu. Z uwagi na 
wysoką wartość przyrodniczą planowanych do usunięcia 9 szt. drzew, tj.: 2 szt. gat. 
jesion wyniosły (190 cm i 117 cm), 1 szt. gat. kasztanowiec biały (189 cm), 4 szt. 
gat. modrzew pospolity (180 cm, 170 cm, 176 cmi 143 cm), 1 szt. gat. żywotnik 
zachodni (110 cm) i 1 szt. gat. lipa drobnolistna (200 cm), oraz wyjątkowe walory 
estetyczne, jakie tworzą wokół placówki nie zezwolono na usunięcie ww. drzew. 
Wniosku o wydanie zezwolenia nie przekazano do SKO w Zamościu w celu 
wyznaczenia organu do wydania decyzji, ponieważ we wszystkich dotychczasowych 
przypadkach, w których Prezydent Miasta wystąpił o wskazanie organu właściwego 
w sprawie, wyznaczano Starostę Zamojskiego i w żadnym z przypadków nie 
wydano decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia. Kierując się wyższym celem, 
jakim jest pozostawienie tak wartościowych drzew, wydano decyzję odmowną 
(drzewa do dnia dzisiejszego rosną i nadal znajdują się w dobrej kondycji).  
Zgodnie z postanowieniami art. 90 uoop w brzmieniu obowiązującym do dnia 
31 grudnia 2015 r., zadania dotyczące wydawania zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy znajdowały 
się w kompetencji starosty. W przypadku miasta na prawach powiatu, prezydent 
jako organ reprezentujący miasto na zewnątrz, a zarazem jako pracownik urzędu 
miasta, jednocześnie sprawujący funkcję starosty, podlega wyłączeniu na podstawie 
art. 24 § 1 pkt 1 i 4 k.p.a., co w konsekwencji wyłącza możliwość upoważnienia 
przez niego do załatwienia tej sprawy jego zastępców i pozostałych pracowników 
urzędu miasta. Stosowanie tego przepisu oznaczałoby de facto wydawanie przez 
Prezydenta Miasta zezwoleń na własny wniosek oraz w interesie własnym jednostki. 
W związku z tym, że dokonywanie rozstrzygnięć we własnej sprawie stoi 
w  sprzeczności z przepisami z art. 24 §1 i 4, art. 25 i art. 26 § 2 Kpa, w ocenie NIK, 
Prezydent Miasta winien był w takim przypadku wystąpić do SKO o  wyznaczenie 
innego organu do załatwienia sprawy wydania zezwolenia na usunięcie drzew 
rosnących na terenie nieruchomości Miasta. Potwierdzeniem ww. stanowiska NIK 
jest, wydana w analogicznej sprawie dotyczącej ustawy o  gospodarce 
nieruchomościami, uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 19 maja 2003 r. (OPS 1/03, ONSA 2003, z.  4, poz. 115). 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 306-309, 327-328, 655-666) 

4. Urząd dopiero w dniu 21.03.2017 r., tj. po upływie 111 dni od terminu (do 
30.10.2016 r.) wyznaczonego w decyzji49 wydanej przez Marszałka, poinformował 
Urząd Marszałkowski o dokonaniu nasadzeń. Dyrektor WIMiZP w wyjaśnieniach 
podał, że informacja o wykonaniu nasadzeń została wysłana z opóźnieniem z  uwagi 
na niedopatrzenie pracownika. Nasadzenia zostały wykonane w terminie 
określonym w decyzji. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 71-78, 178-195, 313-324) 

5. Brak nadzoru Miasta Zamość nad jednostkami organizacyjnymi Miasta (ZS nr 5, 
SOSW oraz ZDG) w zakresie spraw dotyczących kompletności złożonych wniosków 
o usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanych nasadzeń. 

                                                      
49  Decyzja FZ.7170.4.2016.HDO z 3.06.2016 r.  

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958498:part=a24%C2%A71p1&full=1
http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958498:part=a24%C2%A71p4&full=1
http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.79089:ver=0&full=1
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a) Dotyczy to trzech wniosków, które nie zawierały danych wskazanych w art. 83 
ust. 4 pkt 3 uoop, tj. nazwy gatunku drzewa do usunięcia, złożonych przez: ZS 
nr 5 w dniu 16.04.2015 r.50 o usunięcie 23 szt. drzew i 160 m2 krzewów, SOSW 
w dniu 22.09.2017 r.51 o usunięcie 23 szt. drzew oraz ZDG w dniu 5.12.2017 r.52 
o usunięcie 14 szt. drzew. Według wyjaśnień złożonych przez dyrektorów ww. 
jednostek organizacyjnych Miasta przyczyną niepodania nazw gatunkowych 
drzew były trudności z ich ustaleniem lub pomyłka pisarska. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 71-78, 124-135, 220-235, 262-280, 313-320) 

b) ZDG na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu 
(pętla autobusowa) nie dokonał nasadzenia zastępczego 3 szt. drzew, gatunek 
klon kulisty oraz 140 szt. krzewów, gatunek berberys zgodnie z  decyzją53 
wydaną przez Starostę Zamojskiego. Starosta w decyzji odstąpił od naliczania 
opłaty za usunięcie 40 szt. drzew i 120 m2 krzewów, które należało 
przeprowadzić do końca lutego 2016 r., zobowiązał wnioskodawcę do złożenia 
pisemnej informacji do Starostwa po dokonaniu nasadzeń. ZDG nie złożył do 
Starostwa informacji o dokonanych nasadzeniach. Dyrektor ZDG 
w wyjaśnieniach podał, że przyczyną niedokonania nasadzeń było 
niedopatrzenie pracownika. Jednocześnie zapewnił, że w najbliższym czasie 
(jesień, wiosna) zostaną dokonane nasadzenia. 

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 Kpa, organ administracji publicznej, który wydał 
decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja została 
wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, 
a  strona nie dopełniła tego warunku.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 71-78, 105-123, 300-303, 313-324) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność UM w zbadanym obszarze. 

5. Gospodarność, legalność i rzetelność działań związanych z usuwaniem 
drzew i krzewów oraz zagospodarowaniem pozyskanego drewna 

5.1. Miasto Zamość nie powierzyło wykonywania wycinki drzew i krzewów na 
terenach nieruchomości gminnych jednostce gminnej zajmującej się sprawami 
zieleni. Usługi wycinki wykonywały na podstawie zawartych umów firmy zewnętrzne 
wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. WGK zawierał corocznie umowy z wykonawcami zewnętrznymi na 
kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej, w ramach których dokonywano 
wycinki drzew i krzewów oraz zawierano oddzielne umowy na usunięcie drzew 
i  krzewów z uwagi na nieprzewidziane zdarzenia losowe. WIMiZP oraz ZDG 
zawierały umowy na wycinkę drzew w ramach przeprowadzonego postępowania 
przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego/remontowego. Oświatowe 
jednostki organizacyjne Miasta wykonywały wycinkę na podstawie umów zawartych 
z wykonawcami zewnętrznymi.  

(dowód: akta kontroli tom I str.657-705, tom II str. 401-418, 433-450) 

5.2. Kontrola czterech umów dotyczących inwestycji objętych decyzją o  zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, w ramach których konieczne było usunięcie drzew 
i krzewów, wykazała, że w dokumentacji sporządzonej przez Miasto, tj. 
w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia bądź w szczegółowych 

                                                      
50  Decyzja ROŚ.6120.67.2015 z 15.09.2015 r., wydana przez Starostę. 
51  Decyzja FZ-II.7170.48.2017.JSM z 12.10.2017 r., wydana przez Marszałka. 
52  Decyzja FZ-II.7170.73.2017.EMA z 17.01.2018 r., wydana przez Marszałka. 
53  Decyzja ROŚ.6120.118.2015 z 11.12.2015 r. 
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specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, określano sposób i warunki 
usunięcia drzew i krzewów, a w kosztorysach inwestorskich i przedmiarach robót - 
liczbę drzew i krzewów do usunięcia. Koszt usunięcia drzew i krzewów był 
wykazywany w kosztorysie ofertowym wykonawcy danej inwestycji, który został 
wyłoniony w postępowaniu przetargowym.  
W umowie nr 933/2016 z dnia 16.08.2016 r. na kwotę 80.028 zł dot. świadczenia 
usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni w Zamościu w 2017 r. – 
zadanie 2 wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązał się m.in. do pielęgnacji 
drzew (698 szt.) i 1.147 m2 i 250 mb krzewów oraz w ramach tej kwoty do wycinki 
5  szt. drzew (obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu) i 5 szt. wiatrołomów. 
W  umowie nie określono kwoty za wycinkę jednej sztuki drzewa. 
W 2016 r. Miasto, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych54, na podstawie umowy nr 104/2016 z dnia 21.09.2016 r. 
zleciło za kwotę 4.698 zł usunięcie 22 szt. drzew. Z dokumentu ustalania wartości 
zamówienia publicznego wynikało, że przyjęto średnie ceny rynkowe wykonawców 
świadczących tego rodzaju usługi na terenie kraju.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 657-705) 

5.3. W badanej dokumentacji sześciu spraw wybranych do badania szczegółowego 
nie wystąpiły przypadki uwzględniania w umowach zawartych z wykonawcami 
zewnętrznymi wartości pozyskanego drewna w kosztach usługi wycinki.  

(dowód: akta kontroli str. tom I str. 657-705, tom II str. 401-466) 

5.4. W latach 2015-2018 (do 15 maja) Urząd zawierał umowy z firmami 
zewnętrznymi na usuwanie drzew lub krzewów. W badanym okresie Urząd i jego 
jednostki organizacyjne usunął 1.403 szt. drzew i wydatkowali na ten cel kwotę 
170.688 zł, w tym w 2015 r. 182 szt. i 31.944 zł, w 2016 r. odpowiednio - 317 szt. 
i  42.173 zł, w 2017 r. - 501 szt. i 37.153 zł, w 2018 r. (do 15 maja) - 403 szt. 
i  59.418 zł.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 343-400) 

5.5. W Urzędzie zarządzeniem Nr 60/2014 r. Prezydenta Miasta Zamość z dnia 
12.03.2014 r. określono zasady gospodarowania drewnem pochodzącym z wycinki 
drzew z nieruchomości będących własnością Miasta Zamość w zależności od 
miejsca wycinki, tj.: 1) z terenów zieleni miejskiej, objętych całorocznym 
utrzymaniem oraz innych terenów, 2) w związku z inwestycjami realizowanymi przez 
Miasto, 3) z lasów stanowiących własność Miasta, 4) z terenów przekazanych 
jednostkom organizacyjnym Miasta w trwały zarząd albo użytkowanie. W przypadku 
usuwania drzew pochodzących z wycinki z terenów zieleni miejskiej, wycinki 
i obmiaru dokonuje Wykonawca (przy udziale pracownika WGK) wyłoniony 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 
w  zakresie bieżącego utrzymania zieleni miejskiej. Pozyskane drewno podlega 
sprzedaży Wykonawcy ww. prac lub innym podmiotom zainteresowanym jego 
kupnem, po cenach określonych w zarządzeniach Prezydenta Miasta55. Sprzedaż 
drewna przez Miasto odbywała się na podstawie faktur VAT w oparciu o  Wykaz 
Odbiorczy Drewna (WOD). Ponadto w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 60/2014 
Prezydenta, Wydział Gospodarki Komunalnej56 został zobowiązany do prowadzenia 
ewidencji ilościowo-wartościowej pozyskanego drewna57.  

                                                      
54  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.  
55  Nr 61/2014 r. z dnia 12 marca 2014 r., zmienione zarządzeniem Nr 68/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalania 

cennika detalicznego na drewno pochodzące z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Miasta Zamość.  
56  Zgodnie z zarządzeniem Nr 221/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta Zamość. 
57  Według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 60/2014 z dnia 12 marca 2014 r. 
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W przypadku drewna pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości będących 
własnością Miasta, usuwanych w związku z realizowanymi inwestycjami Miasta, 
wycinki i pozyskania drewna dokonuje Wykonawca wyłoniony w postępowaniu 
o  udzielenie zamówienia publicznego na realizację danej inwestycji. Pozyskane 
drewno podlega sprzedaży Wykonawcy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest 
zainteresowany kupnem drewna, Wykonawca przewozi i składa drewno 
w  wyznaczonym miejscu. Zgromadzone drewno może być przekazane do 
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu58 lub sprzedane. Wydział 
realizujący inwestycję na podstawie sporządzonego WOD wystawia Wykonawcy 
faktury VAT za drewno podlegające sprzedaży. Wydział prowadzący inwestycję 
został zobowiązany do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej pozyskanego 
drewna. 

W przypadku wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Miasta, 
usuwanych z terenów przekazanych jednostkom organizacyjnym Miasta w trwały 
zarząd albo użytkowanie, wycinki dokonuje Wykonawca wyłoniony w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast gdy zarządca lub użytkownik 
uzyska zgodę Prezydenta na zagospodarowanie drewna na własne potrzeby, 
wycinka drzew może zostać przeprowadzona systemem gospodarczym. Trwały 
zarządca albo użytkownik nieruchomości na podstawie sporządzonych WOD 
wystawia wykonawcy faktury VAT za drewno podlegające sprzedaży oraz prowadzi 
ewidencję ilościowo-wartościową pozyskanego drewna.  

(dowód: akta kontroli str. tom I str. 121-135) 

5.6. Analiza sześciu dokumentacji wybranych do badania szczegółowego wykazała, 
że WIMiZP, realizujący m.in. cztery zadania inwestycyjne59 objęte decyzją 
o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie sprzedawał pozyskanego 
drewna z wycinki, lecz przekazywał osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej, wskazanym przez MCPR. Dyrektor WIMiZP, wyjaśnił że drewno 
przekazano też jednostce organizacyjnej Miasta – Ogrodowi Zoologicznemu. 
W jednej spośród czterech analizowanych inwestycji - budowa ul. Jaworowej 
(umowa nr 153/2017 z 24.01.2017 r.) w protokole przekazania drewna (nieodpłatnie) 
MCPR wyliczono wartość brutto, wartość podatku od towarów i usług oraz ilość 
przekazanego drewna, wskazano sortyment i gatunek drewna, zgodnie 
z załącznikiem nr 7 do zarządzenia nr 60/2014 Prezydenta Miasta. W wyniku 
wycinki 54 szt. drzew uzyskano 6,94 m3 drewna o łącznej wartości 1.047,30 zł, które 
otrzymała osoba wskazana przez MCPR.  
W trakcie realizacji dwóch zadań: budowy drogi do terenów inwestycyjnych 
pomiędzy ul. Namysłowskiego a ul. Prostą (umowa nr 418/2017 z 4.04.2017 r.), 
gdzie wykonawca prac usunął 126 szt. drzew oraz budowy ul. Batorego (umowa 
nr 748/2017 z 1.08.2016 r.), gdzie usunięto 53 szt. drzew, przekazanie drewna 
osobom wskazanym przez MCPR odbyło się nieodpłatnie na podstawie protokołu 
przekazania drewna. W protokołach wpisywano ilość drewna oraz wartość 0 zł. 
W przypadku czwartego zadania - budowy ul. W. Łokietka (umowa nr 966/2016 
z  24.08.2016 r.), gdzie usunięto 37 szt. drzew, WIMiZP nie przedłożył dokumentów 
potwierdzających pozyskanie i przekazanie drewna, co zostało szczegółowo 
opisane w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

(dowód: akta kontroli str. 657-705) 

W przypadku drewna pozyskanego w ramach umowy nr 933/2016, zawartej 
z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu na utrzymanie zieleni, 

                                                      
58  Dalej: „MCPR”. 
59  Budowa ulicy W. Łokietka (umowa nr 966/2016 z 24.08.2016 r. na wykonanie robót budowlanych), budowa ulicy Jaworowej 

(umowa nr 153/2017 z 24.01.2017 r.), budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ul. K. Namysłowskiego i ul. Prostą 
(umowa nr 418/2017 z 4.04.2017 r.), budowa ulicy S. Batorego (umowa nr 748/2017 z 1.08.2016 r.). 
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zgodnie z  załącznikami nr 5 i 7 do zarządzenia nr 60/2014 Prezydenta Miasta 
z  dnia 12.03.2014 r. sporządzono wykaz odbiorczy drewna (WOD), wskazując 
rodzaj i liczbę usuniętych drzew, symbol surowca drzewnego oraz ilość 
pozyskanego drewna w m3 oraz przekazywano je protokołem przekazania drewna, 
wskazując sortyment, gatunek, ilość w m3, cenę netto, podatek od towarów i usług 
oraz wartość brutto. Wystawiono fakturę VAT sprzedaży dla Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zamość (dalej: „PGK Zamość”). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 433-466) 

W przypadku drewna pozyskanego z wycinki 22 szt. drzew (umowa nr 104/2016 
z  21.09.2016 r. zgodnie z załącznikami nr 5, 6 i 7 do zarządzenia nr 60/2014 
Prezydenta Miasta z dnia 12.03.2014 r. sporządzono wykaz odbiorczy drewna 
(WOD), protokół przekazania drewna oraz ewidencję ilościowo-wartościową drewna. 
Z wycinki 22 szt. drzew uzyskano 15 m3 drewna opałowego (jesion S4 i  olsza S4), 
które zostało sprzedane na podstawie faktury VAT nr 112/2016 z dnia 3.11.2016 r. 
za kwotę 1.595,81 zł. Ceny jednostkowe netto sprzedaży drewna wynosiły 90 zł 
i 130 zł za 1 m3, stawka podatku od towarów i usług 8% i były zgodne 
z  obowiązującym cennikiem detalicznym drewna pochodzącego z wycinki drzew 
z  nieruchomości będących własnością Miasta60. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 401-432)) 

5.7. Ilość pozyskanego drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenów 
nieruchomości gminnych w latach 2015-2018 (do 15 maja) wynosiła ogółem 548 m3, 
w tym odpowiednio: 166 m3, 78 m3, 201 m3, 103 m3. W tym okresie na stan 
magazynowy przyjęto 178 m3, w tym odpowiednio: 71 m3, 18 m3, 83 m3 i 6 m3. 
Pozyskane drewno pochodziło z wycinki gatunków drzew takich jak: lipa, jesion, 
klon, jarzębina, wierzba, olcha, topola i było zaliczone do kategorii S4 (opałowe 
miękkie). Wartość pozyskanego drewna wyceniono na łączną kwotę 36.564 zł, 
w  tym w 2015 r. – 10.352 zł, w 2016 r. – 14.613 zł, w 2017 r. - 6.554 zł, w 2018 r. 
(do 15 maja) – 5.045 zł.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 343-400) 

5.8. Drewno pozyskane z wycinki drzew z terenów gminnych zagospodarowano 
w  sposób następujący: sprzedano ogółem 216 m3, w tym: w 2015 r. – 87 m3, 
w  2016 r. – 34 m3, w 2017 r. – 56 m3, w 2018 r. (do 15 maja) – 39 m3, przekazano 
w formie darowizny 151 m3, w tym: w 2015 r. – 10 m3, w 2016 r. – 18 m3, w 2017 r. – 
62 m3, w 2018 r. (do 15 maja) – 61 m3, wykorzystano na własne cele ogółem 
170 m3, w tym: w 2015 r. – 69 m3, w 2016 r. – 18 m3, w 2017 r. – 83 m3, w 2018 r. 
(do 15 maja) – 0 m3.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 343-400) 

5.9. Miasto posiadało opracowany cennik detaliczny drewna pochodzącego 
z  wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Miasta, wprowadzony 
załącznikiem do zarządzenia nr 61/2014 Prezydenta Miasta z dnia 12 marca 
2014 r., który został zmieniony zarządzeniem nr 68/2016 Prezydenta Miasta z dnia 
11 marca 2016 r. Cena jednego m3 sprzedawanego drewna uzależniona była od 
wielkości (drewno wielowymiarowe oraz średnio - i  małowymiarowe), rodzaju 
drewna (np. iglaste, liściaste, w tym miękkie, twarde) oraz kryterium klasyfikacji 
jakościowo–wymiarowej (np. S2, S4). W zależności od ww. parametrów były różne 
stawki podatku od towarów i usług (8% i 23%). 
Prezydent Miasta wyjaśnił, że ceny (w 2014 r. i 2016 r.) poszczególnych 
asortymentów drewna ustalane były na podstawie cen z cennika stosowanego dla 
Nadleśnictwa Zwierzyniec – Lasy Państwowe, którego zasięgiem działania objęte są 

                                                      
60  Załącznik do zarządzenia nr 68/2016 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11.03.2016 r.  
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lasy należące do Skarbu Państwa na terenie Powiatu Zamojskiego oraz 
w uzgodnieniu z osobą sprawującą nadzór nad lasami wchodzącymi w skład zasobu 
Miasta Zamość. Przyjęte w cennikach stawki podatku od towarów i usług wynikają 
z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług61. Stawka podatku 
na drewno opałowe wynosi 8%, zgodnie z załącznikiem do ustawy nr 3 poz. 176. 
Drewno użytkowe opodatkowane jest podstawową stawką podatku 23%.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 119-135) 

5.10. W badanym okresie Miasto Zamość z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna 
uzyskało dochody w wysokości 10.652,54 zł, w tym: w 2015 r. – 2.197,91 zł, 
w  2016 r. – 3.607,47 zł, w 2017 r. – 2.893,96 zł, w 2018 r. (według stanu na dzień 
13 lipca) – 1.953,20 zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 343-347) 

5.11. Analiza sześciu zadań związanych z wycinką drzew i krzewów wykazała, że 
w przypadku dwóch zadań nadzorowanych przez WGK wartość drewna (10 szt.) 
pozyskanego w ramach utrzymania terenów zielonych (zadanie nr 2 w 2017 r.) oraz 
wycinka 22 szt. drzew (szczegółowo opisano w pkt. 5.7.) były ewidencjonowane 
i  ujmowane w księgach rachunkowych. Wystawiono faktury VAT: Nr 81/11/2017/MZ 
z 20.11.2017 r. na kwotę 199,05 zł, dla PGK Zamość za sprzedaż 1,64 m3 drewna 
opałowego za kwotę brutto 199,05 zł, pochodzącego z wycinki (10 szt.) oraz 
Nr 112/2016 z 2.11.2016 r. na kwotę 1.595,81 zł dla Zakładu Usługowo-
Remontowego za sprzedaż 15 m3 drewna pochodzącego z wycinki 22 szt. drzew. 
Zakład ten wykonał usługę wycinki tych drzew (faktura Nr 44/2016 z  2.11.2016 r. na 
kwotę 4.698 zł). 
WIMiZP, realizujący m.in. cztery zadania inwestycyjne (szczegółowo opisano 
w  pkt 5.7.) objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przekazał 
drewno opałowe bez ewidencjonowania w urządzeniach księgowych. W  trzech 
przypadkach drewno przekazano podopiecznym MCPR na podstawie protokołu 
przekazania, w czwartym przypadku realizacji Ogrodowi Zoologicznemu bez 
protokołu. Dotyczyło to wycinki drzew przy realizowanych nw. inwestycji: 
‒ budowa ul.Jaworowej - wycinka 54 szt. drzew, uzyskano 6,94 m3 drewna 

o  wartości 1.047,30 zł, które przekazano do MCPR, 
‒ budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ul. K. Namysłowskiego 

a ul. Prostą - usunięto 126 szt. drzew, przekazano do MCPR 31 metrów 
przestrzennych nieodpłatnie o wartości 0 zł, 

‒ budowy ul. S. Batorego - usunięto 53 szt. drzew, przekazano nieodpłatnie MCPR 
5 metrów przestrzennych o wartości 0 zł. 

Dyrektor WIMiZP, wyjaśnił, że drewno opałowe, pozyskane z wycinki prowadzonej 
w  związku z przygotowaniem terenu pod realizację zadań inwestycyjnych 
realizowanych przez Urząd, zostało przekazane nieodpłatnie jednostkom 
organizacyjnym Miasta.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 657-705, tom II 313-324, 401-466) 

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

1. WIMiZP nie klasyfikował i nie dokonywał obmiaru oraz nie sporządzał z obmiaru 
wykazu odbiorczego drewna przy usuwaniu drzew w trakcie realizacji budowy: 
ul. W. Łokietka (umowa nr 966/2016 z 24.08.2016 r.) - wycięto 37 szt. drzew, 
budowy drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ul. K. Namysłowskiego 
i ul. Prostą (umowa nr 418/2017 z 4.04.2017 r.) - wycięto 126 szt. drzew oraz 
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budowy ul. S.Batorego (umowa nr 748/2017 z 1.08.2017 r.) - wycięto 53 szt. drzew, 
co było niezgodne z wymogami załącznika nr 3 do zarządzenia nr 60/2014 
Prezydenta Miasta z dnia 12 marca 2014 r. Ponadto dla ww. inwestycji nie 
prowadzono ewidencji ilościowo-wartościowej pozyskanego drewna, stosownie do 
załącznika nr  6 do ww. zarządzenia. WIMiZP nie posiadał żadnego dokumentu 
dotyczącego przekazania Ogrodowi Zoologicznemu w Zamościu - jednostce 
organizacyjnej Miasta Zamość drewna pochodzącego z wycinki 37 szt. drzew 
w trakcie realizacji budowy ul. W. Łokietka.  

Dyrektor WIMiZP w wyjaśnieniach podał, że nie posiada klasyfikacji i obmiaru 
pozyskanego drewna (ilościowego i jakościowego) oraz nie posiada wykazu 
odbiorczego drewna (WOD) z usuwanych drzew w związku z realizowanymi 
inwestycjami, gdyż w Wydziale nie ma osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
do dokonywania klasyfikacji i obmiaru. Ponadto Dyrektor Wydziału wyjaśnił, że brak 
jest protokołu przekazania drewna z inwestycji prowadzonej przy ul. W. Łokietka. 
Drewno zostało wycięte i wywiezione przez wykonawcę robót do Ogrodu 
Zoologicznego. Wydział pismem z dnia 7.08.2018 r. wystąpił do wykonawcy robót 
o  dodatkowe wyjaśnienia i potwierdzenie przekazania drewna. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 119-135, 671-705, tom II str. 313-326) 

2. W księgach rachunkowych Miasta nie ujęto przychodów i rozchodów w związku 
z  pozyskaniem drewna z wycinki 270 szt. drzew, w tym 50 szt. (6,94 m3) o wartości 
1.047,30 zł w trakcie realizacji czterech zadań inwestycyjnych62 objętych decyzją 
o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czym naruszono art. 20 ust. 1 i art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości63. 
Według wyjaśnień Dyrektora WIMiZP przekazane drewno nie przedstawiało dużej 
wartości finansowej, więc Urząd nie wyceniał przekazywanego drewna i nie ujmował 
w ewidencji księgowej.  

(dowód: akta tom I kontroli str. 657-705) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność UM w zbadanym obszarze. 

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 Kontroli64, wnosi o: 

1. Bieżące zamieszczanie w publicznie dostępnym wykazie dokumentów 
zawierających informacje o środowisku wniosków o wydanie zezwolenia 
i  zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. 

2. Wykazywanie w sprawozdaniach SG-01 - leśnictwo i ochrona środowiska 
rzetelnych danych statystycznych, zgodnych ze stanem faktycznym. 

3. Ujmowanie w ewidencji księgowej przychodów i rozchodów drewna 
pozyskiwanego z terenów nieruchomości stanowiących własność Miasta. 

4. Sporządzanie wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości Miasta, zawierających elementy określone w art. 83b ust. 1 uoop. 

5. Przeprowadzanie kontroli żywotności nasadzonych drzew niezwłocznie po 
upływie trzech lat od określonego w zezwoleniu terminu ich nasadzenia. 

                                                      
62   Budowa ulicy W. Łokietka (umowa nr 966/2016 z dnia 24.08.2016 r. na wykonanie robót budowlanych), budowa ulicy 

Jaworowej (umowa nr 153/2017 z 24.01.2017 r.), budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ul. K. Namysłowskiego 
i ul. Prostą  (umowa nr 418/2017 z 4.04.2017 r.), budowa ulicy S. Batorego (umowa nr 748/2017 z dnia 1.08.2016 r.). 

63   Dz.U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.. 
64   Dz. U. z 2017 r., poz. 524, zwanej ustawą o NIK. 
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6. Dokumentowanie w sporządzanych protokołach oględzin ustaleń w zakresie 
występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 

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

8. Przestrzeganie określonych warunków uzyskania zgody na usunięcie drzew 
i  krzewów z terenów nieruchomości gminnych. 

9. Klasyfikowanie, dokonywanie obmiaru oraz prowadzenie ewidencji ilościowo-
wartościowej pozyskanego drewna zgodnie z wymogami zarządzenia nr 60/2014 
Prezydenta Miasta z dnia 12 marca2014 r.  

10. Naliczanie i pobieranie odsetek od nieterminowych wpłat za usunięcie drzew lub 
krzewów. 

11. Wyłączanie się Prezydenta Miasta z prowadzonych postępowań 
administracyjnych w sprawie usuwania drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości Miasta. 

12. Zwiększenie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta w  zakresie spraw 
związanych z usuwaniem i nasadzeniami drzew i krzewów. 
 

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       21       sierpnia 2018 r.  

Kontrolerzy 

 

Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis Jerzy Bielak 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

 
Dariusz Barej 

specjalista kontroli państwowej 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 
i wykorzystania uwag  


