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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

Okres objęty kontrolą 

P/18/046 – Usuwanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie pozyskanego drewna 

Lata 2015 – 2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Paweł Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/91/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.  

2. Katarzyna Kuzioła, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/91/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Bychawie (dalej: Urząd)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (dalej: Burmistrz) 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą w budżecie Gminy Bychawa zaplanowano 
i wydatkowano środki finansowe na realizację zadań dotyczących usuwania drzew 
i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego drewna. Wszystkie zezwolenia 
zostały wydane zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową. W zezwoleniach, 
w których wystąpił obowiązek stosownych uzgodnień z odpowiednimi organami, 
dokonywano takich uzgodnień przed wydaniem zezwolenia, tj. na usunięcie drzew 
z pasa drogowego drogi publicznej dokonano uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska (dalej: RDOŚ). Każdorazowo wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów poprzedzone było przeprowadzeniem oględzin udokumentowanych 
w protokole. Jednak w wydawanych zezwoleniach na usunięcie drzew dla osób 
fizycznych oraz w składanych przez Urząd wnioskach o wydanie zezwoleń na ich 
usunięcie nie podawano pełnych nazw gatunku drzew i/lub krzewów. Ponadto 
Burmistrz nie monitorował przestrzegania przez wnioskodawców terminu usunięcia 
drzew i krzewów określonego w zezwoleniach. W przypadku każdego zgłoszenia od 
osób fizycznych Burmistrz przeprowadził oględziny w wymaganym terminie. 
Informacji o środowisku i jego ochronie nie zamieszczano terminowo lub w ogóle 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie. Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów prowadzono bez zbędnej zwłoki, a  w  przypadku spraw 
szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich wszczęcia. 
Przed usunięciem drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, Urząd 
uzyskiwał wymagane na te działania zezwolenia oraz wywiązywał się z obowiązku 
dokonania nasadzeń. W okresie objętym kontrolą Burmistrz nie informował 

                                                      
1  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. 
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właściwych organów o dokonaniu nasadzeń oraz nie egzekwował od podmiotów 
usuwających drzewa obowiązku poinformowania Urzędu o wykonaniu zleconych 
prac. W okresie tym nierzetelnie sporządzano sprawozdania statystyczne SG-01 
(leśnictwo i ochrona środowiska). Ponadto nie dokonywano wycen wartości 
niektórych usuwanych drzew oraz nie uwzględniano tego składnika w księgach 
rachunkowych Gminy.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

W okresie objętym kontrolą, sprawy dotyczące usuwania drzew i krzewów oraz 
zagospodarowania pozyskanego drewna realizował Wydział Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej Urzędu (dalej: Wydział), któremu, zgodnie 
z regulaminem organizacyjnym2 przypisano następujące zadania z tego zakresu: 

 nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień 
znajdujących się na terenie gminy;  

 utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów; 

 opracowywanie i wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz 
naliczanie opłat z tego tytułu;  

 naliczanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia i prowadzenia 
postępowania egzekucyjnego w tym zakresie.  

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że w Regulaminie nie zostały określone zadania 
dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, w tym 
sporządzanie wniosków o wydanie zezwoleń przez właściwy organ oraz zadania 
związane z zapewnieniem zagospodarowania pozyskanego drewna z uwagi na to, 
iż te zadania są realizowane w znikomym procencie w stosunku do całości zadań 
realizowanych w obszarze wycinki drzew i krzewów. Zadania te wykonywane były 
przez pracowników w Wydziale zajmującym się sprawami dotyczącymi usuwania 
drzew i krzewów. Całość zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości od dnia 28.06.2013 r. do dnia 12.01.2015 r. realizowała podinspektor 
Wydziału. Od dnia 12.01.2015 r. zadania te realizuje inspektor tego Wydziału. 
W trakcie kontroli NIK, Burmistrz wprowadził zmianę w Regulaminie, dodając 
Wydziałowi prowadzenie zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości gminnych, w tym sporządzanie wniosków o wydanie zezwoleń przez 
właściwy organ i zapewnienie zagospodarowania pozyskanego drewna.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 6-31, 69, 71-72) 

W ramach Wydziału, zadania dotyczące usuwania drzew i krzewów, pisemnymi 
zakresami czynności powierzono dwóm pracownikom zatrudnionym na 
stanowiskach: 

 inspektora - zadania wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody3 oraz przepisów wydawanych na jej podstawie, a w szczególności 
prowadzenie całości spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów, 
opracowywanie i wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 
naliczanie opłat z tego tytułu oraz naliczanie kar za usunięcie drzew i krzewów 
bez zezwolenia i prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Pracownik ten 

                                                      
2  Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Bychawy z dnia 20.10.2011 r. ze zm., dalej: „Regulamin”. 
3  Dz.U z 2018 r. poz. 142, ze zm., dalej „uoop”. 
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posiada tytuł magistra inżyniera na kierunku ochrona środowiska oraz ukończył 
kurs i szkolenia o tematyce związanej z zadaniami dotyczącymi usuwania 
drzew i krzewów4. 

 podinspektora - zadania dotyczące utrzymania zieleni przydrożnej, w tym 
sadzenie i usuwanie drzew i krzewów. Pracownik ten nie posiadał 
wykształcenia kierunkowego5, ani nie odbył kursów związanych z zadaniami 
usuwania drzew i krzewów.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 32-68, 373, 377) 

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że osoba zatrudniona na stanowisku podinpsektora 
zajmowała się zagadnieniami związanymi z usuwaniem drzew i krzewów przez 
około 1,5 roku, do dnia 12.01.2015 r. - w okresie wdrożenia nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bychawa. Rozwiązanie takie 
zostało przyjęte w celu odciążenia osoby na stanowisku inspektora. Zdobyte w tym 
okresie doświadczenie pozwala prawidłowo sporządzić wnioski o wydanie zezwoleń 
na usunięcie drzew z pasa drogowego dróg gminnych oraz usprawnia pracę 
Wydziału. Odnośnie potencjału technicznego jednostki wskazała, że pracownicy 
merytoryczni w uzgodnionych wcześniej terminach mają możliwość korzystania 
z samochodów służbowych urzędu, w wyjątkowych sytuacjach na prośbę 
wnioskodawców pracownik jeździł na oględziny prywatnym samochodem 
wnioskodawcy. Do pomiarów drzew używają znormalizowanej miary taśmowej. 
W sytuacjach spornych lub gdy wniosek dotyczy usuwania drzew z terenów 
nieruchomości gminnych sporządzana jest dokumentacja fotograficzna aparatem 
służbowym. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 70, 72-73) 

Zadania związane z usuwaniem drzew z nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Bychawa (dalej: Gmina) realizowały również jej jednostki organizacyjne oraz 
podmiot, któremu powierzono realizację kompleksowych usług z zakresu utrzymania 
zieleni miejskiej. 
Burmistrz wyjaśnił, że z jednostkami organizacyjnymi Gminy nie zawierano 
porozumień w tym zakresie, a wskazanemu podmiotowi informacje w tym zakresie 
przekazywano w formie telefonicznej, w ramach realizacji umowy o świadczenie 
usług komunalnych. W podległych jednostkach nie pracują osoby posiadające 
kwalifikacje związane z prowadzeniem postępowań dotyczących usuwania drzew, 
stąd przed wydaniem zgody na takie działanie pracownik Urzędu oceniał zasadność 
zamierzeń w tym zakresie. Informacje dotyczące nadzoru nad tymi zadaniami 
przedstawiono w dalszej części niniejszego wystąpienia (cz. III pkt 4 i 5).  

(dowód: akta kontroli  t. II str. 1-62, 337-380, 400-401, 407) 

W latach 2015 - 2018 (do 31 maja) w budżecie Gminy zaplanowano i wydatkowano 
środki finansowe na realizację zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz 
zagospodarowania pozyskanego drewna w dziale 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
§ 4300 Zakup usług pozostałych odpowiednio w kwotach: 844 zł, 650 zł, 680 zł 
i 369 zł. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 384-404) 

W okresie objętym kontrolą nie dokonywano identyfikacji ryzyka w obszarze 
związanym z usuwaniem drzew i krzewów oraz zagospodarowaniem drewna.  

                                                      
4  Kurs „Gospodarz terenów zielonych” oraz dwa szkolenia „Usuwanie drzew i krzewów w świetle najnowszych uwarunkowań 

prawnych” w 2017 r i jedno szkolenie w 2015 r. „Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew – kwestie sporne, praktyczne 
wskazówki, nowe przepisy”. 

5  Pracownik ten miał ukończone studia magisterskie na kierunku administracja. 
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Burmistrz wyjaśnił, że nie dokonano identyfikacji ryzyka, ponieważ obszar związany 
z usuwaniem i zagospodarowaniem drzew i krzewów stanowił znikomy ułamek 
całości działalności Gminy. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 86, 373, 377) 

W okresie objętym kontrolą realizacja zadań dotyczących usuwania drzew 
i krzewów oraz zagospodarowania drewna nie była przedmiotem audytu 
wewnętrznego, ani kontroli przeprowadzanej przez Komisję rewizyjną czy Komisję 
do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia. 

Burmistrz poinformował, że z uwagi na duże zaangażowanie środków finansowych 
z budżetu gminy Bychawa na zadania inwestycyjne, zaistniało ryzyko związane 
z udzielaniem zamówień publicznych. Audytor wewnętrzny na podstawie planu 
audytu objął kontrolą zadanie dot. obszaru zamówień publicznych. Ponadto 
audytem wewnętrznym objęte zostało zadanie dotyczące rozliczania dotacji 
udzielonych niepublicznym przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym 
przez osoby fizyczne, prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 
Natomiast w roku 2017 ze względu na wprowadzenie reformy oświatowej audytem 
zostały objęte zadania w zakresie nadzoru finansowo-organizacyjnego nad 
działalnością samorządowych jednostek oświatowych.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 69, 71, 85) 

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

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

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

2.1. Zgodnie z wydanymi przez Urząd zezwoleniami7 na usunięcie drzew i krzewów 
z terenów innych niż nieruchomości gminne, w kolejnych latach okresu objętego 
kontrolą przewidziano do usunięcia: w 2015 r. 1 688 drzew, w 2016 r. 2 957 drzew, 
w 2017 r. 172 drzewa oraz w 2018 r. 52 drzewa. Ponadto w 2015 r. przewidziano do 
usunięcia 27 m2 i w 2016 r. 74,6 m2 powierzchni krzewów8.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 89-103) 

W kolejnych latach objętych kontrolą do Burmistrza wpłynęło odpowiednio 238, 257, 
29 i 18 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
innych niż tereny nieruchomości gminnych. Wnioskami tymi objęte zostało 
odpowiednio 1 650, 2 751, 177 i 66 drzew, a w latach 2015 – 2016: 2 027 m2 
i 68,16 m2 powierzchni krzewów. Na podstawie otrzymanych wniosków Burmistrz 
wydał w 2015 r. - 224, w 2016 r. - 245, w 2017 r. - 27 i 2018 r. - 14 zezwoleń na 
usunięcie drzew i krzewów. Zezwolenia te obejmowały odpowiednio 1 688, 2 957, 
172 i 52 drzewa, a w latach 2015 – 2016: 27 m2 i 74,6 m2 powierzchni krzewów.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 89-103) 

                                                      
6  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą,  stosuje się ocenę opisową. 

7  Na podstawie wniosków złożonych w latach 2015-2018. 
8  Podane wartości dotyczą lat 2015 - 2016, w latach 2017 – 2018 – nie było wniosków o usunięcie krzewów. 
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W okresie objętym kontrolą Burmistrz wydał cztery decyzje odmawiające zgody na 
usunięcie łącznie 30 drzew9. Siedem wniosków10 pozostawiono bez rozpoznania na 
podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego11, a odpowiednio 17 postępowań umorzono12. Ponadto w dwóch 
sprawach postępowania zostały zawieszone, a dwa wnioski przekazano innemu 
organowi, zgodnie z właściwością. Na podstawie badania dokumentacji czterech 
decyzji odmownych ustalono, że przyczynami ich wydania było złożenie wniosków 
przez osoby inne niż określone w art. 83 ust.1 ustawy o ochronie przyrody. 
Na podstawie badania dokumentacji czterech decyzji o umorzeniu postępowania13 
ustalono, że przyczynami ich wydania był wniosek strony, na której żądanie 
postępowanie zostało wszczęte (zgodnie z art. 105 § 2 Kpa). 

(dowód: akta kontroli t. I str. 89-103) 

W latach 2015 - 2018 na 510 wydanych zezwoleń tylko w jednym przypadku 
ustalono opłatę za usunięcie drzew w kwocie 35 731,17 zł, która została odroczona 
na okres trzech lat od terminu dokonania nasadzeń (do dnia 30 kwietnia 2021 r.). 
W pozostałych 509 przypadkach na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7, 9, 10 i 14 
uoop nie naliczono opłat. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 89-103) 

W dziewięciu przypadkach Burmistrz nałożył obowiązek dokonania nasadzeń 
zastępczych14. Zezwolenia te dotyczyły usunięcia łącznie 532 drzew i nasadzenia 
490 drzew (92,1 % drzew usuniętych objętych tymi wnioskami i 10,1 % drzew, na 
których usunięcie wyrażono zgodę na podstawie wniosków złożonych od 2015 r.).  

Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z zapisami art. 83 c ust. 3 ustawy o ochronie 
przyrody wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być 
uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzeń 
tego drzewa lub krzewu. Przy rozpatrywaniu spraw brano pod uwagę teren będący 
w posiadaniu wnioskodawcy, czy posiada dostępne miejsca do nasadzeń, liczbę 
oraz gatunek rosnącej roślinności oraz inne istotne przyczyny, które zwalniają 
z nałożenia takiego obowiązku. Przede wszystkim brano pod uwagę cechy 
przyrodnicze i lokalizacyjne, warunki w zakresie przystosowawczym oraz warunki 
dostępności do nasadzeń, tak aby nowym sadzonkom zapewnić jak najlepsze 
warunki do przystosowania, aby się przyjęły i rosły. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 89-103, 373, 377) 

Na podstawie wybranych do szczegółowej kontroli 13 spraw zakończonych 
wydaniem decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów (po cztery sprawy 

z każdego roku 20152017 i jedna sprawa z 2018 r.) ustalono, że wszystkie 
zezwolenia zostały wydane zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 112-256) 

Zezwolenia (11 z 13 badanych spraw) na usunięcie drzew i krzewów wydano na 
podstawie kompletnych wniosków (z dwoma wyjątkami w których nie podano 
terminu zamierzonego usunięcia drzew) spełniających wymogi określone w art. 83 
ust. 4 uoop (w brzmieniu obowiązującym do dnia 27 sierpnia 2015 r.) oraz w art. 83b 
uoop (w brzmieniu obowiązującym od dnia 28 sierpnia 2015 r.). W dwóch sprawach 
stwierdzono, że we wnioskach wskazano mniejszą liczbę drzew do wycięcia 
wymagających zgody, niż to wynikało z później przeprowadzonych oględzin drzew 

                                                      
9  Dwie decyzje z 2015 r. i dwie decyzje z 2016 r. Dotyczyły one odpowiednio 6, 9, 1 i 14 drzew. 
10  Pięć wniosków złożonych w 2015 r. i dwa wnioski złożone w 2016 r., w latach 2017 – 2018 – nie było takich wniosków. 
11  Dz.U. z 2017 r. poz.1257, ze zm., dalej: „Kpa”. 
12  W 2015 r. trzy postępowania, w 2016 r. osiem postępowań, w 2017 r. dwa postępowania i w 2018 r. cztery postępowania. 
13  Po jednej z każdego roku objętego kontrolą. 
14  W 2015 r. w 5 przypadkach oraz w 2016 r. w czterech. 
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podlegających usunięciu. Burmistrz wyraził zgodę na usunięcie drzew opisanych 
w protokole z oględzin, w tym nie ujętych w złożonych wnioskach. W żadnej 
z objętych szczegółowym badaniem spraw, Urząd nie wzywał wnioskodawcy do 
uzupełnienia wniosku na podstawie art. 64 § 2 Kpa lub do złożenia wyjaśnień 
w trybie art. 50 ust. 1 tej ustawy. Nie występowano również do wnioskodawców 
o przeanalizowanie możliwości alternatywnej realizacji inwestycji w celu zachowania 
jak największej liczby drzew i krzewów.  

Burmistrz wyjaśnił, że decyzje wydane były na podstawie stanu faktycznego 
ustalonego podczas oględzin w terenie z udziałem wnioskodawcy. Sporządzony 
podczas tych czynności protokół był podpisywany przez wnioskodawcę, tym samym 
zapewnia on zgodność decyzji z wolą wnioskodawcy i spełnia on jego oczekiwania. 
Odstapiono od wzywania do składania wyjasnień i uzupełnień, ponieważ taka 
procedura wydłuża tylko czas załatwiania sprawy, powoduje niezadowolenie 
klientów oraz zwiększa wydatki administracyjne Urzędu. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 112-256, 373, 377) 

W dwóch przypadkach udzielono zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, mimo 
braku wymogu ich uzyskania. Wnioski zostały złożone po 16 czerwca 2017 r., przez 
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które były obowiązane do 
dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, zgodnie z art. 83f ust. 4 uoop, 
a nie uzyskania zezwolenia na jego usunięcie. 

W badanych dwóch sprawach dotyczących uzyskania zgody na usunięcie drzew 
z pasa drogowego drogi publicznej, zezwolenie na usunięcie drzew wydano po 
uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, tj. zgodnie 
z art. 83a ust. 2a uoop. 

(dowód: aka kontroli t. I str. 112-256, 374, 377) 

We wszystkich sprawach przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
dokonano oględzin udokumentowanych protokołem oględzin, a w dwóch 
przypadkach również wykonanymi zdjęciami. W toku oględzin dokonywano pomiaru 
obwodu drzew na wysokości 130 cm wskazanych jako przeznaczonych do 
usunięcia oraz weryfikowano w tym zakresie złożone wnioski. W protokołach 
wpisano informacje, iż nie stwierdzono występowania w obrębie zadrzewień 
chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 112-256) 

Cztery wydane zezwolenia15 na usunięcie drzew i krzewów zawierały wszystkie 
elementy określone w art. 84 ust. 3 uoop (w brzmieniu obowiązującym do dnia 
27 sierpnia 2015 r.), jak również zawarto w nich informacje umożliwiające 
identyfikację przedmiotu wydanego zezwolenia. 

Tylko jedna z dziewięciu wydanych po 28 sierpnia 2015 r. decyzji zezwalających na 
usunięcie drzew i krzewów zawierała wszystkie elementy wymagane art. 83d ust. 1 
uoop16. W pozostałych brakowało elementu określonego w art. 83d ust. 1 pkt 3 uoop 
tj. podawano w nich najcześciej zamiast nazw gatunku nazwy rodzajowe drzew, 
których dotyczyła zgoda.  

W jednym spośród dziewięciu wydanych zezwoleń dodatkowo określono warunki 
dokonania nasadzeń zastępczych17, o których mowa w art. 83d ust. 2 pkt 1-2, 4-6 

                                                      
15  Cztery z 13 zezwoleń objętych kontrolą wydano na podstawie czterech złożonych wniosków do dnia 27.08.2015 r. Pozostałe 

zezwolenia zostały wydane do wniosków złożonych w latach 2016 – 2018. 
16 Po zmianie wprowadzonej art. 29 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, ze zm.). 
17  Decyzja z dnia 07.12.2016 r. zezwalająca na usunięcie 11 drzew, w której usunięcie zostało uzależnione od dokonania 

nasadzeń w ilości 11 szt. w terminie do 30.04.2018 r. 
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uoop, tj.: miejsce nasadzeń; liczbę nasadzanych drzew; gatunek i termin wykonania 
nasadzeń oraz termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń. W pozostałych 
ośmiu zezwoleniach wydanych po dniu 27 sierpnia 2015 r. nie uzależniano wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów od wykonania nasadzeń zastępczych.  

Określony w decyzjach termin usunięcia drzew i krzewów obejmował okres jednego 
roku. W przypadku 11 spośród 13 badanych zezwoleń wskazano, że termin 
usunięcia drzew/krzewów powinien uwzględniać wymogi ochrony przyrody na 
danym terenie np. okresy lęgowe ptactwa. Termin dokonania nasadzeń zastępczych 
drzew przewidziano na okres od 12 do 19 miesięcy od wydania decyzji. 

 (dowód: akta kontroli t. I str. 112-256) 

Wszystkie postępowania objęte próbą kontrolną w sprawie wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów prowadzone były w terminach określonych w Kpa, 
tj. zgodnie z art. 35 § 1 tej ustawy, sprawy te załatwiano bez zbędnej zwłoki. 

W przypadku dwóch spraw szczególnie skomplikowanych  w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 112-256) 

Spośród 13 szczegółowo badanych postępowań zakończonych decyzją zezwalającą 
na usunięcie drzew, w jednym przypadku ustalono opłatę za usunięcie drzewa. 
Opłata ta naliczona została w oparciu o art. 85 uoop i rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew 
i krzewów18. Opłatę wyliczono przyjmując zaniżony we wniosku obwód pnia drzewa, 
zamiast ustalony podczas prowadzonych oględzin, przez co zaniżono kwotę opłaty 
o 1 285,82 zł. 

 (dowód: akta kontroli t. I str. 163-174, 374, 378) 

Badanie czterech postępowań zakończonych wydaniem zezwoleń na usunięcie 
drzew, w których nie ustalono opłaty, potwierdziło występowanie przesłanek 
wyłączających jej ustalenie określonych w art. 86 ust. 1 pkt 2, 4 i 10 uoop. Ponadto 
w 12 spośród 13 badanych postępowań w wydanych zezwoleniach także 
odstąpiono od nałożenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów w trybie art. 86 ust. 1 
pkt 2, 4, 5 i 10 uoop. W czasie przeprowadzonych oględzin dokonywano weryfikacji 
danych podanych we wniosku, w tym przyczyny z powodu których wnioskodawca 
wystąpił do Urzędu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub 
krzewów z nieruchomości. 

 (dowód: akta kontroli t. I str. 112-256, 289-314) 

Na 13 objętych szczegółowym badaniem postępowań w 11 przypadkach wnioski 
i zezwolenia zostały wprowadzane do publicznie dostępnego wykazu danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
zamieszczonego poprzez zamieszczenie aktywnego linku w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej Urzędu przekierowującego na stronę Ministerstwa 
Ochrony Środowiska19. Informacje te zostały zamieszczone po upływie od 27 do 250 
dni od ich otrzymania/wydania. Dwa wnioski i dwie decyzje nie zostały 
wprowadzone do ww. wykazu.  

 (dowód: akta kontroli t. I str. 381-383) 
 

2.2. W okresie objętym kontrolą nie prowadzono rejestru wydanych zezwoleń na 
usunięcie drzew i krzewów, zawierającego informacje o warunkach zawartych 
w decyzjach oraz o sposobie ich realizacji. Na podstawie dokumentacji 13 spraw 

                                                      
18  Dz. U. z 2016 r. poz. 1354. 
19  www.ekoportal.gov.pl  

http://www.ekoportal.gov.pl/
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wybranych do badania szczegółowego stwierdzono, że nie wystąpiły przypadki 
nieuiszczenia lub nieterminowego uiszczenia przez wnioskodawcę opłat za 
usunięcie drzew i krzewów. 
Burmistrz wyjaśnił, że poszczególne wnioski ujęte były w spisie spraw prowadzonym 
do teczek rzeczowych, do których pracownik ma ciągły dostęp i na tej podstawie są 
monitorowane załatwiane sprawy. 
Urząd nie żądał i nie w każdym przypadku otrzymywał informacje o terminie 
usunięcia drzew objętych zezwoleniem. W trakcie kontroli NIK, nie przedstawiono 
również żadnych dokumentów wskazujących na prowadzony przez Urząd w tym 
zakresie monitoring.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 112-256, 374-375, 378) 

Na podstawie 13 badanych spraw ustalono, że w pięciu przypadkach wydano 
decyzje zezwalające na usunięcie drzew przez wnioskodawców uzależniając ich 
wydanie od dokonania nasadzeń. W dwóch spośród pięciu ww. spraw 
wnioskodawcy niezwłocznie poinformowali Urząd o dokonaniu nasadzeń, w dwóch 
sprawach wnioskodawcy w ogóle nie przedłożyli informacji o dokonaniu nasadzeń, 
a w jednej wnioskodawca przedłożył taką informację dopiero po okresie dwóch 
miesięcy od ostatniego dnia terminu dokonania nasadzeń. Brak posiadania 
informacji przez Burmistrza, o dokonaniu nasadzeń przez wnioskodawców lub 
nieterminowe jej otrzymanie, wskazuje zdaniem NIK, na brak prowadzonego 
monitoringu w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 375, 379) 

Do badania prowadzonej przez Urząd kontroli zachowania żywotności drzew 
i krzewów, nasadzonych w związku z decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew 
i krzewów pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych, przyjęto cztery 
zezwolenia wydane przed 2015 r., w których termin trzech lat od terminu dokonania 
nasadzeń upływał w okresie objętym kontrolą. Stwierdzono że w sprawach tych 
Burmistrz nie kontrolował zachowania żywotności nasadzonych drzew po upływie 
trzech lat od określonego w zezwoleniu terminu ich nasadzenia. 

 (dowód: akta kontroli t. I str. 257-288, 375, 379) 

Na podstawie 13 badanych postępowań, w których wnioski o wyrażenie zgody na 
usunięcie drzew złożono w okresie od 2015 r. ustalono, że Burmistrz kontrolował 
spełnienie wymogu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, 
przed usunięciem drzew i krzewów, poprzez weryfikację zgodności danych 
zawartych we wniosku z decyzją wydaną i przesłaną przez Starostwo Powiatowe 
w Lublinie zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, 
tj. zgodnie z art. 83d ust. 5 uoop.  
Burmistrz wyjaśnił, że procedura, w której został określony sposób postępowania 
celem monitorowania tego warunku nie została wprowadzona, wykonywane to było 
na bieżąco w miarę doręczania wydanych pozwoleń na budowę, ponieważ sytuacje 
takie były sporadyczne. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 375, 379, 405-407) 

2.3. W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. Wydział nie podjął próby 
oszacowania liczby drzew i krzewów, które zostały usunięte z terenu nieruchomości 
stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 70, 74) 

W 2017 r. i 2018 r. do Burmistrza złożono odpowiednio 57 i 70 zgłoszeń zamiaru 
usunięcia drzew, obejmujących 229 i 285 drzew. W przypadku trzech zgłoszeń, 
dotyczących łącznie 11 drzew, Burmistrz wniósł sprzeciw. Przyczynami wniesienia 
sprzeciwu w dwóch postępowaniach było nieuzupełnienie zgłoszenia, mimo 
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wezwania do jego uzupełnienia w ciągu siedmiu dni. W jednym postępowaniu organ 
wniósł sprzeciw po dokonaniu oględzin w związku z koniecznością ustalenia 
przebiegu granic nieruchomości, aby ustalić właściciela przedmiotowych drzew.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 105-111)  

W latach 2017 - 2018 Urząd dokonał oględzin w przypadku 125 zgłoszeń. 
W przypadku 10 zgłoszeń objętych szczegółową kontrolą NIK, Burmistrz 
przeprowadził oględziny w wymaganym prawem terminie (tj. przed upływem 21 dni 
od dnia wpływu zgłoszenia do Urzędu). Oględziny zostały udokumentowane 
w protokole, w którym wskazano liczbę oraz gatunki i obwody pni drzew 
przewidzianych do usunięcia (na wysokości 5 cm i 130 cm). Ustalenia oględzin nie 
były dokumentowane w formie zdjęć. Z protokołów oględzin przeprowadzonych po 
dniu 17 grudnia 2017 r. wynika, że dokonano oceny czy drzewa spełniały kryteria 
określone dla pomników przyrody poprzez dokonanie pomiaru obwodu drzewa na 
wysokości 130 cm. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 105-111, 315-369) 

Burmistrz nie wprowadził procedury umożliwiającej zidentyfikowanie zmiany 
sposobu wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiadał informacje 
dotyczące wydawanych przez Starostę Lubelskiego pozwoleń na budowę, które były 
przesyłane do wiadomości Urzędu. Na podstawie informacji zawartych 
w pozwoleniach Urząd posiadał informację, czy budowa ma związek 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
Od 17 czerwca 2017 r. do zakończenia kontroli nie stwierdzono przypadków, 
w których wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę mającą związek 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, na nieruchomości z której usunięto 
drzewa w ciągu pięciu lat od wystąpienia z takim wnioskiem.  

(dowód: akta kontroli t. I str. 375, 379, 408) 

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

1. W dwóch przypadkach (spośród 13 badanych) Burmistrz wydał zezwolenia na 
usunięcie z nieruchomości drzew na podstawie niekompletnych wniosków, 
tj. w których nie podano terminu zamierzonego usunięcia drzew, o którym mowa 
w art. 83b ust. 1 pkt 7 uoop (w brzmieniu obowiązującym od dnia 28 sierpnia 
2015 r.). Zarówno w tych sprawach, jak i w przypadku dwóch wniosków (spośród 13 
objętych szczegółowym badaniem), Burmistrz nie wezwał wnioskodawców do 
uzupełnienia wniosku w trybie art. 64 § 2 Kpa lub do złożenia wyjaśnień w trybie 
art. 50 ust. 1 Kpa pomimo, że dane zawarte we wnioskach co do liczby zgłaszanych 
do usunięcia drzew i krzewów nie były zgodne ze stanem faktycznym, ustalonym 
podczas oględzin.  

Burmistrz wyjaśnił, że decyzje wydane były na podstawie stanu faktycznego 
ustalonego podczas oględzin w terenie z udziałem wnioskodawcy. Sporządzony 
podczas tych czynności protokół był podpisywany przez wnioskodawcę, tym samym 
zapewnia on zgodność decyzji z wolą wnioskodawcy i spełnia on jego oczekiwania. 
Odstapiono od wzywania do składania wyjasnień i uzupełnień, ponieważ taka 
procedura wydłuża tylko czas załatwiania sprawy, powoduje niezadowolenie 
klientów oraz zwiększa wydatki administracyjne Urzędu. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 112-256, 373, 377) 

2. W okresie objętym kontrolą w dwóch (spośród 13 badanych postępowań) 
udzielono zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości znajdujących 
się na terenie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, mimo braku 
wymogu ich uzyskania. Wnioski zostały złożone po dniu 1 czerwca 2017 r. przez 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które w tych przypadkach 
powinny dokonać jedynie zgłoszeń w trybie art. 83f ust. 4 uoop. Burmistrz nie 
odmówił wszczęcia postępowania, co było niezgodne z art. 61a §1 Kpa. 

Burmistrz wyjaśnił, że przypadki wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu 
Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dotyczą jedynie drzew, które 
obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza 
nieruchomości. Po konsultacjach z radcą prawnym Urzędu ustalono, że osoby 
fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Czerniejowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu musiałyby złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew. W związku z powyższym została przyjęta w Urzędzie praktyka 
przyjmowania od razu wniosku, pomijając skaładanie przez nie zgłoszenia. Osoby 
fizyczne zainteresowane wycinką drzew były kierowane przez osoby zatrudnione 
w Punkcie Obsługi Interesanta do osoby na stanowisku zajmującej się 
zagospodarowaniem przestrzennym gminy w celu sprawdzenia lokalizacji działki. 
Po tej czynności osoby zainteresowane miały wydawany wniosek lub zgłoszenie 
w zależności od poczynionych ustaleń. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 112-256, 376, 380) 

3. Od 28 sierpnia 2015 r. w ośmiu na dziewięć wydanych zezwoleniach na usunięcie 
drzew i krzewów nie podano pełnych nazw gatunku wszystkich drzew, co było 
niezgodne z postanowieniami art. 83d ust.1 pkt 3 uoop.  
Burmistrz wyjaśnił, że we wnioskach i decyzjach podawane były nazwy drzew 
i krzewów zwyczajowe. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 112-256, 374, 377) 

4. Spośród 13 objętych szczegółową kontrolą postępowań dotyczących wydania 
zgody na usunięcie drzew i krzewów, w dwóch przypadkach wnioski oraz 
zezwolenia nie zostały wprowadzone do publicznie dostępnego wykazu danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 
zamieszczonego w BIP na stronie internetowej Urzędu. Ponadto informacje o 11 
spośród 13 wniosków oraz o 10 spośród 13 decyzji zostały zamieszczone po 
upływie od 42 do 250 dni od dnia wpływu wniosku do Urzędu lub od dnia wydania 
decyzji. Było to niezgodne z art. 3 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej20, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej obejmuje 
uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej 
aktualną wiedzę o sprawach publicznych. 

Burmistrz wyjaśnił, że decyzje do publicznie dostępnego wykazu danych 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie były wprowadzane w miarę 
możliwości czasowych. Opóźnienia były wynikiem wykonywania innych obowiązków 
służbowych. Jedna z decyzji oraz jeden z wniosków zostały wprowadzone do 
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, jednak z przyczyn technicznych nie zostały tam 
opublikowane. Drugi z wniosków i druga decyzja zostaną wprowadzone. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 374, 378, 380-382) 

5. W okresie objętym kontrolą Burmistrz nie monitorował przestrzegania przez 
wnioskodawców określonego w zezwoleniach terminu usunięcia drzew i krzewów. 
Było to niezgodne z art. 83f ust. 20 uoop i art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska21, na podstawie którego Burmistrz zobowiązany 
jest do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących 

                                                      
20 Dz.U. z 2018 r.,. poz. 1330.  
21 Dz.U. z 2018 r. poz. 799, ze zm. 
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ochrony terenów zieleni i zadrzewień, w tym dotyczących usuwania drzew 
i krzewów.  

Burmistrz wyjaśnił, że monitoring przestrzegania przez wnioskodawców określonego 
w zezwoleniu terminu usunięcia drzew i krzewów nie był prowadzony 
systematycznie z uwagi na wykonywanie przez pracowników innych obowiązków 
służbowych. Kontrole odbywały się przy okazji wyjazdów oraz objazdów w terenie 
np. przy interwencjach na drogach. Przeprowadzono wizję w terenie bez 
dokumentowania ich.  

 (dowód: akta kontroli t. I str. 375, 378) 

6. W okresie objętym kontrolą Burmistrz nie monitorował przestrzegania przez 
wnioskodawców określonego w zezwoleniu terminu przedłożenia informacji 
o dokonanych nasadzeniach zastępczych. Spośród pięciu przypadków badanych 
spraw, w których uzależniono zgodę na usunięcie drzew od dokonania nasadzeń 
zastępczych, jedynie w dwóch przypadkach wnioskodawcy niezwłocznie 
poinformowali Urząd o dokonaniu nasadzeń, w dwóch sprawach wnioskodawcy 
w ogóle nie przedłożyli informacji o dokonaniu nasadzeń, a w jednej sprawie 
wnioskodawca przedłożył taką informację dopiero po dwóch miesiącach od 
ostatniego dnia terminu dokonania nasadzeń. 

Zgodnie z art. 84 ust. 7 uoop w przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych lub 
części z nich, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, naliczona 
opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni 
krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem. W myśl art. 83f 
ust. 20 uoop, Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów 
dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz kontrolę przestrzegania warunków 
wydanych zezwoleń na terenie nieruchomości gminnych. 

Burmistrz wyjaśnił, że monitoring przestrzegania przez wnioskodawców określonego 
w zezwoleniu terminu usunięcia drzew i krzewów nie był prowadzony 
systematycznie z uwagi na wykonywanie przez pracowników innych obowiązków 
służbowych. Kontrola zostanie przeprowadzona niezwłocznie. Brak monitoringu 
dotyczący przedłożenia informacji o dokonaniu nasadzeń przez właściciela 
nieruchomości/wnioskodawcę nie został dopełniony przez niedopatrzenie. Kontrola 
nasadzeń przeprowadzona zostanie niezwłocznie. 

 (dowód: akta kontroli t. I str. 375, 379) 

7. W okresie objętym kontrolą Burmistrz nie wykonywał kontroli zachowania 
żywotności drzew i krzewów, nasadzonych w związku z decyzjami zezwalającymi na 
usunięcie drzew i krzewów pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych. 
Spośród przyjętych do badania czterech zezwoleń wydanych przed 2015 r., 
w przypadku których trzy lata od terminu dokonania nasadzeń upłynął w okresie 
objętym kontrolą, w żadnym przypadku nie skontrolowano żywotności nasadzonych 
drzew.  

Zgodnie z art. 83f ust. 20 uoop Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania 
i stosowania przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz kontrolę 
przestrzegania warunków wydanych zezwoleń na terenie nieruchomości gminnych. 
Ponadto przeprowadzona kontrola żywotności nasadzeń, stosownie do art. 84 ust 4 
i 5 uoop, stanowi podstawę do wydania decyzji umarzającej naliczoną opłatę za 
usunięcie drzew i krzewów lub do jej egzekwowania.  

Burmistrz wyjaśnił, że nie prowadzono kontroli zachowania żywotności nasadzonych 
drzew po upływie trzech lat od określonego terminu ich nasadzeń z uwagi na 
wykonywanie przez pracowników innych obowiązków służbowych. Nie prowadzono 
odrębnego rejestru zawierającego terminy przesadzania/nasadzenia drzew.  
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(dowód: akta kontroli t. I str. 257-288, 375, 379) 

8. W jednym przypadku, spośród 13 badanych postępowań, w którym naliczono 
opłatę za usunięcie drzewa, zaniżono jej wysokość o 1 285,82 zł. Opłata ta 
naliczona została w oparciu o art. 85 uoop i rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów. Opłatę 
wyliczono przyjmując zaniżony we wniosku obwód pnia drzewa, zamiast obwód 
ustalony podczas prowadzonych oględzin, przez co zaniżono kwotę opłaty 
o 1 285,82 zł. 

Burmistrz wyjaśnił, że w decyzji został omyłkowo wpisany obwód pnia drzewa 
z gatunku lipa 1 szt. o obwodzie pnia 95 cm (…), zgodnie ze złożonym wnioskiem 
Starostwa Powiatowego w Lublinie. Właściwy obwód do wyliczenie opłaty powinien 
wynosi 170 cm zgodnie ze sporządzonym protokołem przez pracownika Starostwa 
oraz z protokołem oględzin. Decyzja zostanie sprostowana w drodze postanowienia. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 163-174, 374, 378) 

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

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

W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano żadnej skargi oraz innych informacji 
o nielegalnym usunięciu drzew i krzewów ani o uszkodzeniu/zniszczeniu drzew na 
terenach innych niż nieruchomości gminne. 
W okresie tym nie stwierdzono przypadków nielegalnego usunięcia drzew i krzewów 
ani uszkodzeń/zniszczeń drzew. 

(dowód: akta kontroli t. 1 str. 104) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Mając na uwadze brak postępowań, NIK odstąpił od oceny działalności Urzędu 
w powyższym zakresie.  

4. Sporządzanie i składanie do właściwych organów wniosków 
o wydanie zezwolenia na usunięcie 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. Zadania związane z usuwaniem drzew i krzew z nieruchomości gminnych, 
w tym sporządzanie wniosków, powierzono dwóm pracownikom Wydziału. 
Szczegółowe informacje dotyczące tych osób przedstawiono w części III pkt 1 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Ponadto, zadania te realizowały jednostki 
organizacyjne Gminy (trzy sprawy) oraz podmiot zewnętrzny22 wykonujący zadania 
związane z utrzymaniem zieleni miejskiej (pięć spraw).  

                                                      
22  Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej: BPK). W latach 2015, 2017 - 2018 zadania te BPK realizowało 

w ramach umów, których przedmiotem była realizacja kompleksowych usług komunalnych w zakresie oczyszczania ulic, 
chodników, utrzymania zieleni miejskiej i elementów jej wyposażenia, a w 2016 r. bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni 
miejskiej, bieżące utrzymanie placów i zabaw oraz usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ze wskazanych 
w umowie nieruchomości. Wykonawca ten został wyłoniony w przetargu nieograniczonym (na lata 2015-2016) oraz w trybie 
zamówienia z wolnej ręki – na lata 2017-2018 (art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych - Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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W okresie objętym kontrolą jednostki organizacyjne Gminy wystąpiły do właściwego 
organu (Starosty Powiatowego w Lublinie) o wydanie trzech zezwoleń, za zgodą 
Urzędu, na usunięcie 12 drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Bychawa. Dokumentacja Urzędu nie zawierała informacji na temat 
faktycznych terminów ich usunięcia, wykonawców wycinki, jak i zasad rozliczenia 
związanych z tymi zadaniami usług, w tym rozliczeń pozyskanego drewna. 
Dokumentacja Urzędu zawierała informację o wykonaniu nasadzeń określonych 
w jednej decyzji, których termin został określony na dzień 30.10.2017 r. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 1-62, 337-380, 400-401,407) 

Burmistrz wyjaśnił, że: (…) decyzje zezwalające na usunięcie drzew przez jednostki 
organizacyjne Gminy były przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie do 
wiadomości Urzędu. Weryfikacja zasadności usunięcia drzew i krzewów 
przeprowadzona była na podstawie informacji pisemnych przedłożonych przez te 
jednostki oraz oględzin w terenie, co potwierdzają wykonane zdjęcia. W jednym 
przypadku nieudokumentowane zostały te czynności, przy czym pracownik 
podobnie jak w ww. sprawach weryfikował zasadność wycinki drzew. Jednostki 
podległe, jako posiadacze nieruchomości i adresaci decyzji (strona postępowania), 
byli wykonawcami zapisów otrzymanych pozwoleń. Nie prowadzono dodatkowej 
weryfikacji wypełniania przez nich obowiązków nałożonych w decyzjach przez 
Starostwo Powiatowe w Lublinie. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 400-401) 

Na terenie nieruchomości Gminy nie realizowano inwestycji objętych decyzjami 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  

(dowód: akta kontroli t. II str. 287-289,442) 

W okresie objętym kontrolą, nie było przypadków wymierzenia Gminie przez organ 
właściwy do wydania zezwoleń administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne 
usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie drzew lub krzewów. Do Urzędu oraz do 
organów właściwych do wydawania rozstrzygnięć, w sprawach związanych 
z usuwaniem drzew na obszarze Gminy Bychawa, nie wpłynęły skargi dotyczące 
usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych.  

(dowód: akta kontroli t. 1 str. 87-88, t. II str. 254, 281-284) 

Na podstawie analizy pięciu wybranych zadań inwestycyjnych, realizowanych przez 
Gminę w latach 2015-2018 nie stwierdzono przypadków nielegalnego usuwania 
drzew i krzewów w związku z tymi zadaniami. W czterech postępowaniach nie 
przewidziano usuwania drzew lub krzewów. W ramach realizacji jednego zadania 
(modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bychawie) przewidziano 
wycięcie sześciu drzew, na usunięcie których, przed rozpoczęciem realizacji 
inwestycji, Gmina uzyskała zezwolenie właściwego organu.  

(dowód: akta kontroli t. II str. 254,287-289) 

 

W okresie objętym kontrolą Gmina złożyła 40 wniosków o wydanie zezwoleń na 
usunięcie łącznie 260 drzew z terenu nieruchomości gminnych23, z tego: w latach 
2015-2016 po dziewięć wniosków dotyczących usunięcia odpowiednio 71 i 32 
drzew, w 2017 r.: 18 wniosków obejmujących 121 drzew, w 2018 r. (do dnia 
15.05.2018 r.): cztery wnioski dotyczące usunięcia 36 drzew. Wnioski o wydanie 
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów były kierowane do właściwych organów. 

                                                      
23  Ponadto, dwukrotnie w wyniku postanowień Samorządowego Kolegium Odwoławczego rozstrzyganie spraw powierzano 

wyznaczonemu przez ten organ wójtowi gminy. Dotyczyło to przypadków z 2015 r., w których drzewa znajdowały się na 
nieruchomościach będących w samoistnym posiadaniu Skarbu Państwa, a których faktycznym użytkownikiem była Gmina 
Bychawa.  
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Spośród ww. wniosków, w 38 postępowaniach wnioski złożono do właściwego 
w tych sprawach Starosty Lubelskiego (dalej: Starosta), dwa wnioski złożono do 
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 63-251, 340-346,443-448) 

Składane przez Gminę wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
z terenów nieruchomości gminnych, objęte szczegółową kontrolą NIK (13)24, za 
wyjątkiem niepodawania pełnych nazw gatunkowych, zawierały elementy 
wymagane przepisami uoop. Podawano w nich m.in. przyczyny zamierzonego 
usunięcia drzew i krzewów oraz ich nazwę rodzajową, a także planowany końcowy 
termin realizacji prac25. We wnioskach nie planowano nasadzeń kompensacyjnych. 
Podanym uzasadnieniem usunięcia drzew były następujące okoliczności: 
uszkodzenie przez zwierzęta, zły stan zdrowotny stanowiący m.in. zagrożenie dla 
użytkowników dróg, placów, boisk, w tym kolidowanie z projektem 
zagospodarowania terenu szkoły oraz budową zjazdu na prywatną posesję, 
uszkadzanie pobliskich budynków, aranżacja zieleni miejskiej w ramach której 
usuwano drzewa i krzewy o złym stanie zdrowotnym i niskich wartościach 
estetycznych. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 63-251, 381-382,443-448) 

Burmistrz wskazał, że w trakcie oględzin przeprowadzanych przez pracownika 
Starostwa Powiatowego w Lublinie, ustalane jest miejsce nasadzeń, liczba drzew 
oraz ich gatunek przeznaczony do nasadzeń. Ustalenia te mają później swoje 
odzwierciedlenie w decyzjach oraz w wykonywanych przez Gminę nasadzeniach. 
Składając wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (…) brano pod uwagę 
m.in. takie okoliczności: czy na terenie nieruchomości znajdują się inne, starsze 
drzewa, które ograniczałyby prawidłowy wzrost młodych sadzonek na terenach 
takich jak parki, zieleńce. Nasadzeń od kilku lat Gmina dokonuje w ramach realizacji 
zadań, polegających na wprowadzaniu nowych aranżacji zieleni. Na etapie 
składania wniosków nie przewidywano dokonania nasadzeń. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 388) 

W sprawach objętych szczegółową kontrolą NIK, nie stwierdzono przypadków 
wzywania Gminy do uzupełnienia wniosków lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, 
w trybie określonym w art. 64 § 2 oraz art. 50 § 1 Kpa.  

(dowód: akta kontroli t. II str. 63-251, 254, 443-448) 

4.2. W latach objętych kontrolą Gmina uzyskała26 36 zezwoleń na usunięcie 222 
drzew, w tym: w 2015 r. dziewięć zezwoleń, dotyczących 71 drzew; w 2016 r. 
siedem zezwoleń obejmujących 24 drzewa; w 2017 r. 17 zezwoleń na usunięcie 100 
drzew27; w 2018 r. trzy zezwolenia obejmujące 27 drzew28. W trzech sprawach 
(z 2017 r.) odmówiono Gminie usunięcia 14 drzew29. Jedno postępowanie 
dotyczące usunięcia trzech drzew zostało umorzone (decyzja z dnia 5.04.2017 r.), 

                                                      
24  Obejmujące łącznie 141 drzew. 
25  W sprawach z 2015 r. (wnioski złożono w lutym i sierpniu 2015 r.) termin ten wyznaczono na dzień 28.02.2016 r. 

We wnioskach składanych w 2016 r. (z dnia:10.02., 9.02, 4.07, 23.08 oraz 14.09) termin usunięcia drzew określono na: luty 
(dwie sprawy), październik oraz grudzień 2016 r. (dwie sprawy). Zezwolenia termin ten określiły na: dzień 31.12.2017 r. 
(dwie sprawy) oraz 28.02.2017 r. (trzy sprawy). Terminy usunięcia drzew objętych wnioskami złożonymi w 2017 r. 
wyznaczono - zgodnie z pismami Urzędu, na dzień: 28.02.2018 r. (wnioski z dnia 12.05 i 23.08) oraz 31.12.2017 r. 
i 31.12.2018 r. (wnioski z dnia 23.03 i 15.09). W decyzji wydanej w 2018 r. termin usunięcia drzew określono na dzień 
28.02.2018 r. We wniosku z dnia 18.09.2017 r. wskazano, że drzewa są planowane do wycięcia na przełomie lat 2017-
2018. 

26  Z wyłączeniem zezwoleń uzyskanych na podstawie wniosków złożonych przed 2015 r. 
27  W tym dwie decyzje zezwalające na usunięcie 10 drzew wydane na podstawie wniosków złożonych w 2016 r.  
28  W tym jedna decyzja zezwalająca na usunięcie 12 drzew wydana na podstawie wniosku złożonego w 2017 r. 
29  W dwóch przypadkach decyzje z 2017 r. obejmowały łącznie 56 drzew, z tego wyrażono zgodę na usunięcie 44, przy 

jednoczesnej odmowie takich działań w stosunku do pozostałych 12 drzew. W jednej sprawie - także z 2017 r., dotyczącej 
dwóch drzew wydano w całości decyzję odmowną. 
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z uwagi na to, że drzewa objęte wnioskiem, do czasu rozpatrzenia sprawy, w wyniku 
intensywnych zjawisk pogodowych uległy zawaleniu. 
Spośród ww. 36 zezwoleń: 

 w pięciu przypadkach, na Gminę nałożono opłaty za usunięcie drzew i krzewów 
w łącznej wysokości 507.769 zł. Termin ich uiszczenia odroczono na okres 
trzech lat: od upływu terminu dokonania wskazanych w tych decyzjach nasadzeń 
zastępczych (cztery postępowania) oraz od daty wydania decyzji (jedno 
postępowanie)30, 

 w 24 sprawach31 nałożono na Gminę obowiązek dokonania nasadzeń 
zastępczych32 w ilości 225 drzew, co rekompensowało (101,3%) wszystkie ubytki 
związane z ilością drzew (222), które zezwolono usunąć z terenu nieruchomości 
gminnych33, 

 przyczynami odstąpienia od nakładania opłat w pozostałych sprawach były 
okoliczności wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 4-11 i 14 uoop. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 63-251) 

Spośród wybranych do szczegółowej kontroli NIK, 13 spraw dotyczących uzyskania 
zgody na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości gminnych, opłatę za usuwane 
drzewa naliczono w dwóch decyzjach. Decyzją z marca 2016 r. naliczono kwotę 
348 689,59 zł, odroczono termin jej uiszczenia do końca października 2020 r. oraz 
zobowiązano Gminę do dokonania nasadzeń drzew w terminie do końca 
października 2017 r. Drugą decyzją ze stycznia 2018 r. naliczono kwotę 18 775 zł, 
odroczono termin jej uiszczenia do końca kwietnia 2021 r. oraz uzależniono 
zezwolenie od dokonania nasadzeń drzew w terminie do końca kwietnia 2018 r. 
W obu przypadkach nasadzeń dokonano w wyznaczonym terminie. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 150-151; 246-247) 

Decyzjami (13), wybranymi do kontroli NIK, właściwy organ zezwolił na usunięcie 
138 spośród 141 drzew objętych wnioskami Urzędu34. Do czasu zakończenia 
kontroli NIK wszystkie drzewa objęte zezwoleniami zostały usunięte. Urząd posiadał 
dokumenty potwierdzające usunięcie drzew w wyznaczonym decyzją terminie 
w dziewięciu sprawach35.  
W czterech sprawach dokumentacja Urzędu nie zawierała informacji o faktycznym 
terminie usunięcia drzew. Dotyczyło to postępowań: 

 GPK.6131.25.2015: termin usunięcia siedmiu drzew36 wyznaczono na dzień 
28.02.2016 r. Termin ten został wskazany wykonawcy, któremu powierzono 
wycięcie tych drzew, i który złożył do Urzędu podanie o ich usunięcie. Według 
protokołu z dnia 16.03.2015 r., dotyczącego nieodpłatnego przekazania drzew 
objętych tym zezwoleniem w zamian za ich usunięcie podmiotowi, który zgłosił 
potrzebę ich wycięcia, podmiot ten został zobowiązany do poinformowania 
Urzędu o wykonaniu tego zadania,  

                                                      
30  Wskazany w decyzjach termin odroczenia opłat wyznaczono na lata 2019-2022. W postępowaniu, w którym termin 

odroczenia uzależniono od daty wydania decyzji (27.07.2015 r.), nasadzeń należało dokonać do dnia 30.10.2016 r. 
31  Trzy decyzje w 2015 r., pięć decyzji w 2016 r. 14 decyzji w 2017 r. oraz dwie decyzje w 2018 r. 
32  Nie nakładano obowiązku przesadzenia usuwanych drzew i krzewów. 
33  Wskaźnik ten, w odniesieniu wyłącznie do decyzji, w których nałożono na Gminę obowiązek dokonania nasadzeń wyniósł 

148% (w decyzjach zezwolono na usunięcie 152 drzew). 
34  W sprawie GPK.6131.73.2017,  organ wydający decyzje odmówił usunięcia trzech spośród 29 objętych wnioskiem drzew, 

uznając, że są one w najlepszym stanie zdrowotnym. 
35  Zgodnie z dokumentacją Urzędu drzewa usuwano w następującym okresie: od dnia 3.11.2015 r. do dnia 24.11.2015 r. 

(sprawa GPK.6131.176.2015 – 25 drzew); od dnia 15.12.2015 r. do dnia 12.02.2016 r. (GPK.6131.65.2015 – 26 drzew); od 
dnia 10.08.2016 r. do dnia 22.08.2016 r. (GPK.6131.164.2016 – dwa drzewa); od dnia 4.11.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. 
(GPK.7012.1.2016 – sześć drzew); od dnia 22.09.2016 r. do dnia 7.10.2016 r. (GPK.6131.238.2016 – cztery drzewa); od 
dnia 1.03.2017 r. do dnia 13.04.2017 r. (cztery sprawy: GPK.6131.27.2017;  GPK.6131.12.2017, GPK. 6131.56.2017, 
GPK.6131.73.2017 obejmujące łącznie 29 drzew). 

36  Wierzba (Salix sp). Dokumentacja nie zawierała innej poza wymienioną nazwą usuwanych drzew.  
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 GPK.6131.8.2016: zgodnie z wydanym zezwoleniem osiem drzew37 należało 
usunąć w terminie do dnia 31.12.2016 r. Taki termin został też wyznaczony 
w piśmie z dnia 19.02.2016 r. osobie, której powierzono wycinkę drzew 
i w którym nałożono na tę osobę obowiązek poinformowania Urzędu o realizacji 
tego zadania, 

 GPK.6131.248.2016: termin usunięcia dwóch drzew wyznaczono na dzień 
28.02.2017 r. Według protokołu z dnia 26.10.2016 r., dotyczącego nieodpłatnego 
przekazania drzew objętych tym zezwoleniem, w zamian za ich usunięcie 
podmiotowi, który zgłosił potrzebę ich wycięcia, podmiot ten został zobowiązany 
do wycięcia tych drzew w terminie wskazanym w zezwoleniu oraz do 
poinformowania Urzędu o wykonaniu tego zadania. Przedmiotowe pismo 
informujące o wycięciu drzew, w terminie do 17.02.2017 r. wpłynęło do Urzędu 
w dniu 17.07.2018 r., to jest w trakcie kontroli NIK,  

 GPK.6131.65.2017 - zgodnie z wydanym zezwoleniem 12 drzew należało 
usunąć w terminie do dnia 28.02.2018 r. Taki termin został wyznaczony w piśmie 
z dnia 30.01.2018 r. osobie, której powierzono wycinkę drzew i w którym 
nałożono na tę osobę obowiązek poinformowania Urzędu o realizacji tego 
zadania. Dokumentacja Urzędu zawierała informację, o dokonaniu wymaganych 
decyzją nasadzeń (do dnia 30.04.2018 r. - w terminie wyznaczonym w decyzji). 
Podczas kontroli NIK potwierdzono dokonanie nasadzeń i poinformowano o tym 
fakcie Starostę.  

(dowód: akta kontroli t. II str.63-251,443-448) 

Odnosząc się do kwestii usuwania drzew w okresie od 1 marca do 15 października, 
to jest w tzw. okresie lęgowym lub wychowu młodych, a także w okresie ochronnym 
w przypadku stwierdzenia na tych drzewach lub w ich obrębie gatunków 
chronionych, Burmistrz Bychawy podał, że: ustawa (…) nie zabrania usuwania 
drzew w okresie ochronnym pod warunkiem braku występowania gatunków 
chronionych. Bezpośrednio przed przystąpieniem do wycinki drzew weryfikowano, 
czy w ich obrębie nie występują gatunki chronione i gniazda ptaków, przy czym nie 
dokumentowano takich czynności z uwagi na brak takiego obowiązku. Okoliczności 
te każdorazowo przed wydanymi zezwoleniami badało Starostwo Powiatowe 
w Lublinie, czego potwierdzeniem są informacje w tym zakresie przedstawione 
w uzasadnieniu decyzji.  

(dowód: akta kontroli t. II str. 389) 

W siedmiu38 z 13 objętych kontrolą zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, 
nałożono na Urząd obowiązek dokonania nasadzeń i poinformowania o tym organu 
wydającego decyzję, z tego:  

 w trzech sprawach Urząd poinformował Starostę o dokonaniu nasadzeń 
w terminach wskazanych w wydawanych decyzjach39,  

 w dwóch postępowaniach nie dokonano nasadzeń40. Termin ten wyznaczono na 
dzień 30.04.2019 r. oraz 31.12.2018 r., 

 w dwóch sprawach, do czasu kontroli NIK, nie poinformowano Starosty 
o dokonaniu nasadzeń, z czego w sprawie GPK.7012.1.2016 nasadzeń 
dokonano 25.11.2016 r. tj. w terminie określonym w zezwoleniu (30.10.2017 r.). 
W sprawie GPK.6131.65.2017 czynności tych nie dokonano, pomimo wpływu do 
Urzędu pisma (30.04.2018 r.) o wykonaniu przez wykonawcę nasadzeń we 

                                                      
37  Klon (Acer sp) - 2 drzewa, sosna (Pinus sp.) - dwa drzewa, czeremcha (Padus sp.) – dwa drzewa, robinia akacjowa, dąb 

(Quercus sp.). Dokumentacja nie zawierała innych poza wymienionymi nazw usuwanych drzew.  
38  Po jednym wydanym w latach: 2015 r., 2016 r., 2018 r. oraz czterech wydanych w 2017 r. 
39  Faktury dotyczące zakupu nasadzanych drzew z dnia: 27.10.2016 r. oraz z dnia 30.04.2018 r. Nasadzeń tych dokonano 

odpowiednio: w październiku 2016 r. oraz w lipcu 2018 r., tj. w terminach wskazanych w tych decyzjach.  
40  GPK.6131.56.2017 (10 drzew) oraz GPK.6131.73.2017 (23 drzewa). 
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wskazanym w decyzji terminie (również 30.04.2018 r.). Pisma informujące 
o dokonaniu tych nasadzeń skierowano do Starosty w dniu 19.07.2018 r., 
tj. w trakcie niniejszej kontroli. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 82-111, 150-170, 187-251, 392-393, 443-448) 

Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny dwóch nieruchomości, na których 
zgodnie z wydanymi dla Urzędu zezwoleniami należało dokonać nasadzeń41 
wykazały, że działania z tym związane były zgodne z warunkami określonymi 
w decyzjach. Nasadzone drzewa (w liczbie i rodzaju określonym w decyzjach) 
zachowały swoją żywotność, były również zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 285-286) 

4.3 Sprawozdania SG-01 (leśnictwo i ochrona środowiska), sporządzane odrębnie 
dla miasta Bychawy i terenów wiejskich, przekazano do Głównego Urzędu 
Statystycznego w dniach: 9.02.2015 r. (za 2014 r.), 9.02.2016 r. (za 2015 r.), 
9.02.2017 r. (za 2016 r.) oraz 13.02.2018 r. (za 2017 r.), tj. w terminach wskazanych 
w Programie Badań Statystyki Publicznej za lata 2015-2017. W sprawozdaniach 
tych nie podawano danych dotyczących usuwanych i nasadzanych drzew i krzewów 
(dział 3 sprawozdań). 

(dowód: akta kontroli t. II str. 408-441) 

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

1. W składanych wnioskach o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów nie 
podawano pełnych nazw gatunkowych nimi objętych. Stanowiło to naruszenie 
art. 83b ust. 1 pkt 4 uopp.  
Burmistrz wyjaśnił, że we wnioskach podawane były nazwy drzew i krzewów 
zwyczajowe, gdyż uznano, że takie działania są wystarczające ze względu na to, 
iż organ, który wydaje zezwolenia ma obowiązek weryfikacji tych wniosków. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 63-251, 388, 404) 

2. Pomimo obowiązku, wskazanego w zezwoleniu na usunięcie drzew, nie 
poinformowano organu, który wydał decyzję, o wykonaniu wymaganych nasadzeń. 
Działania te zostały wykonane w trakcie kontroli NIK. Dotyczyło to realizacji dwóch 
decyzji: 

 z dnia 9.03.2016 r. (znak: OŚR.613.8.2016.SJ1), w której Starosta naliczył opłatę 
za usunięcie siedmiu drzew w łącznej wysokości 348 689,59 zł oraz zobowiązał 
do dokonania nasadzeń (sześciu drzew) w terminie do dnia 30.10.2017 r. 
Potwierdzeniem dokonania nasadzeń był protokół odbioru realizacji robót 
budowlanych (modernizacji sali gimnastycznej), zgodnie z którym prace te 
wykonano w okresie od dnia 4.10.2016 r. do dnia 25.11.2016 r. Pismo 
informujące o dokonaniu nasadzeń skierowano do Starosty Lubelskiego dopiero 
w dniu 18.07.2018 r., 

 z dnia 24.01.2018 r. (znak: OŚR.613.92.2017.AK1), w której Starosta naliczył 
opłatę za usunięcie 12 drzew w łącznej wysokości 18 775 zł, przy jednoczesnym 
obowiązku dokonania nasadzeń 12 drzew w terminie do dnia 30.04.2018 r. 
O dokonaniu przedmiotowych nasadzeń, osoba która usunęła drzewa w zamian 
za pozyskany materiał poinformowała Urząd w piśmie złożonym w dniu 
30.04.2018 r., tj. w dniu, w którym upływał termin wskazany w ww. zezwoleniu. 

                                                      
41  Sprawy: GPK.6131.65.2015 (w decyzji nałożono obowiązek dokonania nasadzeń 26 szt. drzew z gatunku Żywotnik, 

w terminie do dnia 30.10.2016 r.) oraz GPK.6131.65.2017 (w decyzji nałożono obowiązek dokonania nasadzeń 12 szt. 
drzew z gatunku klon zwyczajny, w terminie do dnia 30.04.2018 r.). W okresie objętym kontrolą Urząd nie otrzymał decyzji, 
w których upłynął wymagany, trzyletni okres zachowania żywotności nasadzanych drzew. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Weryfikacji dokonanych nasadzeń i poinformowania o tym fakcie Starostwa 
dokonano w trakcie kontroli NIK. 

Burmistrz wyjaśnił, że brak złożenia do Starostwa Powiatowego zawiadomień 
o dokonanych nasadzeniach wynikał z przeoczenia, co m.in. było spowodowane 
dużą ilością czynności związanych z prowadzeniem odbioru zadania 
inwestycyjnego. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 150-170, 246-251, 392-393, 388,404) 

3. W trzech sprawach42 nie wyegzekwowano od podmiotów usuwających drzewa 
z nieruchomości gminnych obowiązku poinformowania Urzędu o wykonaniu tego 
zadania. W jednym przypadku43, pismo potwierdzające usunięcie drzew objętych 
tym postępowaniem (z dnia 17.02.2017 r.) wpłynęło do Urzędu w dniu 17.07.2018 r., 
tj. w trakcie kontroli NIK. 
Burmistrz wyjaśnił, że niewyegzekwowanie obowiązku poinformowania Urzędu 
o usunięciu drzew wynikał z przeoczenia, spowodowanego m.in. wykonywaniem 
przez pracowników innych obowiązków służbowych, przy czym podczas bieżącego 
nadzoru nad terenami z których usuwano drzewa, pracownicy Urzędu weryfikowali 
prawidłowość realizacji związanych z tym zadań. Ze względu na brak takiego 
obowiązku nie dokumentowano tych okoliczności. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 75-81, 144-149, 181-186, 388-389) 

4. Nierzetelnie sporządzano sprawozdania statystyczne SG-01 (leśnictwo i ochrona 
środowiska). W dziale 3 tych sprawozdań nie podawano wymaganych danych na 
temat liczby nasadzeń i ubytków. 
Wzory sprawozdań SG-01 określone zostały w rozporządzeniach 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 (…)44. 

Burmistrz wyjaśnił, że brak podawania w sprawozdaniach wymaganych danych 
wynikał z przeoczenia. Wskazał również, że w Urzędzie nie jest prowadzony rejestr 
ubytków i nasadzeń. Funkcję takiego rejestru spełnia wykaz spraw w teczkach 
rzeczowych. Podanie danych wymaganych w sprawozdaniu wymaga dokładnej 
analizy tych spraw, w związku z powyższym nie jest możliwe na chwilę obecną 
podanie rzetelnych danych w tym zakresie. Informacje te zostaną wykazane 
w kolejnych sprawozdaniach.  

(dowód: akta kontroli t. II str. 389, 408-441) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność w badanym obszarze. 

5. Działania związane z usunięciem drzew i krzewów oraz 
zagospodarowaniem pozyskanego drewna 

5.1. Realizację zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów objętych kontrolą 
postępowań powierzano wykonawcom zewnętrznym. Były to podmioty wyłonione 
w drodze postępowań przetargowych i ofertowych, a także osoby i podmioty, które 
zgłaszały do Urzędu konieczność usunięcia drzew z terenów nieruchomości 
gminnych. Osobom tym i podmiotom powierzano również zagospodarowanie 
pozyskanego drewna. W zawieranych umowach i pismach wyrażających zgodę na 

                                                      
42  GPK.6131.25.2015, GPK.6131.8.2016, GPK.6131.248.2016. 
43  GPK.6131.248.2016. 
44  Za rok 2015 (z dnia 18.03.2015 r.; Dz.U. z 2015 r. poz. 561, ze zm.), za rok 2016 (z dnia 15.03.2016 r.; Dz. U. z 2016 r. poz. 

460, ze zm.) i za rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 837, ze zm.). 

Ocena cząstkowa 
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usunięcie drzew i zagospodarowanie pozyskanego drewna zobowiązywano 
wykonawcę m.in. do należytego oznakowania i zabezpieczenia terenu na czas 
usuwania drzew, ponoszenia przez wykonawcę pełnej odpowiedzialności za 
ewentualne szkody oraz możliwość stosowania kary umownych (w przypadku 
umów, w których określano wartość usług), a także do poinformowania Urzędu 
o realizacji zadania. 

Wartość objętych kontrolą NIK usług, związanych z usuwaniem drzew i krzewów, 
ustalono w trakcie postępowań przeprowadzanych przez Urząd, tj.: 

 w pięciu sprawach45 podstawą do wyceny usług „sprzedaży na pniu”46 drzew 
objętych zezwoleniami, stanowiły dwa operaty szacunkowe wartości drzew 
przeznaczonych do usunięcia, sporządzone przez rzeczoznawców z zakresu 
architektury krajobrazu i kształtowania terenów zieleni (operat z 2015 r.) oraz 
rzeczoznawcę majątkowego – inżyniera leśnictwa (operat z 2017 r.). Wyboru 
wykonawców operatów dokonano po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego 
wśród trzech (2015 r.) oraz dwóch (2017 r.) potencjalnych oferentów. Koszty 
sporządzenia operatów wyniosły odpowiednio: 615 zł oraz 680,81 zł, 

 w trzech sprawach wartość usług ustalono po przeprowadzeniu postępowań 
ofertowych, w trakcie których ustalono, że wykonawca tych prac zagospodaruje 
pozyskany materiał we własnym zakresie47, przy czym nie dokonywano wycen 
usuwanych drzew:  
1) wartość usługi związanej z realizacją zadania GPK.6131.176.2015 (usunięcie 
37 drzew i leszczyny, w tym 25 objętych zezwoleniem48) ustalono, po 
skierowaniu zapytań do dwóch oferentów, na kwotę 2 700 zł.  
2) zlecenie usługi związanej z usunięciem czterech drzew (GPK.6131.238.2016) 
za kwotę 650 zł poprzedzono skierowaniem zapytań do czterech potencjalnych 
oferentów, 
3) w jednej sprawie (GPK.7012.1.2016) wartość usługi związanej z usunięciem 
sześciu drzew49 (ścinanie i karczowanie pni), w ramach przedsięwzięcia 
inwestycyjnego o wartości 405 840,45 zł, według kosztorysu ofertowego, 
wyceniono na kwotę 1 315,34 zł. 
Wartość usuniętych drzew, objętych ww. trzema postępowaniami, sporządzona 
w trakcie kontroli NIK, przez pracownika Urzędu50 wyniosła łącznie 562,68 zł, 
z tego w sprawie GPK 6131.176.2015: 130,68 zł, GPK 6131.238.2016: 125,28 zł, 
GPK 7012.1.2016: 306,72 zł,  

 w pięciu postępowaniach51, nie określono wartości usługi usunięcia drzew. 
W sprawach tych usuwanie drzew połączono z nieodpłatnym 
zagospodarowaniem pozyskanego drewna. Dokumentacja Urzędu nie zawierała 
informacji na temat wyceny tych usług. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 75-251) 

Zastępca Burmistrza wskazała, że w przypadku usuwania większej ilości drzew, 
rosnących na terenach nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bychawa 
ogłaszany był przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż „drzew na pniu”. 
Wycena planowanych do usunięcia drzew zlecana była osobie zewnętrznej. 
W okresie od 01.01.2015 r. do chwili obecnej wykonano dwa operaty szacunkowe 
(…). W przypadku usuwania pojedynczych drzew, rosnących na terenach 

                                                      
45  GPK.6131.65.2015, GPK. 6131.27.2017, GPK.6131.12.2017, GPK.6131.56.2017, GPK.6131.73.2017 
46  Dotyczy usługi sprzedaży obejmującej czynności związane z usunięciem drzew, w tym ich wartość. 
47  Sposób zagospodarowania drewna wskazano w dwóch spośród wymienionych trzech postępowań: GPK.6131.176.2015 

oraz GPK.6131.238.2016. 
48  Dla pozostałych nie było wymagane zezwolenie – dotyczyło 12 drzew owocowych oraz leszczyn (3 m2). 
49  W tym jedno drzewo o dwóch pniach.  
50  Poprzez porównanie do wyceny podobnych drzew, wskazanych w operacie szacunkowym z 2017 r. 
51  GPK.6131.25.2015, GPK.6131.8.2016, GPK 6131.248.2016, GPK.6131.164.2016, GPK.6131.65.2017. 
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nieruchomości gminnych, które są wywrotami, złomami, obumarłe, w złym stanie 
zdrowotnym lub zagrażają budynkom na sąsiednich nieruchomościach, wyrażana 
jest zgoda aby zainteresowane osoby usunęły je we własnym zakresie i na własny 
koszt w zamian za pozyskane drzewo. Z uwagi na fakt, że koszty jakie musiałaby 
ponieść Gmina Bychawa na ich usunięcie przez firmę zewnętrzną, przekraczają 
wartość drzewa, pojedyncze drzewa nie były wyceniane, są to sytuacje 
indywidualne i sporadyczne. W przepadku realizacji przez Gminę zadania 
inwestycyjnego przy którym zachodzi konieczność usunięcia drzew lub krzewów, 
zostają one umieszczane w przedmiarze robót, nie są one indywidualnie wyceniane. 
Pozyskane przez Wykonawcę drzewo jest wkalkulowane w cenę ryczałtową 
wykonania całego zadania. 

(dowód: akta kontroli t. I str. 70, 73, 384, 387-388, 392-395) 

Według informacji zawartych w operatach szacunkowych dotyczących drzew 
przeznaczonych do „sprzedaży na pniu”, ich wartość ustalono: 

 na podstawie tablic miąższości drewna okrągłego (M.Czuraj z 2000 r.), 
uśrednionej ceny metra3 drewna średniowymiarowego – S4, pozyskanego 
kosztem nabywcy, na podstawie sprzedaży grup handlowych na terenie 
województwa lubelskiego, podanych w zarządzeniach nadleśniczych lub wójtów 
gmin na 2015 r. (operat z czerwca 2015 r., obejmujący 26 z gatunku topola 
czarna, rosnących przy drodze gminnej). Wartość usuwanych drzew określono 
na kwotę 3 738,70 zł), 

 w podejściu kosztowo-dochodowym, według przeciętnych cen i kosztów 
wolnorynkowych, stosowanych w wolnym obrocie rzeczami tego samego rodzaju 
na lokalnym rynku (operat z 4 grudnia 2017 r., obejmujący swoim zakresem 77 
drzew w ramach 16 postępowań, pogrupowanych na pięć zadań). Wartość tych 
drzew oszacowano łącznie na kwotę 4 756,05 zł, w tym 1 897,38 zł stanowiła 
wartość drzew dotyczących postępowań objętych szczegółową kontrolą NIK. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 90-96, 222-235)  

5.2 W Gminie nie opracowano procedur dotyczących postępowań z majątkiem 
Gminy i jego sprzedażą, a także cenników sprzedaży drewna. W przypadku 
usuwania większej ilości drzew, oszacowanie ich wartości zlecano do wykonania 
osobom (rzeczoznawcom) spoza Urzędu. W pozostałych sprawach materiał 
przekazywano nieodpłatnie w zamian za wycinkę, bądź też zlecano ich usunięcie 
bez określania ich wartości. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 75-251, 386)  

Burmistrz Bychawy wyjaśnił, że sprzedaż mienia Gminy występuje rzadko, 
incydentalnie. Każdorazowo w zależności od zaistniałej sytuacji, opracowywane są 
indywidualne zasady sprzedaży mienia w formie zarządzenia. Wskazał również na 
brak obowiązku opracowania takich procedur. Odnosząc się do braku cennika 
sprzedaży drewna wyjaśnił, że nie prowadzono takiego cennika z uwagi na to, że 
wycena większości drzew zlecona jest podmiotom zewnętrznym, a także ze względu 
na to, że koszt usunięcia tych drzew znacznie przekracza ich wartość, przy czym 
w Urzędzie nie ma osoby posiadającej kwalifikacje, odpowiednie do dokonywania 
wycen.  

(dowód: akta kontroli t. II str. 387-390, 397)  

Z tytułu sprzedaży usuwanych w latach 2015-2018 drzew Gmina uzyskała dochód 
w łącznej wysokości 7 883,01 zł. Sprzedaży dokonano po przeprowadzeniu 
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postępowań, obejmujących swoim zakresem „sprzedaż na pniu” 26 drzew w 2015 r. 
(5 350 zł) oraz dwóch postępowań52 obejmujących 77 drzew w 2018 r. (2 483,01 zł).  

(dowód: akta kontroli t. II str. 82-115, 222-242, 290-331)  

Spośród 13 spraw objętych szczegółową kontrolą NIK, w pięciu przypadkach 
ustalono wartość usuwanych drzew: 

1) cztery sprawy dotyczyły usuwanych drzew, których wartość została wyceniona, 
operat szacunkowy z tej wyceny obejmował również inne drzewa (łącznie 77 drzew), 
na których usunięcie wydano decyzje, w tym nieobjęte kontrolą szczegółową NIK. 
Łączna wartość drzew objętych operatem wyniosła 4 756,05 zł. Dochody uzyskane 
przez Gminę z tytułu realizacji tych czterech spraw wyniosły łącznie 2 410 zł, i tak:  

 sprawa GPK.6131.27.2017 (cena wywoławcza, obejmująca całe zadanie (nr 2) - 
razem z czterema innymi sprawami, wyniosła 63,27 zł). Wartość usuniętych 
drzew (czterech), objętych tym postępowaniem, według operatu szacunkowego 
wyniosła 346,20 zł. Dochód Gminy z realizacji całego zadania wyniósł 680 zł, 

 sprawa GPK.6131.12.2017 (zadanie nr 7, dla którego cena wywoławcza 
wyniosła 321,84 zł brutto, przy ustalonej wartości drzew: 275,88 zł). Usunięto trzy 
drzewa. Dochód Gminy z tego tytułu wyniósł 280 zł, 

 sprawa GPK.6131.56.2017 (zadanie nr 5, razem z nw. sprawą 
GPK.6131.73.2017) - usunięto dziewięć drzew, których wartość oszacowano na 
kwotę 301,32 zł, 

  sprawa GPK.6131.73.2017 (zadanie nr 5) - usunięto 30 drzew, których wartość 
oszacowano na kwotę 973,98 zł. Łączne dochody Gminy z tytułu realizacji 
zadania nr 5 obejmującego 39 drzew wyniosły 1 450 zł brutto (przy łącznej 
wycenie na kwotę 1 275,30 zł) i cenie wywoławczej 599,73 zł, 

2) w jednej sprawie (GPK.6131.65.2016) sprzedano 26 drzewa (wycenione na 
kwotę 3 738,70 zł), uzyskując z tego tytułu dochód w wysokości 5 350 zł. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 82-115, 222-242, 290-331)  

W ośmiu sprawach nie określono wartości pozyskanego z usuwanych drzew 
i krzewów materiału, który zgodnie z warunkami ustalonymi w trakcie prowadzonych 
postępowań, zawartymi następnie w umowach i kierowanych do wykonawców pism: 

 przekazywano nieodpłatnie podmiotom w zamian za ich usunięcie (GPK. 
6131.25.2015 - siedem drzew, GPK.6131.8.2016 - osiem drzew, 
GPK.6131.164.2016 - dwa drzewa, GPK.6131.248.2016 - dwa drzewa, 
GPK.6131.65.2017 - 12 drzew),  

 zagospodarowywały we własnym zakresie podmioty, którym zlecono realizację 
poszczególnych zadań, przy czym w jednej sprawie wartość usługi dotyczyła 
wyłącznie usuwania drzew (czterech) objętych kontrolą NIK (GPK.6131.238.2016 
na kwotę 650 zł). W dwóch postępowaniach zakres zawartych umów obejmował 
również inne zadania, niż wskazane w objętych kontrolą zezwoleniach 
(GPK.6131.176.2015 na kwotę 2 700 zł (25 drzewa), oraz GPK.7012.1.2016 
(sześć drzew) na kwotę 405 840,45 zł).  

 (dowód: akta kontroli t. II str. 63-81, 134-221, 265-280,443-448)  

W księgach rachunkowych Urzędu ujęto dochody uzyskane ze sprzedaży drzew 
o ustalonej wcześniej wartości (sprawy GPK.6131.65.2016, GPK.6131.27.2017, 
GPK.6131.12.2017, GPK.6131.56.2017, GPK.6131.73.2017). Nie ujmowano 
natomiast oddzielnie zdarzeń dotyczących operacji związanych z pozyskanym 
materiałem oraz nie ewidencjonowano wartości drewna pozyskanego w wyniku 
usunięcia drzew i krzewów.  

                                                      
52  W lutym oraz marcu 2018 r. W pierwszym postępowaniu sprzedano jedno drzewo, za kwotę 73,10 zł. 
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(dowód: akta kontroli t. II str. 82-115, 222-242, 290-331) 

W Gminie nie określono zasad szacowania i rozliczania wartości drewna 
pozyskiwanego przez jej jednostki organizacyjne. Materiał ten jednostki 
zagospodarowywały we własnym zakresie. Działania te, według wyjaśnień 
Burmistrza wynikały z tego, że jednostki te były w pełni odpowiedzialne za realizację 
decyzji zezwalających na usunięcie drzew i ponosiły koszty związane z tymi 
działaniami. Nie wyceniono również wartości usuwanych drzew i krzewów przez 
BPK. Brak tych działań Burmistrz wyjaśnił tym, że usuwane przez ten podmiot 
drzewa i krzewy stanowiły wywroty bądź złomy (cztery drzewa) lub też zagrażały 
mieniu (trzy drzewa). Podana w dalszej części wyjaśnień wartość drzew usuwanych 
przez BPK oraz jednostki organizacyjne Gminy (przedszkola i Bychawskie Centrum 
Kultury), oszacowana przez pracownika Urzędu w trakcie kontroli NIK, poprzez 
porównanie z wyceną podobnych drzew w operacie szacunkowym z grudnia 2017 r. 
wyniosła 377 zł, przy szacowanym koszcie usługi usunięcia i sprzątnięcia tych 
drzew: 2 100 zł. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 400-401, 407)  

W okresie objętym kontrolą, na usuwanie drzew i krzewów m.in. z nieruchomości 
gminnych Gmina wydatkowała łącznie 11 180 zł. Wydatki te dotyczyły czterech 
zadań obejmujących usunięcie 43 drzewa. Ponadto, na podstawie porozumień, 
wyrażonych zgód na zagospodarowanie we własnym zakresie drewna, usunięcia 
drzew w ramach świadczonych usług przez BPK, w ramach 36 zadań usunięto 190 
drzew53. Z tytułu usunięcia tych drzew Gmina nie poniosła osobnych wydatków, ani 
nie uzyskała dochodów. 

(dowód: akta kontroli t. II str. 265-280) 

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

1. W ośmiu spośród 13 postępowań objętych szczegółową kontrolą NIK (61,5%) nie 
ustalono wartości drewna pozyskanego w wyniku usunięcia 66 spośród 138 
usuwanych drzew (47,8%). W sprawach tych drzewa przekazywano do 
zagospodarowania podmiotom, którym powierzono ich usunięcie.  

W trzech postępowaniach, obejmujących 35 drzew, ustalono wartość usługi 
usunięcia drzew, a w pozostałych pięciu przypadkach (31 drzew) usługi te 
wykonano w zamian za usunięte drzewa (bez wyodrębniania wartości usługi, jak 
i samych drzew). 

(dowód: akta kontroli t. II str. 63-242, 265-280, 290-335,443-448) 

Wartość usuniętych drzew, wskazanych w decyzjach objętych niniejszą kontrolą, 
niewycenionych w trakcie prowadzonych przez Urząd postępowań, oszacowana 
przez pracownika Urzędu w trakcie kontroli NIK, poprzez porównanie z wyceną 
podobnych drzew w operacie szacunkowym z grudnia 2017 r., wyniosła 1 199,1 zł, 
przy szacowanym koszcie ich usunięcia i uporządkowania terenu 17 700 zł.  

(dowód: akta kontroli t. II str. 387- 394,396) 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości54 
należy prowadzić ewidencję zarówno księgową, jak i ilościową lub ilościowo – 
wartościową składników mienia ruchomego, a takim jest drewno pozyskiwane 
z wycinki drzew z terenów nieruchomości gminnych. Wbrew zasadom zachowania 

                                                      
53  W tym usuwano drzewa, na które nie było wymagane zezwolenie. Dotyczyło to w szczególności drzew owocowych, złomów 

lub wywrotów. 
54  Dz.U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. (dalej: ustawa o rachunkowości). 
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szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem Gminy, podmiotom zewnętrznym 
przekazano drewno pochodzące z wycinki drzew gminnych bez ustalenia jego  
wartości. W ocenie NIK nieprawidłowości w gospodarowaniu drewnem 
pochodzącym z wycinki mogły być spowodowane brakiem procedur dotyczących 
postępowania w tym zakresie. Ponadto przekazanie drewna pochodzącego 
z wycinki drzew z terenów gminy bez ustalania jego wartości stanowi naruszenie 
zasady zachowania szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem Gminy. Brak 
szacowania wartości drewna skutkował nieujmowaniem operacji przychodów 
i rozchodów drewna w księgach rachunkowych. 

2. W księgach rachunkowych Gminy nie ujmowano wszystkich operacji 
gospodarczych związanych z usuwanymi drzewami i krzewami stanowiącymi 
własność Gminy Bychawa.  

W pięciu sprawach spośród 13 objętych szczegółową kontrolą NIK, 
zaewidencjonowano dochody uzyskane ze sprzedaży drzew. Sprawy te objęte 
zostały przeprowadzonymi przez Gminę przetargami dotyczącymi również innych 
zewoleń na usunięcie drzew, których wartość została wcześniej wyceniona przez 
rzeczoznawcę spoza Urzędu. Łączne dochody uzyskane w wyniku tych przetargów 
wyniosły 7 883,01 zł. Ponadto, zaewidencjonowano wartość trzech usług 
związanych z usuwaniem drzew.  

W ewidencji Gminy ujęto również (29.06.2018 r.) wartość wycenionych i nie 
sprzedanych drzew w łącznej wysokości: 2 168 zł. 

 (dowód: akta kontroli t. II str. 63-242, 265-280, 290-335,443-448) 

Wszystkie zdarzenia związane z pozyskaniem drewna w wyniku wycinki drzew 
i jego dalszym zagospodarowaniem, a więc wszystkie zdarzenia dotyczące 
przychodów i rozchodów drewna powinny mieć odzwierciedlenie w ewidencji 
księgowej gminy. 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. 4 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego55, źródłem dochodów własnych są dochody z majątku. Kontem 
służącym do ewidencji obrotu drewnem jest konto 310 Materiały. W sytuacji gdy 
wykonawca usługi staje się właścicielem pozyskanego drewna i jest zobowiązany 
pomniejszyć wartość usługi o wartość pozyskanego drewna obie operacje 
(tj. sprzedaż drewna wykonawcy oraz usługa usuwania drzew) powinny być ujęte 
oddzielnie w ewidencji księgowej. Zdarzeniem gospodarczym jest bowiem sam fakt 
pozyskania drewna, które ma dającą się określić wartość księgową, co stanowi 
samo w sobie powód do wykazania tego faktu (np. na podstawie dokumentu 
zastępczego) w ewidencji księgowej. Rozchód drewna, polegający na przekazaniu 
go w formie darowizny lub w celach użytkowych gminnej jednostce organizacyjnej, 
to także tego rodzaju zdarzenie. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o rachunkowości 
wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych 
z nimi kosztów ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości 
różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z 
nimi. Niezastosowanie zasady indywidualnej wyceny, tj. uwzględnienie wartości 
pozyskanego drewna w cenie usługi usuwania drzew, nieujęcie w księgach 
rachunkowych wartości drewna pochodzącego z usunięcia drzew, o którą 
wykonawcy pomniejszyli swoje wynagrodzenie i niewystawienie wykonawcy usługi 
faktury za sprzedaż drewna wskazuje na nierzetelne prowadzenie ksiąg 
rachunkowych i jednocześnie stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 

                                                      
55  Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, ze zm. (dalej: ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). 
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o rachunkowości, zgodnie z którym księgi rachunkowe powinny być prowadzone 
rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco; księgi rachunkowe uznaje się za 
rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. 

Burmistrz wyjaśnił, że nie dokonywano szacowania wartości drzew, ponieważ 
w urzędzie brak jest osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje oraz ze względów 
ekonomicznych (ograniczone możliwości finansowe budżetu Gminy) - koszty ich 
wycen oraz usunięcia kilkakrotnie przekraczałyby ewentualne dochody. Drzewa 
usuwane z terenu nieruchomości gminnych były drzewami chorymi, uszkodzonymi 
w wyniku wystąpienia wyładowań, zagrażającymi bezpieczeństwu nie 
przedstawiające wartości. Ewidencjonowane natomiast były dochody z tytułu 
sprzedaży drzew zdrowych, uzyskiwane w wyniku ogłaszanych postępowań 
przetargowych.  

(dowód: akta kontroli t. II str. 387-390)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność 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 Kontroli56, wnosi o: 

1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na podstawie kompletnych 
wniosków oraz w przypadkach, w których jest to wymagane. 

2. Podawanie pełnych nazw gatunku wszystkich drzew w wydawanych 
zezwoleniach. 

3. Zamieszczanie na bieżąco informacji o środowisku i jego ochronie w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie. 

4. Monitorowanie przestrzegania przez wnioskodawców określonego 
w zezwoleniach terminu usunięcia drzew i krzewów oraz przestrzegania przez 
wnioskodawców określonego w zezwoleniach terminu dokonania nasadzeń 
drzew i krzewów. 

5. Monitorowanie żywotności drzew po upływie trzech lat od ich nasadzenia, 
w wypełnieniu warunku uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów, celem 
ustalenia okoliczności warunkujących wymagalność ustalonej opłaty za usunięte 
drzewa i krzewy.  

6. Prawidłowe naliczanie opłat w wydawanych zezwoleniach na usunięcie drzew. 

7. Podawanie pełnych nazw gatunków drzew i krzewów w składanych przez Urząd 
wnioskach o wydanie zezwoleń na ich usunięcie.  

8. Wykazywanie w dziale 3 sprawozdań statystycznych SG-01 rzetelnych informacji 
dotyczących nasadzeń i ubytków drzew. 

9. Określanie wartości drewna pozyskanego z usuwanych drzew i krzewów 
z nieruchomości Gminy Bychawa stanowiącego jej własność oraz ujmowanie 
wartości tego składnika majątkowego w księgach rachunkowych Gminy. 

                                                      
56 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. (dalej: ustawa o NIK). 
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10. Informowanie właściwych organów o dokonanych nasadzeniach, stosownie do 
obowiązków wskazanych w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew 
i krzewów.  

11.  Egzekwowanie od podmiotów usuwających drzewa i krzewy nałożonych przez 
Urząd obowiązków, dotyczących przekazywania informacji o wykonaniu 
związanych z tym prac. 

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 
Kontroler 

 
Katarzyna Kuzioła  

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

Specjalista kontroli państwowej Edward Lis 
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