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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) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie  

Kontrolerzy 1. Edward Szempruch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/95/2018 z 22 czerwca 2018 r. 

2. Katarzyna Zglińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/93/2018 z 18 czerwca 2018 r. (dowód: akta kontroli, tom I str. 1-4). 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Chełm (dalej: „UM” lub „Urząd”), 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65.  

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Agata Fisz - Prezydent Miasta Chełm od 26 listopada 2006 r. 
 (dowód: akta kontroli, tom I str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność UM w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania 
pozyskanego drewna.  

Ocenę pozytywną uzasadnia zwłaszcza: 

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

 rzetelne i zgodne z przepisami przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń 
dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenów innych niż tereny 
nieruchomości Miasta; 

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

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast m.in.: 

 niewyłączania się Prezydenta Miasta z prowadzonych w 2015 r. postępowań 
administracyjnych w sprawie usuwania drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości Miasta; 

 wydania w latach 2016-2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) przez 
działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta – dyrektora WOŚ - 14 
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości Miasta, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli (dalej: „NIK”) stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, 
albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, 
stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 
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pomimo, że od 1 stycznia 2016 r. organem właściwym do wydania tych 
zezwoleń był Marszałek Województwa Lubelskiego (dalej: „MWL”); 

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

 nierzetelnego sporządzenia sprawozdania statystycznego SG-01 za: 2015, 
2016 i 2017 rok, tj. niewykazania ilości faktycznie dokonanych ubytków 
i nasadzeń drzew i krzewów, które miały miejsce w ww. latach na terenach 
nieruchomości Miasta; 

 niedokonania nasadzeń zastępczych drzew przy ul. Kredowej, Sienkiewicza 
i Mościckiego o parametrach określonych przez MWL w decyzji zezwalającej na 
wycinkę drzew. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu2 w latach 2015–2018 (do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych), do prowadzenia spraw dotyczących usuwania 
drzew i krzewów w UM wyznaczone zostały trzy komórki organizacyjne: Wydział 
Geodezji, Kartografii i Mienia Komunalnego (dalej: „WGKiMK”) w zakresie 
korzystania z uprawnień właścicielskich, Wydział Infrastruktury Komunalnej (dalej: 
„WIK”) w zakresie zarządzania terenami zieleni miejskiej oraz nadzoru nad 
realizacją zadań przez jednostkę organizacyjną Miasta, tj. Zarząd Dróg Miejskich 
(dalej: „ZDM”) i Wydział Ochrony Środowiska (dalej: „WOŚ”) w zakresie ochrony 
obszarów i obiektów o wartościach przyrodniczych. Zadania poszczególnych 
jednostek zostały określone w szczegółowych zakresach działania jednostek 
organizacyjnych UM3.  

WOŚ był odpowiedzialny za zadania dotyczące m.in. wydawania zezwoleń na 
usunięcie drzew i krzewów z terenów innych niż gminne i innych niż wpisane do 
rejestru zabytków; ustalanie i pobieranie opłat za usuwanie drzew i krzewów; 
wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez 
wymaganego zezwolenia i za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów. 
W ramach zadania gospodarowania pozyskanym drewnem ZDM na podstawie 
regulaminu organizacyjnego4, odpowiadał m.in. za prowadzenie magazynu 
podręcznego i rozdysponowywanie pozyskanego drewna będącego na stanie 
magazynowym. 

Zadania dotyczące sporządzania wniosków i uzyskania zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów z terenów nieruchomości Miasta oraz gospodarowania 
pozyskanym drewnem lub nadzoru nad tym zadaniem, nie zostały ujęte 
w dokumentach wewnętrznych Urzędu. Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy 
Prezydenta Miasta, za sporządzanie wniosków i uzyskanie zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów z terenów nieruchomości Miasta odpowiedzialne były dwie komórki 
organizacyjne, tj. WGKiMK i WIK.  

(dowód: akta kontroli, str. 18-19, 380) 

                                                      
2 Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 158/11 z 17 czerwca 2011 r.  
3 Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 266/11 z 19 września 2011 r., zmieniony Zarządzeniami Prezydenta UM 
Chełm nr 725/13 z 12 kwietnia 2013 r. i nr 1111/18 z 6 lutego 2018 r. 
4 Załącznik do zarządzenia nr 01/2015 dyrektora ZDM w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego z 27 lutego 
2015 r. oraz 08/2017 z 31 sierpnia 2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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2. Zadania dotyczące usuwania drzew i krzewów w okresie objętym kontrolą, były 
ujęte w pisemnych zakresach czynności pracowników i realizowane były przez dwie 
do trzech osób w każdym z wydziałów UM, tj. WGKiMK, WIK i WOŚ oraz ZDM. 

Zadania dotyczące sporządzania wniosków i uzyskania zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów z terenów nieruchomości Miasta oraz gospodarowania 
pozyskanym drewnem lub nadzoru nad tym zadaniem nie zostały ujęte w zakresach 
czynności pracowników Urzędu.  

(dowód: akta kontroli, str. 8-17) 

3. Pracownicy UM realizujący m.in. zadania związane z usuwaniem drzew 
i krzewów oraz zagospodarowaniem pozyskanego drewna posiadali wykształcenie 
wyższe na kierunku inżynieria środowiska (WOŚ – dwie osoby), inżynier architektury 
krajobrazu (WOŚ – trzy osoby), ochrona środowiska – specjalność gospodarka 
odpadami (WIK – jedna osoba) oraz w przypadku jednej osoby (WOŚ) trzy 
szkolenia odbyte w ramach tematyki objętej kontrolą w latach 2007-2009. 
Pracownicy ci nie posiadali kwalifikacji w zakresie dendrologii i uprawnień 
brakarskich oraz szkoleń odbytych w tym zakresie w okresie objętym kontrolą. 
Pracownicy ZDM również nie posiadali kwalifikacji w tym zakresie.  

Jak wyjaśnił Zastępca Prezydenta Miasta, Urząd zlecał wykonanie ekspertyz 
dendrologicznych dla drzew pomnikowych i rosnących na terenach wpisanych do 
rejestru zabytków, które były niezbędnym załącznikiem do wniosków o wykonanie 
prac związanych z pielęgnacją tych drzew. W związku z faktem, że na terenie 
Miasta znajduje się 11 drzew pomnikowych, nie było konieczności posiadania przez 
pracowników uprawnień dendrologicznych. UM korzystał z ekspertyz 
dendrologicznych również w przypadku postępowań w sprawie wymierzania 
administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego 
zezwolenia, za zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów spowodowanych 
niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków 
chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności. Ocena stanu zdrowotnego drzew 
dokonywana była metodą wizualną, poprzez analizę tendencji przyrostowej drzew, 
określania patogenów (owadów, grzybów), statykę drzew poprzez wystąpienie 
ryzyka zagrożenia dla ludzi i mienia. Wykształcenie kierunkowe pracowników WOŚ 
i  posiadany staż pracy, zgodnie z przedstawionym wyjaśnieniem, były pożądane, 
ale ich brak nie stanowił istotnej przeszkody we właściwej ocenie drzewostanu, 
a przepisy szczególne nie wskazywały wymogu posiadania uprawnień 
dendrologicznych (szczególnie na etapie rekrutacji na stanowiska pracy). Natomiast 
Dyrektor ZDM wyjaśnił, że pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw 
dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz prowadzenie gospodarki 
magazynowej, nie byli stroną decyzyjną w tych sprawach. Ich zadaniem było 
dopilnowanie strony formalnej procesu usuwania drzew i krzewów oraz 
gospodarowania pozyskanym drewnem.  

 (dowód: akta kontroli, str. 8-17, 385-386) 

4. W szczegółowych zakresach działania jednostek organizacyjnych UM 
w analizowanym okresie nie zostały wskazane komórki odpowiedzialne za 
zagospodarowanie pozyskanego drewna. Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy 
Prezydenta Miasta, w latach 2015-2018 (do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych) Urząd nie realizował innych inwestycji, niż drogowe, które wymagałyby 
zastosowania postępowania w zakresie wycinki drzew i gospodarowania 
pozyskanym drewnem. W przypadku inwestycji drogowych zadania te realizował 
ZDM, w przypadku terenów zielonych (skwerów, parków) spółki komunalne miasta, 
tj. Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. (dalej: „PUM Sp. z o.o.”) 
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i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (dalej: 
„MPGK Sp. z o.o.”). W odniesieniu do pozostałych jednostek organizacyjnych 
posiadających nieruchomości gminne w trwałym zarządzie, zadania realizowane 
były na bieżąco w oparciu o obowiązujące przepisy.   

 (dowód: akta kontroli, str. 380, 385) 

5. Potencjał techniczny, zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy Prezydenta Miasta, był 
wystarczający do pełnej realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów 
oraz zagospodarowaniem pozyskanego drewna. Pracownicy WOŚ do sprawdzenia 
obwodów pni korzystali z taśm mierniczych: SOLA–BIGT – 5M/19 MM EC-CLASS I, 
STANLEY Power Lock – 3m (33-218). Dokumentacje fotograficzne wykonywane 
były przy użyciu aparatu marki CANON DS 126491. Podczas dokonywania oględzin 
wykonywanych przez WIK i jednostki UM: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i placówki oświatowo-wychowawcze prowadzone 
przez Miasto, wykorzystywana była taśma miernicza. ZDM korzystał dodatkowo 
z aparatu fotograficznego w celu sporządzenia dokumentacji oględzin. 

 (dowód: akta kontroli, str. 386, 394-395) 

6. W okresie objętym kontrolą, w kolejnych uchwałach budżetowych wyodrębniono 
środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 
terenach nieruchomości Miasta. W 2015, 2016 i 2017 r., była to kwota 18 tys. zł, 
natomiast w 2018 r. – 20 tys. zł. Na pozostałe zadania środki nie zostały 
wyodrębnione. Jak wyjaśniła Prezydent Miasta, ewidencja księgowa w UM 
prowadzona była według klasyfikacji budżetowej i nie była dopasowywana do 
poszczególnych zadań. 

 (dowód: akta kontroli, str. 73-75, 398) 

7. W okresie od 2015 r., Urząd dokonywał identyfikacji ryzyk oraz ich analizy na 
podstawie zarządzenia nr 997/10 Prezydenta Miasta z 20 maja 2010 r. w sprawie 
wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w UM i jednostkach organizacyjnych 
Miasta (dalej: „PZR”). Zgodnie z załącznikiem nr 2 do PZR5, zidentyfikowane przez 
dyrektorów wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych ryzyka, opisane 
w formie arkusza identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania 
ryzyku6, przekazywane były do Urzędu w terminie do 31 grudnia każdego roku 
kalendarzowego.  

Wpływ i prawdopodobieństwo ryzyk zidentyfikowanych za lata 2015-2017 określone 
zostało każdorazowo na poziomie średnim, a istotność ryzyk na poziomie 
umiarkowanym. W obszarze związanym z usuwaniem drzew i krzewów oraz 
zagospodarowaniem drewna nie zidentyfikowano ryzyka. 
Zgodnie z wyjaśnieniem Prezydenta Miasta, ryzyka w obszarze usuwania drzew 
i krzewów zostały zidentyfikowane bezpośrednio w ZDM oraz WIK, zgodnie 
z zarządzeniem nr 997/10 Prezydenta Miasta z 20 maja 2010 r. w sprawie 
wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w UM i jednostkach organizacyjnych 
Miasta. Jednocześnie Prezydent Miasta stwierdziła, że po analizie wystąpienia 
pokontrolnego z przedmiotowej kontroli kwestie dotyczące usuwania drzew 
i krzewów oraz gospodarowania pozyskanym drewnem znajdą się w składanych 
arkuszach identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku 
w roku bieżącym.  

(dowód: akta kontroli, str. 20, 452) 

 

 

                                                      
5 Regulamin zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Chełm i jednostkach organizacyjnych Miasta Chełm. 
6 Załącznik nr 3 do Regulaminu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Chełm i jednostkach organizacyjnych Miasta Chełm. 
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8. W okresie objętym kontrolą realizacja zadań dotyczących usuwania drzew 
i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego drewna nie była 
przedmiotem kontroli komisji rewizyjnej lub innej komisji właściwej ds. ochrony 
środowiska, funkcjonujących w ramach Rady Miasta. Urząd nie przeprowadzał 
audytu wewnętrznego analizowanych zadań. 

(dowód: akta kontroli, str. 6-7) 

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

Regulacje wewnętrzne UM (regulamin organizacyjny, szczegółowe zakresy 
działania jednostek organizacyjnych UM) oraz zakresy czynności pracowników nie 
uwzględniały zadań dotyczących sporządzania wniosków i uzyskania zezwoleń na 
usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości Miasta oraz gospodarowania 
pozyskanym drewnem lub nadzoru nad tym zadaniem. 

 Zgodnie z wydanymi przez Ministra Finansów „Standardami kontroli zarządczej dla 
jednostek sektora finansów publicznych”7, stanowiącymi wskazówki w zakresie 
funkcjonowania, tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej, 
struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów 
i zadań. Dla każdego pracownika powinien zostać określony aktualny zakres 
wykonywanych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.  

W dniu 16 lipca 2018 r. (tj. w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych) Prezydent 
Miasta poinformowała o wydaniu dwóch zarządzeń8: w sprawie szczegółowych 
zakresów działania jednostek organizacyjnych UM, w ramach którego WGKiMK 
powierzono wyrażanie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie drzew 
i krzewów; WIK powierzono występowanie do MWL z wnioskami o uzyskanie 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących 
własnością Miasta, niebędących w zarządzie jednostek organizacyjnych Miasta, 
a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – do Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: „LWKZ”) oraz zarządzenia 
w sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego 
będącymi w dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta. Wykonanie tego 
zarządzenia powierzono kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, zaś nadzór 
nad jego wykonaniem dyrektorom wydziałów, sprawującym nadzór nad jednostkami 
organizacyjnymi Miasta.  

   (dowód: akta kontroli, str. 8, 18-19 380, 385, 401-428) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie9 działalność UM w badanym obszarze. 
 
 

                                                      
7 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84). 
8 Zarządzenie Nr 1326/18 z 16 lipca 2018 r., Nr 1327/18 z 16 lipca 2018 r. 
9 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 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

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

2.1. Wydawanie zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów   

1. W okresie objętym kontrolą dla terenów innych niż tereny nieruchomości Miasta, 
UM wydał zezwolenia na usunięcie w 2015 r. – 94 drzew i 2 m² krzewów; w 2016 r. 
–  1.123 drzew i 2.221,95 m² krzewów;  w 2017 r. – 425 drzew i 55,5 m² krzewów, 
w 2018 r. – 341 drzew i 68,1 m² krzewów oraz w 2019 r. –  22 drzew.  

Do Prezydenta Miasta wpłynęło w tym okresie 728 wniosków o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew i krzewów z terenów innych niż tereny nieruchomości Miasta. 
W poszczególnych latach złożonych zostało odpowiednio: 290, 260, 124 i 54 
wniosków, które objęły łącznie 3.423 drzew i 75.703,9 m² krzewów10. Na podstawie 
złożonych wniosków, Prezydent Miasta wydał 660 zezwoleń na usunięcie drzew 
lub krzewów11. W poszczególnych latach liczba zezwoleń wyniosła odpowiednio: 
278, 245, 111, 51. Zezwolenia objęły łącznie 2.005 drzew i 2.347,55 m² krzewów 
(w 2015 r. – 1.252/160,45, w 2016 r. – 353/2.119, w 2017 r. – 137/16,9, w 2018 r. – 
263/51,2). 

Umorzonych zostało 17 postępowań (w 2015 r. – 6, w 2016 – 6, w 2017 r. – 3 
i w 2018 r. – 2). Bez rozpoznania pozostawiono 17 wniosków (w 2015 r. – 6, 
w 2016 r. – 4, w 2017 r. – 6 i w 2018 r. – 1) oraz wydano 34 decyzje odmowne 
(w 2015 r. - 7, w 2016 r. - 13, w 2017 r. – 12 i w 2018 r. - 2). Decyzje odmowne 
dotyczyły ogółem 197 drzew i 36.628,30 m² krzewów. Na podstawie dokumentacji 
wybranej do analizy12 ustalono, że powodem wydania decyzji odmownych był 
w szczególności dobry stan zdrowotny drzew i brak realnego zagrożenia dla 
mieszkańców i ruchu drogowego oraz brak zgody współwłaściciela terenu. 
Umorzeniu podlegały postępowania m.in w związku z prośbami wnioskodawców 
o wycofanie/umorzenie wniosku, brakiem konieczności uzyskiwania zezwolenia 
(w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2017 r.) lub wnioski dotyczyły wycinki drzew 
owocowych. Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy Prezydenta Miasta, decyzje 
odmawiające wycinki drzew następowały w przypadkach wniosków o usunięcie 
zdrowego drzewa i braku zgody wnioskodawcy na wniesienie wyliczonej opłaty.  

 (dowód: akta kontroli, str. 22-60, 68, 393) 

2. Łączna wartość opłat nałożonych przez UM w ramach 20 zezwoleń za usunięcie 
drzew i krzewów z terenów innych niż tereny nieruchomości Miasta, wyniosła 
3.270,6 tys. zł. W przypadku kwoty 3.197,7 tys. zł, termin uiszczenia odroczono 
w związku z nałożeniem w decyzji obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych13. 
Wnioskodawcy uiścili łącznie 72,9 tys. zł. w ramach opłat bieżących. 

W przypadku 665 zezwoleń (co stanowiło 97,1% wydanych zezwoleń) na usunięcie 
drzew i krzewów, obejmujących 1.993 drzew i 2.382,7 m² krzewów, Prezydent 
Miasta nie nałożyła opłaty, w związku z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody14 (dalej: uoop). W przypadku 23 zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów Prezydent Miasta nałożyła obowiązek dokonania nasadzeń 
zastępczych - łącznie 545 drzew. Liczba nasadzeń zastępczych stanowiła jednak 
27,2% drzew usuniętych. Wynikało to z wydawania zezwoleń na usunięcie drzew 

                                                      
10 W latach 2015-2018 odpowiednio (drzewa/krzewy): 1.680/70.951,6 m², 1.308/3.972,6 m², 87/715 m², 348/64,7 m². 
11 25 decyzji wspólnych na usunięcie drzew i krzewów. 
12 Cztery decyzje odmowne i cztery decyzje umorzeniowe.  
13 Najwcześniejszy termin dokonania nasadzeń lub uiszczenia opłat minie w listopadzie 2018 r. 
14 Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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lub krzewów, które rosły na nieruchomościach stanowiących własność osób 
fizycznych i najczęściej zagrażały bezpieczeństwu osób lub mienia albo były 
obumarłe. W przypadku 662 zezwoleń na usunięcie drzew/krzewów (96,6%), 
Prezydent Miasta nie nałożył obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych i odstąpił 
jednocześnie od nałożenia opłaty. Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy Prezydenta 
Miasta, naliczanie opłat za wycinkę stosowano w przypadkach drzew zdrowych 
i wartościowych przyrodniczo. Wnioski składane były głównie przez osoby fizyczne, 
nowych właścicieli, którzy chcieli zagospodarować własną nieruchomość, 
a o usunięciu drzew najczęściej decydował ich stan zdrowotny. Opłat nie naliczano 
w przypadkach określonych w art. 86 ust. 1 uoop.    

 (dowód: akta kontroli, str. 22-60, 393) 

3. Na wybranej losowo próbie 13 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w 12 
przypadkach stwierdzono, że zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
innych niż tereny nieruchomości Miasta, zostały wydane zgodnie z właściwością 
rzeczową i miejscową, na podstawie kompletnych wniosków. W jednym przypadku, 
postępowanie zostało umorzone, ze względu na niekompletność wniosku i brak jego 
uzupełnienia przez wnioskodawcę. Podczas wizji w terenie, w dwóch przypadkach 
UM skorygował liczbę wnioskowanych drzew i krzewów i stwierdził konieczność 
usunięcia jednego dodatkowego drzewa. Przypadki te były odnotowywane 
i opisywane w protokołach z oględzin. Nie stwierdzono, aby UM udzielił zezwoleń na 
usunięcie drzew i krzewów, których usunięcie nie wymagało uzyskania takiej zgody. 
Nie wystąpiły także przypadki wymagające uzgodnień z odpowiednimi organami 
przed udzieleniem zezwoleń. 

Nie stwierdzono przypadków wzywania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień 
i przeanalizowania możliwości alternatywnej realizacji inwestycji, w celu zachowania 
jak największej liczby drzew i krzewów. Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy 
Prezydenta Miasta, wariantowanie realizacji inwestycji następowało w przypadkach 
ubiegania się inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
zamierzonego przedsięwzięcia i było zawarte w karcie inwestycyjnej 
przedsięwzięcia, podlegając ocenie na etapie postępowania w zakresie uzyskania 
decyzji. Było również zależne od dostępności powierzchni działki, jej kształtu 
i infrastruktury technicznej istniejącej w pobliżu. Analizowane rozwiązania 
alternatywne musiały być także zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego i uwzględniać poniesienie kosztów niewspółmiernych do 
uzyskanych efektów ekologicznych.  

Wydanie zezwoleń było każdorazowo poprzedzone przeprowadzeniem oględzin. 
Protokoły z przeprowadzonych oględzin zawierały zweryfikowane informacje 
przedstawiane we wniosku, dokumentację fotograficzną oraz informacje na temat 
braku występowania w obrębie zadrzewień chronionych gatunków i gniazd 
lęgowych, z wyjątkiem czterech spraw15, zakończonych wydaniem decyzji w latach 
2015 – 2016 (I połowa). Pomimo braku tych informacji w protokołach, ich 
występowanie podlegało sprawdzeniu, zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy 
Prezydenta Miasta.  

W przypadku jednej decyzji16, termin wycinki drzew został ustalony w tzw. okresie 
lęgowym tj. do 31 marca. Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że przeprowadzona 
wizja nie potwierdziła występowania gniazd, a inwestor ze względów 
bezpieczeństwa i estetyki zamierzał niezwłocznie uporządkować teren. Było to 

                                                      
15 Decyzje nr: OŚ.6131.60.2015 z dnia 4 marca 2015 r., OŚ.6131.296.2015 z dnia 28 października 2015 r., OŚ.6131.382.2015 
z dnia 7 stycznia 2016 r., OŚ.6131.53.2016 z dnia 14 marca 2016 r. 
16 Decyzja nr OŚ.6131.60.2015 z dnia 4 marca 2015 r. 
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możliwe po dokonaniu czynności sprawdzającej, czy na drzewach przeznaczonych 
do wycinki nie znajdują się gniazda. 

W przypadku 10 postępowań z 13 objętych badaniem w sprawie wydania zezwoleń 
na usunięcie drzew i krzewów zachowano terminy określone w art. 35 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego17 (dalej: „Kpa”). Trzech 
spraw nie załatwiono w terminie miesiąca (prowadzono je 41, 48 i 71 dni18), o czym 
zgodnie z art. 36 Kpa powiadomiono wnioskodawców. Wydane zezwolenia 
zawierały wszystkie wymagane prawem elementy. Warunki określone 
w zezwoleniach były zgodne z obowiązującymi przepisami, zawierały elementy 
wskazane w art. 83d uoop.  

W trzech przypadkach z analizowanych 13, UM naliczył opłaty za usunięcie drzew, 
w każdym przypadku odraczając termin ich płatności w związku z nałożonym 
obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Opłaty za usunięcie drzew 
i krzewów zostały prawidłowo naliczone. W jednym przypadku upłynął okres 
odroczenia terminu uiszczenia opłaty.  

(dowód: akta kontroli, str. 22-60, 62-67, 393-394) 

4. W wyniku badania szczegółowego wybranych czterech decyzji, w których nie 
naliczono opłaty za usunięcie drzew ustalono, że opłaty te nie były naliczane 
w sytuacjach przewidzianych przepisami uoop. Decyzje zawierały podstawę prawną 
i merytoryczną oraz przywoływały okoliczności stanowiące podstawę nienaliczania 
opłaty, potwierdzone w protokołach oględzin. W 10 przypadkach spośród badanych 
13, UM nie naliczył opłat za usunięcie drzew w związku z art. 86 ust. 1 uoop. 

(dowód: akta kontroli, str. 22-60, 69) 

5. Informacje o wnioskach i zezwoleniach dotyczących usunięcia drzew i krzewów 
były na bieżąco wprowadzane do publicznie dostępnego wykazu danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod nazwą 
Ekoportal19, prowadzonym przez Ministra Środowiska. Decyzje zawierały adnotację 
o wprowadzeniu ich do Ekoportalu z podaniem numeru i dnia wprowadzenia oraz 
komórki wprowadzającej.  

(dowód: akta kontroli, str. 22-60) 

2.2. Kontrola realizacji warunków wynikających z prowadzonych 
postępowań  

1. UM nie prowadził odrębnego rejestru wydanych zezwoleń, zawierającego 
informacje służące monitorowaniu wywiązywania się przez wnioskodawcę 
z obowiązku wniesienia opłaty za usunięcie drzew i krzewów. W ramach wybranej 
do analizy próby (13 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów) nie stwierdzono braku 
lub nieterminowego uiszczania opłat przez wnioskodawcę. Zgodnie z wyjaśnieniem 
Zastępcy Prezydenta Miasta, egzemplarz decyzji z naliczeniem opłat przekazywany 
był do WF, który monitorował w systemie OTAGO dokonanie wpłaty. System 
porównywał datę wpłaty z ustalonym terminem płatności i w przypadku jej braku 
wykazywał nieprawidłowość. Pracownik WF widział to zdarzenie, jako zaległość 
wymagalną. Pracownicy WOŚ posiadali wiedzę o wpływach z dokonanych wpłat 
z analizy miesięcznych wydruków dochodów i wydatków. Pracownicy WF w ramach 
współpracy informowali telefonicznie pracowników WOŚ o wpłacie należności.   

(dowód: akta kontroli, str. 22-60, 62-67, 386-387) 

                                                      
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. 
18 Przedłużenie terminu wynikało z oczekiwania na uzyskanie przez wnioskodawcę pozwolenia na budowę, w związku z którą 
ubiegano się o zgodę na usunięcie drzew i krzewów.  
19 www.ekoportal.gov.pl  
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2. W ramach wybranych do analizy zezwoleń (13), brak było informacji dotyczącej 
monitorowania przestrzegania przez wnioskodawców określonego w zezwoleniu 
terminu usunięcia drzew i krzewów. UM nie prowadził w tym zakresie odrębnego 
rejestru. Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy Prezydenta Miasta, przepisy Kpa i uoop 
nakazują określić termin wnioskowanych do wycinki drzew lub krzewów. 
Ustawodawca nie zobligował organów wydających decyzje/przyjmujące zgłoszenie 
do kontrolowania wydanej decyzji, a więc pozostawił to zadanie, a raczej termin jego 
wykonania, swobodnej ocenie wnioskodawcy. We wniosku o przyjęcie zgłoszenia 
zawarto pouczenie wskazujące, że w przypadku nieusunięcia drzew 
w wyznaczonym terminie, ich usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego 
zgłoszenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 22-60, 62-67, 386-387) 

3. W ramach analizowanej próby (13) zezwoleń na usunięcie drzew/krzewów, 
w trzech przypadkach Prezydent Miasta nałożył na wnioskodawcę obowiązek 
dokonania nasadzeń zastępczych i poinformowania o dokonaniu nasadzeń. 
W jednym przypadku wnioskodawca terminowo poinformował o wykonanych 
nasadzeniach, w dwóch pozostałych termin wykonania nasadzeń mija w 2019 r. 
i 2020 r. W jednym przypadku nasadzenia zostały wykonane w terminie wskazanym 
w decyzji, UM sporządził protokół z wizji w terenie i poinformował Wydział 
Finansowy UM (dalej: „WF”) o wykonaniu obowiązków nałożonych w decyzji. 
W pozostałych dwóch przypadkach nie minął jeszcze wyznaczony termin nasadzeń.  

Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że w wydanej decyzji administracyjnej 
wnioskodawca ma wyznaczony termin wykonania nasadzeń zastępczych oraz 
zostaje pouczony o obowiązku poinformowania Prezydenta Miasta o wykonaniu tych 
nasadzeń. Kserokopię decyzji w tej sprawie wpina się do segregatora 
Kary/Nasadzenia i co roku w kalendarzu, który prowadzą pracownicy WOŚ wpisuje 
się termin kontroli sprawdzającej.  

(dowód: akta kontroli, str. 22-60, 62-67, 386-387) 

4. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki, w których minęły trzy lata od 
określonego w zezwoleniach terminu dokonania nasadzeń zastępczych. Prezydent 
Miasta w przypadku decyzji zezwalającej na usunięcie drzew nr: OŚ.6131.53.2014 
z 28 marca 2014 r., zgodnie z art. 84 ust. 4 uoop, decyzją z 25 kwietnia 2018 r. 
umorzył w całości naliczoną opłatę. Zgodnie z decyzją, jej wykonanie podlegało 
kontroli zachowania żywotności nasadzonych drzew, w terminie sześciu dni po 
upływie trzech lat od określonego w zezwoleniu terminu ich nasadzenia. W ramach 
kontroli w 2018 r. UM przeprowadził oględziny, wykonał dokumentację fotograficzną 
i sporządził protokół potwierdzający zachowanie żywotności w ramach wykonanych 
nasadzeń. Sprawa dotycząca usunięcia drzew posiadała metrykę prowadzoną 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru 
i sposobu prowadzenia metryki sprawy20. UM nie prowadził odrębnego rejestru, 
zawierającego wskazane w poszczególnych decyzjach (zezwoleniach) terminy 
dokonania nasadzeń/przesadzeń drzew/krzewów.  

(dowód: akta kontroli, str. 22-60) 

5. UM nie wydawał decyzji warunkowych, zezwalających na usunięcie drzew 
i krzewów pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na 
budowę, wobec czego nie wprowadził procedur dotyczących monitorowania 
wywiązywania się wnioskodawców z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę 
przed faktyczną wycinką. Decyzje udzielające zgody na usunięcie drzew w związku 
z planowaną budową lub remontem były wydawane dopiero po uzyskaniu przez 

                                                      
20 Dz. U. z 2012 r. poz. 246. 
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wnioskodawcę pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, które również były wydawane 
przez ten Urząd. 

(dowód: akta kontroli, str. 22-60, 387) 

2.3. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usuwania drzew 
i krzewów   

1. W okresie ustawowego złagodzenia zasad wycinania drzew na nieruchomościach 
osób fizycznych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą (od 1 stycznia do 
16 czerwca 2017 r.), zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy Prezydenta Miasta, UM nie 
odnotował sygnałów dotyczących drastycznej wycinki drzew na terenie Miasta 
i w związku z brakiem obowiązku ewidencjonowania w tym okresie drzew 
usuwanych z nieruchomości osób fizycznych, nie posiadał o nich informacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 387) 

2. W 2017 r. do Prezydenta Miasta złożono 48 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, 
obejmujących 163 drzewa. W roku 2018 (do 15 maja) złożono 20 zgłoszeń, 
obejmujących 54 drzewa. Do złożonych zgłoszeń Prezydent Miasta nie wniosła 
sprzeciwu.  

Na podstawie wybranej do analizy próby 10 zgłoszeń (pięć z 2017 r. i pięć z 2018 r.) 
zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą stwierdzono, że UM przeprowadzał oględziny zgodnie 
z art. 83f ust. 6 i 7 uoop, tj. w terminie od dwóch do 14 dni od daty wpływu 
zgłoszenia do Urzędu. Oględziny każdorazowo były dokumentowane w protokole, 
w którym wskazywano liczbę, gatunki i wymiary drzew przewidzianych do usunięcia, 
w tym obwód pnia na wysokości 5 cm oraz w dwóch przypadkach również na 
wysokości 130 cm. W pozostałych przypadkach obwody pnia na wysokości 130 cm 
były odnotowywane m.in. w ekspertyzie przyrodniczej ornitologicznej, na mapach 
oraz na zgłoszeniach, w formie odręcznej notatki. W toku oględzin wykonywano 
zdjęcia dokumentujące ustalenia.  

W protokołach z oględzin nie było informacji na temat oceny spełniania przez 
drzewa kryteriów określonych dla pomników przyrody21. Zgodnie z wyjaśnieniem 
Zastępcy Prezydenta Miasta, do wycinki przeznaczone były drzewa chore, 
usychające i stwarzające zagrożenie dla ludzi lub mienia, które nie spełniały 
kryteriów określonych dla pomników przyrody i pomnikami przyrody nie były. Ocena 
ich stanu następowała w wyniku wizji lokalnej. W analizowanej próbie zgłoszeń nie 
wystąpiły przypadki wymagające wniesienia sprzeciwu przez Prezydenta. 

(dowód: akta kontroli, str. 70-72, 392, 451) 

3. W UM nie wprowadzono oddzielnych procedur mających na celu identyfikację 
zmiany sposobu wykorzystania terenu, na który wydano osobie fizycznej zgodę na 
wycinkę drzew na nieruchomości niezwiązanej z działalnością gospodarczą 
w okresie pięciu lat od dokonania oględzin. Zastępca Prezydenta Miasta 
poinformował, że Urząd (na potrzeby kontroli NIK) dokonał analizy prowadzonego 
rejestru pozwoleń na budowę i ewidencji zgłoszeń, o których mowa w art. 30 Prawa 
budowlanego z lat 2017-2018 i nie stwierdził zmiany sposobu użytkowania, 
wykorzystania terenu, na który wydano osobie fizycznej zgodę na wycinkę drzew na 
nieruchomości niezwiązanej z działalnością gospodarczą. W Wydziale Gospodarki 
Przestrzennej, Architektury i Budownictwa UM prowadzono rejestr zgłoszeń 
o wycince drzew w ramach, którego gromadzone były zgody wydawane przez WOŚ. 

(dowód: akta kontroli, str. 388) 

                                                      
21 Dotyczy spraw: OŚ.6131.224.2017 z 25 stycznia 2018 r., OŚ.6131.27.2018 z 21 marca 2018 r., OŚ.6131.48.2018 
z 25 kwietnia 2018 r., OŚ.6131.62.2018 z 4 maja 2018 r., OŚ.6131.85.2018 z 24 maja 2018 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. Urząd nie monitorował przestrzegania przez wnioskodawców określonego 
w zezwoleniu terminu usunięcia drzew i krzewów. Zastępca Prezydenta Miasta 
wyjaśnił, że przepisy Kpa i uoop nakazują określić termin wnioskowanych do wycinki 
drzew lub krzewów. Ustawodawca nie zobligował organów wydających 
decyzje/przyjmujące zgłoszenie do kontrolowania wydanej decyzji, a więc 
pozostawił to zadanie, a raczej termin jego wykonania, swobodnej ocenie 
wnioskodawcy. We wniosku o przyjęcie zgłoszenia zawarto pouczenie wskazujące, 
że w przypadku nieusunięcia drzew w wyznaczonym terminie, ich usunięcie może 
nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 388) 

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 Prawo ochrony środowiska (dalej: Poś). 
 
2. UM w ramach oględzin prowadzonych w latach 2015-2016 (I połowa) nie zawierał 
w protokołach informacji na temat braku występowania w obrębie zadrzewień 
chronionych gatunków i gniazd lęgowych. Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że 
pomimo braku tych informacji w protokołach, ich występowanie podlegało 
sprawdzeniu.  

(dowód: akta kontroli, str. 22-60, 62-67, 393-394) 

Zgodnie z art. 83c ust. 1 uoop, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie 
drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie 
występowania w ich obrębie gatunków chronionych. Protokół z oględzin, 
przeprowadzonych w tym właśnie celu, powinien zawierać informacje 
o występowaniu lub niewystępowaniu gatunków chronionych w obrębie drzewa lub 
krzewu. 
W związku z zamieszczaniem ww. informacji w protokołach oględzin sporządzanych 
od 2016 r., NIK odstępuje od formułowania  wniosku pokontrolnego w tym zakresie. 
 
3. W przypadku ośmiu z dziesięciu analizowanych zgłoszeń zamiaru usunięcia 
drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, Urząd nie udokumentował w protokołach oględzin obwodu pnia 
drzewa na wysokości 130 cm. Obwody te były odnotowywane m.in. w ekspertyzie 
przyrodniczej ornitologicznej, na mapach oraz na zgłoszeniach, w formie odręcznej 
notatki. Mając na uwadze art. 83f ust. 20 uoop oraz art. 379 i 380 Poś, Urząd 
powinien ustalić i udokumentować w protokole z oględzin obwód pnia również na 
wysokości 130 cm. Brak udokumentowania w protokole oględzin obwodu pnia 
drzewa na wysokości 130 cm uniemożliwi naliczenie opłaty za usunięcie tego 
drzewa, o której mowa w art. 85 ust. 1 i 2 w sytuacji, gdy w terminie 5 lat od 
dokonania oględzin wpłynie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku 
z prowadzeniem działalności gospodarczej realizowanej na części nieruchomości, 
na której rosło usunięte drzewo, tj. o której mowa w art. 83f ust. 17 uoop.  

Jak wyjaśniła Prezydent Miasta, podczas wizji w terenie obwody pni zawsze są 
sprawdzane na wysokości 5 cm i 130 cm. W niektórych przypadkach obwody pnia 
na wysokości 130 cm były odnotowywane m.in. w ekspertyzie przyrodniczej 
ornitologicznej, na mapach oraz na zgłoszeniach, w formie odręcznej notatki.  

(dowód: akta kontroli, str. 70-72, 392, 451) 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność UM w badanym obszarze.   

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

1. W okresie objętym kontrolą do UM wpłynęło pięć skarg (wszystkie w 2015 r.) 
dotyczących nielegalnego uszkodzenia/zniszczenia drzew na terenach innych niż 
nieruchomości Miasta. W każdym przypadku Urząd podjął działania celem 
potwierdzenia bądź wykluczenia prawdziwości informacji zawartych w skardze, 
przeprowadzając oględziny nieruchomości, na której znajdowały się 
uszkodzone/zniszczone drzewa. Oględzin tych dokonywano niezwłocznie, tj. w dniu 
lub po upływie od 1 do 7 dni od otrzymania skargi. Na okoliczność 
przeprowadzonych oględzin sporządzano protokoły oraz wykonywano 
dokumentację fotograficzną, którą załączano do akt danej sprawy. 

2. W wyniku przeprowadzonych przez UM postępowań wyjaśniających, w czterech 
przypadkach potwierdzono fakt nielegalnego uszkodzenia/zniszczenia ogółem 31 
drzew (tj.: 26 brzóz brodawkowatych, trzech klonów pospolitych, jednej wierzby 
białej i jednego jesionu wyniosłego). W jednym przypadku postępowanie umorzono, 
ponieważ skarga dotyczyła usunięcia drzew owocowych.  

3. W wydanych decyzjach Prezydent Miasta wymierzył posiadaczom nieruchomości, 
na których znajdowały się uszkodzone/zniszczone drzewa, tj. dwóm osobom 
fizycznym oraz dwóm spółdzielniom mieszkaniowym, administracyjną karę 
pieniężną, na łączną kwotę 1.025.677,37 zł. 

4. We wszystkich czterech przypadkach wysokość wymierzonej kary została 
ustalona zgodnie z przepisami art. 88 i 89 uoop z uwzględnieniem wysokości stawek 
opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 października 
2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew22. 

5. Nałożone przez Prezydenta Miasta administracyjne kary za uszkodzenie lub 
zniszczenie drzewa nie zostały dotychczas wpłacone na konto UM23, ponieważ 
terminy ich płatności upływają w dniu: 

 31 sierpnia 2018 r. (w przypadku decyzji OŚ.6131.188.2015 z dnia 24 sierpnia 
2015 r. o wymierzeniu osobie fizycznej administracyjnej kary pieniężnej 
w wysokości 166.639,41 zł za zniszczenie jesionu wyniosłego, polegające na 
usunięciu 90% objętości korony tego drzewa; 

 10 kwietnia 2020 r. (w przypadku decyzji OŚ.6131.69.2015 z dnia 9 kwietnia 
2015 r., o wymierzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „E” administracyjnej kary 
pieniężnej w wysokości 150.147,12 zł za zniszczenie dwóch brzóz 
brodawkowatych, polegające na usunięciu 50-70% objętości korony tych drzew 
i decyzji OŚ.6131.69.2015 z dnia 3 kwietnia 2018 r. o zmianie ww. decyzji z dnia 
9 kwietnia 2015 r.). 

 30 kwietnia 2020 r. (w przypadku decyzji OŚ.6131.79.2015 z dnia 30 kwietnia 
2015 r., o wymierzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „O” administracyjnej kary 
pieniężnej w wysokości 642.329,46 zł za zniszczenie 24 brzóz brodawkowatych, 

                                                      
22 Dz. U. Nr 228 poz. 2306 ze zm. 
23 Decyzje wydane przed wejściem w życie art. 88 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 uoop. 
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polegające na usunięciu 44-55% objętości górnej części koron tych drzew 
i decyzji OŚ.6131.79.2015 z dnia 24 kwietnia 2018 r. o zmianie ww. decyzji 
z dnia 30 kwietnia 2015 r.); 

 31 maja 2020 r. (w przypadku decyzji OŚ.6131.96.2015 z dnia 25 maja 2015 r., 
o wymierzeniu osobie fizycznej administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 
63.894,66 zł za zniszczenie wierzby białej i trzech klonów pospolitych, 
polegające na całkowitym usunięciu koron ww. drzew i decyzji OŚ.6131.96.2015 
z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie ww. decyzji z dnia 25 maja 2015 r.). 
Odroczenia były zgodne z przepisami uoop, w brzmieniu obowiązującym 
w dacie wydania decyzji.  

 (dowód: akta kontroli str. 76-95) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność UM w badanym obszarze. 

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

4.1. Sporządzanie i składanie do właściwych organów wniosków 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości Miasta  

1. W Regulaminie organizacyjnym oraz w szczegółowych zakresach działania 
jednostek organizacyjnych UM zadania dotyczące sporządzania wniosków 
i uzyskania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
Miasta oraz gospodarowania pozyskanym drewnem lub nadzoru nad tym zadaniem, 
nie zostały przypisane do realizacji żadnej komórce organizacyjnej Urzędu. 
Również, żadnemu z pracowników UM nie powierzono realizacji ww. zadań, za 
wyjątkiem jednego pracownika WGKiMK, któremu w zakresie czynności przypisano, 
m.in. „sporządzanie wniosków do organu o zgodę na wycinkę drzew z terenów 
nieruchomości Miasta Chełm i Skarbu Państwa”.  
Faktycznie zaś w okresie objętym kontrolą zadania te były realizowane przez 
pracowników WIK, WGKiMK, ZDM, dyrektorów placówek oświatowych 
prowadzonych przez Miasto oraz przez MPGK Sp. z o.o. i PUM Sp. z o.o. (tj. spółki, 
w których wszystkie udziały należały do Miasta). 

(dowód: akta kontroli str. 8-18) 

Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że zadania dotyczące sporządzania 
wniosków i uzyskania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości Miasta, były w UM faktycznie realizowane przez WIK oraz WGKiMK. 
Ww. wydziały realizowały to zadanie w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz w oparciu o zadania dotyczące utrzymania zieleni miejskiej, 
które zostały im przypisane w regulaminie organizacyjnym UM. Prezydent Miasta 
w dniu 16 lipca 2018 r. (tj. w trakcie trwania kontroli NIK) dokonała stosownych 
zmian w szczegółowych zakresach działania ww. wydziałów, tj. przypisując im m.in. 
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wykonywanie zadań związanych ze sporządzaniem wniosków i uzyskiwaniem 
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 380-388, 398-428) 

2. W okresie objętym kontrolą Miasto realizowało dwa zadania inwestycyjne objęte 
decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)24, w toku których 
konieczne było usunięcie ogółem 50 drzew. Były to następujące zadania: 

 Przebudowa układu drogowego ul. Rejowieckiej, gdzie wycinką objęto 36 drzew; 

 Budowa ul. Krańcowej, gdzie wycinką objęto 14 drzew. 
Usuwane drzewa (ogółem 50 szt.) rosły na terenach nieruchomości Miasta, które nie 
były wpisane do rejestru zabytków i zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 2 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych25, Miasto nie miało obowiązku uzyskania 
zezwolenia właściwego organu na ich usunięcie. 

(dowód: akta kontroli str. 96-113) 

3. W latach 2015-2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) MWL oraz 
LWKZ nie wymierzali Miastu administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne 
usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie drzew lub krzewów. 

(dowód: akta kontroli str.114-117) 

4. W okresie objętym kontrolą do UM oraz do Biura Rady Miasta nie wpłynęły żadne 
skargi dotyczące usuwania, uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewów na 
terenach nieruchomości Miasta.   

(dowód: akta kontroli str. 118-136) 

5. Analiza dokumentacji (m.in. przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich 
i ofertowych, projektów budowlanych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia) 
wybranych pięciu inwestycji realizowanych przez Miasto w latach 2015-2018 (do 
dnia zakończenia czynności kontrolnych), w ramach, których Miasto nie 
występowało z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 
wykazała, że opisy robót faktycznie nie zawierały wycinki drzew i krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 137) 

6. W okresie objętym badaniami kontrolnymi do Prezydenta Miasta, LWKZ i do MWL 
złożono ogółem 100 wniosków o usunięcie łącznie 746 drzew i 648,7 m2 krzewów 
z terenów nieruchomości Miasta. W tym: 

 w 2015 r. - 29 wniosków o usunięcie 217 drzew, 

 w 2016 r. - 13 wniosków o usunięcie 187 drzew i 23,95 m2 krzewów, 

 w 2017 r. - 42 wnioski o usunięcie 170 drzew, 

 w 2018 r. (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) - 16 wniosków 
o usunięcie 172 drzew i 624,75 m2 krzewów. 

 (dowód: akta kontroli str. 138-160, 235) 

7. W 2015 r. wnioski o usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości 
będących własnością Miasta (29) były składane do: Prezydenta Miasta (26 
wniosków o usunięcie 207 drzew) i do LWKZ (trzy wnioski o usunięcie 10 drzew) 
przez: 

 dyrektorów placówek oświatowych - w przypadku usuwania drzew i krzewów 
znajdujących się na terenie tych placówek; 

 ZDM - w przypadku usuwania drzew i krzewów znajdujących się w obrębie 
pasów drogowych dróg publicznych; 

                                                      
24 Decyzje Prezydenta Miasta Chełm o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr.: 190/15 z dnia 10 lipca 2015 r. i 32/17 
z dnia 23 lutego 2017 r.  
25 Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm. 
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 MPGK Sp. z o.o. – w przypadku usuwania drzew i krzewów na terenach zieleni 
miejskiej przeznaczonej do sprzątania (tj. w parkach, na skwerach i zieleńcach) 
oraz na pozostałych terenach Miasta nieprzeznaczonych do sprzątania; 

 PUM Sp. z o.o. - w przypadku usuwania drzew i krzewów na terenach miejskich 
międzyosiedlowych. 

W przypadku wniosków złożonych do Prezydenta Miasta decyzje (26) zezwalające 
na usunięcie ogółem 219 drzew i 5,5 m2 krzewów (różnica pomiędzy liczbą drzew 
i powierzchnią krzewów podaną we wnioskach a liczbą drzew i powierzchnią 
krzewów określoną w decyzjach wynikała z faktu, że np. podczas wizji lokalnej 
zakwalifikowano do usunięcia kolejne suche drzewa lub np. podane we wniosku 
drzewa okazały się krzewami itd.), zostały wydane przez działającego 
z upoważnienia Prezydenta Miasta – Dyrektora WOŚ. We wszystkich decyzjach 
(26) Dyrektor WOŚ nie nakładał na wnioskodawców, opłat za usunięcie drzew lub 
krzewów, ani nie uzależniał wydania decyzji od wykonania przesadzeń bądź 
nasadzeń zastępczych. Prezydent Miasta prowadząc w 2015 r. postępowania 
administracyjne w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 
rosnących na terenach nieruchomości Miasta, nie występował do SKO o wyłączenie 
z prowadzonych postępowań i wyznaczenie innego organu na podstawie art. 24 § 1 
pkt 1 i 3, art. 25 i art. 26 § 2 Kpa. 

(dowód: akta kontroli str. 138-234) 

Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że „w odniesieniu do nieruchomości, 
będących własnością gminy czynności, tj. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew, 
wykonuje starosta (art. 90 uoop). W przypadku miast na prawach powiatu, 
prezydenci tych miast wykonują również funkcje starosty. W ustawie nie zostało 
jednak w sposób wyraźny określone czy prezydent miasta jest wyłączony od 
załatwiania spraw zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów 
nieruchomości, stanowiących własność gminy, czy też może wydawać orzeczenie 
rozstrzygające sprawę, co do meritum”. 

(dowód: akta kontroli str. 391-395) 

Pozostałe trzy wnioski o usunięcie ogółem 10 drzew z terenów nieruchomości 
Miasta zostały złożone w 2015 r. przez: jedną ze szkół prowadzonych przez Miasto, 
ZDM i MPGK Sp. z o.o. do LWKZ i dotyczyły usunięcia drzew rosnących na 
nieruchomościach Miasta wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie 
z postanowieniami art. 83a uoop organem właściwym do ich rozpatrzenia był LWKZ. 

(dowód: akta kontroli str. 138-234) 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych 57 
wniosków o usunięcie ogółem 292 drzew i 44,95 m2 krzewów z terenów 
nieruchomości Miasta zostało złożonych przez UM (tj. WIK i WGKiMK), ZDM 
i dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto do MWL i LWKZ, natomiast 14 
o usunięcie ogółem 237 drzew i 603,75 m2 krzewów rosnących w obrębie pasów 
drogowych dróg miejskich, zostało złożonych przez ZDM do Prezydenta Miasta. 
W przypadku tych 14 wniosków złożonych przez ZDM do Prezydenta Miasta 
decyzje zezwalające na usunięcie ogółem 232 drzew (w przypadku pięciu drzew 
odmówiono zgody na ich wycinkę) i 603,75 m2 krzewów, zostały wydane przez 
działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta – Dyrektora WOŚ. We wszystkich 
tych decyzjach (14) Dyrektor WOŚ nie nakładał na wnioskodawców, opłat za 
usunięcie drzew lub krzewów, ani nie uzależniał wydania decyzji od wykonania 
przesadzeń bądź nasadzeń zastępczych. 

(dowód: akta kontroli str. 138-281) 
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Zgodnie z postanowieniami art. 90 ust. 1 i 2 uoop (w brzmieniu obowiązującym 
od 1 stycznia 2016 r.) organem właściwym w sprawach usuwania drzew i krzewów 
z terenów nieruchomości Miasta był od 1 stycznia 2016 r. (w przypadku Miasta 
Chełm - miasta na prawach powiatu) MWL a nie Prezydent Miasta. 

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że „Prezydent Miasta od 2016 r. nie wydaje zezwoleń 
na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach gminnych. Ustawodawca 
w art. 90 uoop wyłączył prezydenta miasta do wykonywania ww. czynności, tylko 
w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy i nakazał 
rozstrzyganie, w przypadku prezydenta, będącego jednocześnie starostą, aby 
czynności te wykonywał marszałek województwa. Prezydent Miasta Chełm nie 
wydaje, więc, decyzji w zakresie wycinki drzew w stosunku do nieruchomości 
będących własnością gminy a wydane zezwolenia dotyczyły wyrażenia zgody na 
wycinkę drzew na terenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm na 
prawach powiatu. Ustawodawca wyraźnie wyłączył z art. 90 uoop prezydenta 
z orzekania w sprawach wycinki drzew i krzewów na terenach będących własnością 
gminy. W naszej ocenie, gdyby chciał wyłączyć również na terenach będących 
własnością powiatu, to uregulowałby to w ustawie o ochronie przyrody (…). Ponadto 
należy zaznaczyć, że nieruchomości stanowiące własność Miasta Chełm na 
prawach powiatu mają odrębne księgi wieczyste i zostały nabyte na innych 
prawach”. 

(dowód: akta kontroli str. 391-395) 

GKiMK wykonując uprawnienia właścicielskie do nieruchomości Miasta udzielał 
m.in. ZDM i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto (przed 
złożeniem przez nich wniosków do MWL lub LWKZ) zgód na usunięcie drzew lub 
krzewów znajdujących się w obrębie pasów drogowych dróg publicznych lub na 
terenach tych placówek oświatowych. 
Stwierdzono, że w dwóch przypadkach dyrektorzy dwóch szkół prowadzonych przez 
Miasto, tj. dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz 
dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja 
Jaworskiego złożyli do LWKZ wnioski o usunięcie czterech drzew z rodzaju 
kasztanowiec biały (dwa drzewa) i grochodrzew Robinia pseudoacaccia (dwa 
drzewa), które rosły na terenach nieruchomości Miasta wpisanych do rejestru 
zabytków, nie załączając do wniosku zgody właściciela, tj. Prezydenta Miasta na ich 
usunięcie. Pomimo to uzyskali pozytywną decyzję LWKZ26 zezwalającą na 
usunięcie tych drzew. 
Prezydent Miasta wyjaśniła, że poleciła dyrektorom ww. szkół bezwzględne 
przestrzeganie obowiązku występowania do Prezydenta Miasta, jako właściciela, 
o wyrażenie zgody na usunięcie drzew przed złożeniem przez nich wniosku do 
właściwego organu o zezwolenie na wycinkę drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 282-298, 398-402) 

8. W badanej próbie 13 spraw składane przez UM, ZDM i placówki oświatowe 
wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zawierały elementy 
określone w art. 83b uoop za wyjątkiem pięciu wniosków, w których nie podano 
pełnej nazwy gatunku drzew planowanych do usunięcia podając jedynie ich nazwę 
rodzajową oraz jednego wniosku, w którym nie podano terminu zamierzonego 
usunięcia drzewa. Zawarte we wnioskach dane były zgodne ze stanem faktycznym. 

 (dowód: akta kontroli str. 299-301, 443) 

                                                      
26 Decyzja LWKZ Nr IN.II.5146.92.1.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. o zezwoleniu dla Szkoły Podstawowej Nr 10 i Zespołu 
Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku 
grochodrzew Robinia pseudoacaccia, oraz Decyzja LWKZ Nr IN.II.5146.89.1.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. o zezwoleniu dla 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie na usunięcie 2 szt. drzew z rodzaju kasztanowiec biały. 
Przedmiotowe decyzje wydał działający z upoważnienie LWKZ - p.o. Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Chełmie Paweł Wira.  
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9. W badanej próbie 13 spraw w jednym przypadku właściwy organ udzielający 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości Miasta, 
tj. MWL27 wezwał Prezydenta Miasta do uzupełnienia wniosku w trybie art. 64 § 2 
Kpa, tj. poprosił o przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych wytyczających granice 
działek, na których znajduje się drzewo przeznaczone do usunięcia. UM uzupełnił 
wniosek w wyznaczonym przez MWL terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 299-301, 316-317) 

10. W okresie objętym kontrolą działający z upoważnienia Prezydenta Miasta – 
Dyrektor WOŚ wydał łącznie 40 zezwoleń na usunięcie ogółem 451 drzew i 609,25 
m2 krzewów z terenów nieruchomości Miasta, z tego 14 zezwoleń na usunięcie 232 
drzew i 603,75 m2 krzewów zostało wydanych po 1 stycznia 2016 r., tj. od 
wprowadzenia do uoop art. 90 ust. 2, zgodnie z którym wydawanie zgody na 
usunięcie drzew w odniesieniu do nieruchomości będących własnością miasta na 
prawach powiatu należy do kompetencji marszałka województwa. We wszystkich 
tych 40 zezwoleniach nie nałożono opłat za usunięcie drzew i krzewów ani 
obowiązku dokonania przesadzeń/nasadzeń zastępczych. Z dokumentacji 
prowadzonych spraw wynikało, że przyczynami odstąpienia od pobierania opłat było 
to, iż wycinka dotyczyła drzew chorych, obumierających, suchych, wrastających np. 
w ogrodzenie lub w grobowiec itd., które stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, mienia, życia i zdrowia ludzi. Wszystkie 40 zezwoleń zostało 
wydanych na podstawie wniosków złożonych przez: ZDM, MPGK Sp. z o.o., PUM 
Sp. z o.o. i dyrektorów placówek oświatowych, po przeprowadzeniu przez 
pracowników WOŚ wizji lokalnej, w tym dokonaniu oględzin w zakresie 
występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych, jak również gniazd 
ptasich. Udzielone zezwolenia zwierały elementy określone w art. 83d ust. 1 uoop. 
Prezydent Miasta wyjaśniła, że nie nakładała na Miasto obowiązku wykonania 
nasadzeń zastępczych, ponieważ wycinka dotyczyła drzew chorych, suchych, 
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu oraz bezpieczeństwu ruchu 
drogowego. 

(dowód: akta kontroli str. 138-139, 158-281, 431-433) 

4.2. Wywiązywanie się przez Miasto z obowiązków zawartych 
w zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów 

1. W okresie objętym kontrolą Miasto uzyskało ogółem 100 decyzji zezwalających 
na usunięcie ogółem 664 drzew i 658,99 m2 krzewów, w tym: 

 w 2015 r. - 29 decyzji na usunięcie 229 drzew i 5,5 m2 krzewów, z tego: 
26 decyzji na usunięcie 219 drzew i 5,5 m2 krzewów wydał Prezydent Miasta, 
natomiast trzy na usunięcie 10 drzew LWKZ; 

 w 2016 r. – 13 decyzji na usunięcie 165 drzew i 28,74 m2 krzewów, z tego: 
cztery decyzje na usunięcie 124 drzew wydał Prezydent Miasta, jedną decyzje 
na usunięcie ośmiu drzew LWKZ i osiem decyzji na usunięcie 33 drzew 
i 28,74 m2 krzewów MWL,  

 w 2017 r. – 42 decyzje na usunięcie 118 drzew, z tego: cztery decyzje na 
usunięcie 15 drzew wydał Prezydent Miasta, 18 decyzji na usunięcie 44 drzew 
LWKZ i 20 decyzji na usunięcie 59 drzew MWL;  

 w 2018 r. (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) – 16 decyzji na 
usunięcie 152 drzew i 624,75 m2 krzewów, z tego: sześć decyzji na usunięcie 
93 drzew i 603,75 m2 krzewów wydał Prezydent Miasta, dwie decyzje 

                                                      
27 Dotyczy decyzji MWL NR FC-II.7170.8.2017.RZ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa 
rosnącego na działce o nr ewidencyjnym 202/27 stanowiącej własność Miasta. 
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na usunięcie 22 drzew LWKZ i osiem decyzji na usunięcie 37 drzew i 21 m2 
krzewów MWL. 

 (dowód: akta kontroli str. 138-281) 

2. Spośród 100 otrzymanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości Miasta w 18 zezwoleniach organ wydający decyzję (w 12 
przypadkach był to MWL, w czterech Prezydent Miasta i w dwóch LWKZ) odmówił 
jednocześnie zgody na usunięcie ogółem 59 drzew z tego: w 2015 r. – pięciu drzew, 
w 2016 r. – sześciu, w 2017 r. – 30 i w 2018 r. (do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych) – 18 drzew. 
W sześciu spośród 100 otrzymanych decyzji organ, który wydał zezwolenie 
(w czterech przypadkach był to MWL, natomiast w dwóch LWKZ) - jednocześnie 
umorzył postępowanie w sprawie usunięcia ogółem 42 drzew. W okresie objętym 
kontrolą nie stwierdzono wniosków pozostawionych bez rozpoznania w trybie art. 64 
ust. 2 Kpa. 

(dowód: akta kontroli str.138-281) 

3. Łączna wartość nałożonych w latach 2015-2018 (do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych) na Miasto (tj. UM, ZDM i placówki oświatowe) opłat za usunięcie drzew 
i krzewów wynosiła 247.564,02 zł. Opłaty zostały nałożone przez MWL w wydanych 
11 decyzjach (spośród 36 wszystkich, które wydał MWL). Prezydent Miasta i LWKZ 
nie nakładali natomiast w wydawanych decyzjach (było ich odpowiednio 40 i 24) 
opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości Miasta. Jako przyczynę 
odstąpienia od nałożenia opłat wskazywali przesłanki określone w art. 86 ust. 1 
uoop. 
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Miasto nie uiszczało opłat nałożonych 
przez MWL za usunięte drzewa, ponieważ terminy ich płatności zostały odroczone 
i przypadają na lata 2019-2022.  

Prezydent Miasta wyjaśniła, że „nie nakładała na Miasto opłat za usunięcie drzew, 
ponieważ wycinka dotyczyła drzew chorych, suchych, zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi i mieniu oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego. W UM 
stosowano zasadę, że WOŚ zakupywał i przekazywał jednostkom organizacyjnym 
Miasta materiał szkółkarski celem dokonania nasadzeń uzupełniających 
na zarządzanych przez Miasto terenach”. Poinformowała, że w latach 2015-2017 
zakupiono dla miejskich jednostek organizacyjnych m.in. 1.209 szt. drzew 
i 17.959 szt. krzewów, które zostały przeznaczone do dokonania nasadzeń 
zastępczych. 

(dowód: akta kontroli str. 140-160, 235, 431-433) 

4. W wydawanych decyzjach (100) Prezydent Miasta, MWL i LWKZ nie nakładali na 
Miasto (tj. UM, MPGK Sp. z o. o., PUM Sp. z o.o., ZDM, placówki oświatowe) 
obowiązku przesadzenia drzew i krzewów. Nakładali natomiast w swoich decyzjach 
(za wyjątkiem Prezydenta Miasta) obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych. 
Spośród wszystkich 36 udzielonych zezwoleń MWL w 22 zezwoleniach na usunięcie 
103 drzew i 49,64 m2, nałożył jednocześnie obowiązek dokonania nasadzeń 
zastępczych 139 drzew i 65 m2 krzewów, natomiast LWKZ spośród 24 wszystkich 
udzielonych zezwoleń w 13 na usunięcie 54 drzew nałożył jednocześnie obowiązek 
dokonania nasadzeń zastępczych 54 drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 140-281) 

5. W okresie objętym kontrolą Miasto nie uiszczało opłat za usunięcie drzew 
i krzewów z terenów nieruchomości Miasta, ponieważ Prezydent Miasta i LWKZ 
w wydawanych w tej sprawie decyzjach (było to odpowiednio 40 i 24 decyzji) nie 
nakładali na Miasto takich opłat, natomiast MWL w wydanych decyzjach 



 

20 

(tj. w 11 spośród 36) ustalił takie opłaty, lecz jednocześnie odroczył termin ich 
uiszczenia. Termin zapłaty pierwszej z nich przypada w 2019 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 140-160, 235, 318-359) 

6. Miasto usuwało drzewa i krzewy w terminie określonym w zezwoleniu. W badanej 
próbie 13 spraw w trzech przypadkach ustalony w decyzji termin usunięcia drzew 
przypadał w tzw. okresie lęgowym i wychowu ptaków, tj. w okresie od 1 marca do 15 
października.  
Prezydent Miasta wyjaśniła, że „usuwanie drzew, w tym w szczególności w okresie 
lęgowym ptaków zawsze poprzedzone było wizją w terenie, która miała na celu 
ustalenie stanu zdrowotnego drzew i występowanie w obrębie zadrzewień gatunków 
chronionych”. Poinformowała, że „podmioty dokonujące usuwania drzew, np. MPGK 
Sp. z o.o. lub PUM Sp. z o.o. przystępując do wycinki dokonywały sprawdzenia czy 
w obrębie usuwanych drzew nie występują gatunki chronione lub gniazda ptasie”. 

(dowód: akta kontroli str. 316-359, 446-447) 

7. W ramach próby 13 losowo wybranych spraw ustalono, że UM w siedmiu 
przypadkach zawarł w zezwoleniach obowiązek dokonania nasadzeń. Zgodnie 
z dokumentacją UM, w sześciu przypadkach nasadzenia zostały terminowo 
wykonane, w jednym przypadku nie minął termin ich wykonania. Na podstawie 
dodatkowych trzech losowo wybranych spraw dotyczących nasadzeń zastępczych28 
drzew, w ramach których sprawdzono również zachowanie przez nasadzone drzewa 
żywotności ustalono, że Miasto dokonało nasadzeń w: ilościach, gatunkach, miejscu 
i terminie określonym w decyzji MWL29. Jednak niektóre z nasadzonych drzew nie 
spełniały parametrów określonych w decyzji MWL dotyczących wysokości oraz 
obwodu pnia mierzonego na wysokości 1 m. I tak: 

 obwód pnia 20 nasadzonych drzew na działce nr ewid. 131 przy ul. Mościckiego 
wynosił od 7 do 12 cm, a według decyzji MWL winien wynosić od 8 do 12 cm. 
Wysokość nasadzonych drzew była zgodna z parametrami określonymi 
w decyzji MWL; 

 obwód pnia trzech nasadzonych drzew na działce nr ewid. 856/22 przy 
ul. Sienkiewicza wynosił od 8 do 10 cm, a według decyzji MWL winien wynosić 
od 12 do 14 cm. Ponadto, wysokość nasadzonych drzew nie spełniała 
wymogów określonych w decyzji MWL, tj. wynosiła od 2 do 2,20 m zamiast 
minimum 2,5 m; 

 obwód pnia czterech drzew nasadzonych na działkach nr ewid. 34/21 i 34/23 
przy ul. Kredowej wynosił od 9,5 do 10 cm, a według decyzji MWL winien 
wynosić od 12 do 14 cm. Ponadto wysokość tych drzew wynosiła odpowiednio 
2,20 m, 2,40 m i 2,50 m a winna wynosić minimum 2,5 m. 

 (dowód: akta kontroli str. 325-328, 335-338, 346-352, 434-440, 446-447) 

8. W badanej próbie 13 spraw informacje o wykonaniu nasadzeń zastępczych 
przekazywano MWL i LWKZ w terminie określonym w decyzji o zezwoleniu na 
usunięcie drzew i krzewów, podając datę, miejsce, ilość i pełną nazwę nasadzonych 
drzew. Do informacji załączano również dokumentację graficzną dokonanych 
nasadzeń drzew. 

 (dowód: akta kontroli str. 316-354) 

 

                                                      
28 W próbie 13 losowo wybranych spraw, nie stwierdzono przypadków dla których minęły trzy lata od wskazanego terminu 
dokonania nasadzeń, w związku z czym przyjęto do badania sprawy w których trzyletni okres mijał w okresie objętym kontrolą.  
29 Były to następujące decyzje MWL w sprawie udzielenia zgody na usunięcie drzew z terenów nieruchomości Miasta Nr: FC-
II.7170.5.2017.KFW z dnia 12 maja 2017 r., FC-II.7170.13.2017.KFW z dnia 13 lipca 2017 r. i FC-II.7170.2.2018.RZ z dnia 15 
lutego 2018 r. 
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4.3. Sprawozdawczość dotycząca nasadzeń oraz ubytków drzew 
i krzewów 

1. 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, wykazano m.in. w liczbach ubytki i nasadzenia drzew i krzewów na 
terenach nieruchomości Miasta. W liczbach tych nie wykazano m.in. ubytków 
i nasadzeń na terenach będących w trwałym zarządzie szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Miasto, drzew i krzewów z terenów prywatnych 
wymagających zezwolenia oraz z terenów gminnych niewymagających zezwolenia. 

Sprawozdania SG-01 przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego w formie 
elektronicznej w dniu: 18 lutego 2016 r. (za rok 2015), 16 lutego 2017 r. (za rok 
2016) i 21 lutego 2018 r. (za rok 2017), tj. w terminie określonym 
w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów30. 

(dowód: akta kontroli str. 138-160, 235, 360-371, 431-433, 451) 

 

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

1. Prezydent Miasta prowadząc w 2015 r. postępowania administracyjne w sprawie 
wydania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach 
nieruchomości Miasta, nie wyłączył się z prowadzonych postępowań i nie 
wystąpił do SKO z wnioskiem o wyznaczenie innego organu do wydania takich 
decyzji na podstawie art. 24 § 3, art. 25 i art. 26 § 2 Kpa. 
Ogółem w 2015 r. działający z upoważnienia Prezydenta – Dyrektor WOŚ wydał 
26 zezwoleń na usunięcie 219 drzew i 5,5 m2 krzewów rosnących na terenach 
nieruchomości Miasta.  
Prezydent Miasta wyjaśniła, że w odniesieniu do nieruchomości będących 
własnością gminy, czynności dotyczące wydawania zezwoleń wykonuje starosta, 
jako że w przypadku miast na prawach powiatu, prezydenci tych miast wykonują 
także funkcje starosty. W ustawie nie zostało wyraźnie określone czy prezydent 
miasta jest wyłączony od wydawania zezwoleń z terenów stanowiących 
własność gminy, czy może wydać orzeczenie rozstrzygające sprawę. 

(dowód: akta kontroli str. 138-234, 391-392) 

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 Kpa, 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 art. 24 § 1 pkt 
1 i 4, art. 25 i art. 26 § 2 Kpa, w ocenie NIK, Prezydent Miasta winien był w takim 
przypadku wystąpić do SKO w Lublinie o wyznaczenie innego organu do 

                                                      
30 Były to rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień, co 
do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych 
ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 z dnia 18 marca 2015 r. (Dz. U. poz. 561 ze 
zm.), na rok 2016 z dnia 15 marca 2016 r. (Dz. U. poz. 460 ze zm.) i na rok 2017 z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 837 ze 
zm.). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

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
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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). 

2. W latach 2016-2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) działający 
z upoważnienia Prezydenta Miasta – Dyrektor WOŚ wydał ogółem 14 zezwoleń 
na usunięcie 237 drzew i 603,75 m2 krzewów rosnących na terenach 
nieruchomości Miasta z naruszeniem przepisów o właściwości organu, tj. nie 
mając ustawowych uprawnień do wydania takich zezwoleń, co zgodnie 
z art. 156 § 1 pkt 1 Kpa, stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji. 

(dowód: akta kontroli str. 138-139, 235-281) 

Zgodnie z postanowieniami art. 90 ust. 1 i 2 uoop (w brzmieniu obowiązującym 
od 1 stycznia 2016 r.) organem właściwym w sprawach usuwania drzew 
i krzewów rosnących na terenach nieruchomości miasta na prawach powiatu jest 
marszałek województwa. 

3. W sprawozdaniu statystycznym SG-01 w części „leśnictwo i ochrona środowiska” 
sporządzonym za: 2015, 2016 i 2017 rok, nie wykazano wszystkich ubytków 
i nasadzeń drzew i krzewów, które miały miejsce w ww. latach na terenach 
nieruchomości Miasta m.in. nie wykazano ubytków i nasadzeń drzew i krzewów, 
które miały miejsce na terenach będących w trwałym zarządzie szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Miasto. Nie uwzględniono również drzew 
z terenów prywatnych oraz gminnych, które nie wymagały uzyskania zezwolenia. 
Prezydent Miasta wyjaśniła, że przedmiotowe dane zgodnie z objaśnieniami do 
sprawozdania SG-01 podano szacunkowo z pominięciem danych o ilości 
nasadzeń i ubytków drzew na terenach placówek oświatowych Miasta oraz na 
terenach prywatnych wymagających zezwolenia. Nieprecyzyjne wyjaśnienie 
pojęcia tereny zieleni w objaśnieniu do formularza SG-01 części „leśnictwo 
i ochrona środowiska” oraz brak ustawowego obowiązku uzyskiwania informacji 
o usuniętych drzewach w ramach wydania decyzji, spowodował niepodawanie 
tych informacji w sprawozdaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 360-372, 398-402, 431-433) 

Niewykazywanie w sprawozdaniu SG-01 nasadzeń i ubytków drzew z terenów 
będących w trwałym zarządzie placówek oświatowych prowadzonych przez 
Miasto było nieuzasadnione. Drzewa nasadzone i usuwane powiększały lub 
pomniejszały ich stan na terenach nieruchomości Miasta i zgodnie 
z objaśnieniami do sprawozdania SG-01 powinny zostać w nim uwzględnione. 

4.  Brak skutecznego nadzoru nad usuwaniem drzew i krzewów przez dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto spowodował, że 
dyrektorzy dwóch szkół usunęli cztery drzewa rosnące na ich terenie bez zgody 
właściciela, tj. Prezydenta Miasta. Podkreślić należy, że drzewa te rosły na 
terenach nieruchomości Miasta, które były wpisane do rejestru zabytków. 
Pomimo braku takiej zgody uzyskali oni jednak pozytywną decyzję LWKZ 
zezwalającą na ich usunięcie. Było to niezgodne z art. 83 ust. 1 pkt 1 uoop, który 
stanowi, że usunięcie drzewa z terenu nieruchomości lub jej części może 
nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza 
nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 282-295) 

 

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=OrzeczSad.79089:ver=0&full=1
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5. Dokonano nasadzeń zastępczych drzew przy ulicach: Sienkiewicza (trzech 
sztuk), Kredowej (czterech) i Mościckiego (20) w Chełmie, które nie spełniały 
parametrów dotyczących minimalnej wysokości i obwodu pnia, określonych 
w decyzjach MWL o zezwoleniu na wycinkę drzew. 
Prezydent Miasta wyjaśniła, że „nasadzone drzewa miały obwód pnia lub 
wysokość mniejszą niż określił to MWL w swoich decyzjach, ponieważ inne 
drzewka nie były dostępne w trakcie dokonywania zakupów a szkółki w swoich 
ofertach nie posiadały drzewek o parametrach wskazanych w decyzji MWL. 
Poinformowała, że do dnia odroczenia opłaty nasadzone drzewa powinny 
osiągnąć parametry określone w decyzjach MWL”. 

(dowód: akta kontroli str. 325-328, 335-338, 346-352, 434-440) 

6.  W pięciu wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie 
wskazano pełnej nazwy gatunku drzew planowanych do usunięcia, podając 
jedynie ich nazwę rodzajową a w jednym nie podano terminu zamierzonego 
usunięcia drzewa, co było niezgodne z postanowieniami art. 83b ust. 1 pkt 4 i 7 
uoop. 

Prezydent Miasta wyjaśniła, że „składając wniosek o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów do MWL, uważaliśmy, że podanie nazwy rodzajowej 
jest wystarczające”. Poinformowała, że składane przez Miasto wnioski nigdy nie 
były zwracane do ewentualnej korekty, celem podania pełnej nazwy gatunku 
usuwanych drzew oraz że nie podanie terminu zamierzonego usunięcia drzewa 
był wynikiem przeoczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 299-301, 443) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność UM w badanym obszarze. 

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

5.1. Usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości Miasta 

1. W okresie objętym kontrolą UM nie zlecał dokonywania wycinki drzew i krzewów 
na terenach nieruchomości Miasta wykonawcom/podmiotom zewnętrznym. 
Realizację tego zadania powierzono: 

 MPGK Sp. z o.o. – w przypadku usuwania drzew i krzewów na terenach zieleni 
miejskiej przeznaczonej do sprzątania (parkach, skwerach i zieleńcach) oraz na 
pozostałych terenach Miasta nieprzeznaczonych do sprzątania; 

 PUM Sp. z o.o. - w przypadku usuwania drzew i krzewów znajdujących się na 
terenach miejskich międzyosiedlowych. 

Ww. jednostki, tj. MPGK Sp. z o.o. oraz PUM Sp. z o.o. realizowały ww. zadanie na 
podstawie corocznie zawieranych porozumień w sprawie utrzymania zieleni oraz 
stałego oczyszczania terenów miejskich, gdzie jednym z powierzonych zadań była 
m.in. wycinka i pielęgnacja drzew. W porozumieniach tych, każdorazowo ustalano 
wysokość rocznego wynagrodzenia, które było wypłacane ww. spółkom w formie 
miesięcznego ryczałtu na podstawie wystawionych faktur i w oparciu o podpisany 
przez Miasto protokół odbioru wykonanych prac. Ogólny koszt usługi na kolejny rok 
był negocjowany z ww. spółkami z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników 
inflacji oraz wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 
ustalonego w uchwale budżetowej państwa na dany rok. 
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Wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie pasów drogowych dróg 
publicznych oraz na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto, 
była realizowana przez ZDM oraz przez dyrektorów szkół, po uprzednim uzyskaniu 
zgody Prezydenta Miasta31. Wyceny usług związanych z wycinką drzew dyrektorzy 
szkół oraz ZDW dokonywali poprzez rozeznanie cen rynkowych oferowanych przez 
potencjalnych wykonawców lub na podstawie sporządzanych operatów 
szacunkowych i kosztorysów inwestorskich. 

(dowód: akta kontroli str. 282-287, 376, 380-388, 448) 

5.2. Zagospodarowanie drewna pozyskanego w wyniku usunięcia 
drzew i krzewów z terenów nieruchomości Miasta 

1. W UM nie ustalono wewnętrznych procedur dotyczących postępowania 
z majątkiem Miasta i jego sprzedażą, w tym pozyskanym w wyniku wycinki drewna. 
Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że „co do zasady UM nie dokonuje sprzedaży 
majątku ruchomego, w tym pozyskanego w wyniku wycinki drewna. Zbędne lub 
wybrakowane składniki takiego majątku, w tym pozyskane w wyniku wycinki drewno 
były przekazywane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta lub na cele 
społeczne albo socjalne, np. na cele opałowe dla podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie”.  
W dniu 16 lipca 2018 r., tj. w trakcie kontroli NIK Prezydent Miasta wydała 
zarządzenie nr 1327/18 w sprawie sposobu gospodarowania składnikami 
rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
Miasta. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia określiła zasady gospodarki drewnem 
pochodzącym z wycinki drzew z terenów nieruchomości będących własnością 
Miasta. 

(dowód: akta kontroli str.407-415, 448) 

2. Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że „Prezydent nie jest zobligowany do 
określania odrębnych wytycznych w zakresie postępowania przy usuwaniu drzew 
i krzewów oraz zasad zagospodarowania pozyskanym drewnem, w tym 
dokonywania jego obmiarów, kategoryzacji i wyceny”. Stwierdził, że „postępowania 
w tej sprawie, aczkolwiek niesformalizowane w formie wytycznych prowadzono 
w oparciu o przepisy ustaw: o finansach publicznych, o samorządzie gminnym 
o ochronie przyrody i Prawo zamówień publicznych”. Poinformował, że „w celu 
ujednolicenia zasad postępowania w tym zakresie w UM i w podległych jednostkach 
organizacyjnych, zostaną podjęte czynności zmierzające do wydania ogólnych norm 
regulujących m.in. kwestie związane z wycinką drzew i zagospodarowaniem 
pozyskanego drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 380-388) 

3. Według danych ZDM (tj. jednostki organizacyjnej Miasta, nad którą nadzór 
sprawuje Wydział Infrastruktury Komunalnej UM, odpowiedzialnej za 
przechowywanie drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew z terenów 
nieruchomości Miasta przez ZDM, MPGK Sp. z o.o. i PUM Sp. z o.o. na podstawie 
regulaminu organizacyjnego ZDM32) w latach 2015-2018 pozyskano ogółem 
219,69 m2 drewna, z tego: w 2015 r. - 123,55 m2, w 2016 r. - 25,70 m2, w 2017 r. – 
30,43 m2 i w 2018 r. (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) – 40,01 m2. 
Ponadto z informacji otrzymanej od sześciu placówek oświatowych prowadzonych 

                                                      
31 Nie dotyczyło to wycinki drzew opisanej w nieprawidłowości nr 4, w obszarze 4. Sporządzanie i składanie do właściwych 
organów wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości Miasta, wywiązywanie się 
z obowiązków zawartych w zezwoleniach oraz prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej nasadzeń oraz ubytków drzew 
i krzewów.  
32 Załącznik do zarządzenia nr 01/2015 Dyrektora ZDM w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego z 27 lutego 
2015 r. oraz 08/2017 z 31 sierpnia 2017 r. 
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przez Miasto wynika, że placówki te pozyskały łącznie ok. 66 m2 drewna, z tego: 
w 2015 r. – 4 m2, w 2016 r. – 19,7 m2, w 2017 r. – 39,3 m2 i w 2018 r. (do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych) – 3 m2. 

(dowód: akta kontroli str. 17-19, 373-376) 

4. W okresie objętym badaniami kontrolnymi ZDM pozyskane drewno: sprzedawał 
(łącznie 23 m2 za kwotę 644 zł), przekazywał nieodpłatnie na potrzeby Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (20 m2) lub przeznaczał na potrzeby własne, tj. 
ogrzewanie siedziby ZDM oraz wyrób kantówek i palików do drzewek (145,68 m2). 
Placówki oświatowe (tj. sześć, które usuwały drzewa) pozyskane drewno: 
sprzedawały (8,7 m2 za cenę 480 zł) przekazywały nieodpłatnie wykonawcom, jako 
wynagrodzenie za usunięcie drzew i uprzątnięcie terenu a także wykorzystywały 
w trakcie organizowanych ognisk szkolnych lub na zajęciach wychowania 
technicznego, np. do wyrobu budek lęgowych ptaków, płotków ozdobnych itd. 

(dowód: akta kontroli str. 373-376) 

5. W UM nie opracowano cennika sprzedaży drewna. Zastępca Prezydenta Miasta 
wyjaśnił, że Urząd nie opracował takiego cennika, ponieważ co do zasady UM nie 
prowadzi sprzedaży drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 380-388) 

6. W ewidencji księgowej Urzędu nie uwzględniono operacji związanych 
z przychodami i rozchodami drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew. 
Prezydent Miasta wyjaśniła, że „ewidencja i sprawozdawczość w UM prowadzone 
są według klasyfikacji budżetowej, a nie do poszczególnych zadań. Szczegółowa 
księgowa ewidencja pozyskanych dochodów znajduje się w jednostkach 
organizacyjnych Miasta. Dochody z tytułu sprzedaży drewna w okresie objętym 
kontrolą wystąpiły w ZDM i w dwóch placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Miasto”.  

(dowód: akta kontroli str. 398-402) 

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

1. UM nie szacował ilości i wartości drewna pozyskanego przez spółki gminne 
i szkoły oraz nie ewidencjonował operacji związanych z przychodami i rozchodami 
drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew.  

2. UM nie sprawował rzetelnego nadzoru nad szkołami, które przekazywały drewno 
podmiotom wykonującym usługę wycinki, bez oszacowania ich wartości. 

NIK zwraca uwagę, że drewno pochodzące z wycinki drzew i krzewów 
z nieruchomości gminnych stanowi składnik majątkowy gminy, tym samym wartość 
sprzedanego składnika majątkowego powinna stanowić dochód własny gminy.  
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości, należy prowadzić 
ewidencję zarówno księgową, jak i ilościową lub ilościowo – wartościową składników 
mienia ruchomego, jakim jest drewno pozyskiwane z wycinki drzew z terenów 
nieruchomości gminnych. Wynika to bezpośrednio z faktu, że drewno, jako składnik 
aktywów jednostki powinno być na bieżąco ujmowane w ewidencji księgowej. 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, źródłem dochodów własnych są dochody z majątku. Kontem 
służącym do ewidencji obrotu drewnem jest konto 310 Materiały. 
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NIK zwraca uwagę, że w okresie objętym kontrolą w UM nie ustalono wewnętrznych 
procedur dotyczących postępowania z majątkiem Miasta i jego sprzedażą, w tym 
pozyskanym w wyniku wycinki drewnem. Nie opracowano również cennika 
sprzedaży drewna. Zarządzenie w tej sprawie Prezydent Miasta wydał dopiero 
w trakcie trwania kontroli NIK, tj. w dniu 16 lipca 2018 r. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność UM w badanym 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 Kontroli33, wnosi o: 

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

2.  Kierowanie wszystkich wniosków o usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości stanowiących własność Miasta do właściwych organów tj. do 
Marszałka Województwa Lubelskiego lub do Lubelskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

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

4.  Dokonywanie nasadzeń zastępczych drzew zgodnie z warunkami określonymi 
w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości stanowiących własność Miasta. 

5.  Wykazywanie w sprawozdaniu statystycznym SG-01 rzetelnych danych odnośnie 
liczby drzew nasadzanych i usuwanych z terenów nieruchomości Miasta. 

6.  Zobowiązanie dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto do 
każdorazowego uzyskiwania zgody Prezydenta Miasta na usunięcie drzew lub 
krzewów z terenów tych placówek. 

7.  Prowadzenie przez UM ewidencji księgowej przychodów i rozchodów drewna 
pozyskiwanego z terenów nieruchomości stanowiących własność Miasta. 

8.  Każdorazowe szacowanie wartości pozyskanego przez spółki gminne i szkoły 
drewna. 

9.  Ujmowanie informacji dotyczących pomiarów pnia drzewa na wysokości 130 cm 
w protokołach oględzin, dokonywanych w związku z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na wycinkę dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 

 

 

 

 

 

                                                      
33 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm. (dalej: „ustawa o NIK”). 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

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

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

Lublin, dnia   20      sierpnia 2018 r. 
  

 
 

Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

 w Lublinie 

Kontrolerzy: 
Edward Lis 

Edward Szempruch 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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