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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Edyta Piskorz-Zabujść, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/60/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.  

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii 
Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: „Urząd Marszałkowski”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej: 
„Marszałek Województwa”). 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

W latach 2016-2018 (do 15 maja)2 Urząd Marszałkowski był przygotowany pod 
względem kadrowym i technicznym do wykonywania zadań związanych  
z usuwaniem drzew i krzewów. Zezwolenia w tych sprawach wydawane były 
zgodnie z właściwością rzeczową i na podstawie kompletnych wniosków.  
W ww. okresie rozpatrzono 634 wnioski i wydano 508 zezwoleń na usunięcie łącznie 
2.828 drzew i 6.985 m2 krzewów (odpowiednio 65,6% i 55,5% wielkości 
wnioskowanej). Wszystkie skontrolowane zezwolenia zawierały wymagane prawem 
elementy, a przed ich wydaniem w każdym przypadku przeprowadzone zostały 
wymagane oględziny. Analiza wybranych postępowań administracyjnych wykazała, 
że w sposób prawidłowy (poza jednym przypadkiem) naliczano też opłaty za 
usunięcie drzew i krzewów. Po powzięciu informacji o podejrzeniu uszkodzenia lub 
zniszczenia drzew, Urząd Marszałkowski w sposób prawidłowy podejmował 
działania w celu wyjaśnienia sprawy oraz ewentualnego wymierzenia kary 
pieniężnej. 

W badanym zakresie stwierdzono jednak nieprawidłowości, które nie miały wpływu 
na ocenę ogólną kontrolowanej działalności. Dotyczyły one: 
− nienaliczenia opłaty za usunięcie jednego drzewa (jedna sprawa z 2018 r.),  
− opóźnienia w zakresie wprowadzenia do publicznie dostępnego wykazu 

informacji o złożonym wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (jeden 
przypadek), 

− niewskazania w wydanym zezwoleniu, w sprawie, w której potrzeba usunięcia 
drzew i krzewów spowodowana była inwestycją wymagającą pozwolenia  
na budowę, że stosownie do wymogu art. 83d ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna albo ocenę opisową. 
2 Okres objęty kontrolą. 
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2004 r. o ochronie przyrody3 (dalej: „uoop”), może być ono wykonane pod 
warunkiem uzyskania tego pozwolenia (jeden przypadek). 

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

1.1. W związku z uzyskaniem przez Urząd Marszałkowski, z dniem 1 stycznia  
2016 r., dodatkowych kompetencji w zakresie prowadzenia spraw związanych  
z wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,  
w regulaminie organizacyjnym4 wskazano komórkę organizacyjną właściwą w tych 
sprawach, tj. Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego (dalej: 
„Departament”). Wyznaczono również osoby odpowiedzialne za ich prowadzenie, 
wskazując w zakresach czynności ich nowe obowiązki. W latach objętych kontrolą  
w ww. Departamencie zatrudnionych było łącznie czterech pracowników 
zajmujących się sprawami związanymi z usuwaniem drzew i krzewów. Mieli oni 
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powierzonych im obowiązków. Dwóch 
pracowników miało też doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw związanych 
z usuwaniem drzew i krzewów, gdyż przed zatrudnieniem w Urzędzie 
Marszałkowskim pracowali oni w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, 
zajmując się takimi sprawami. 

W dniu 14 listopada 2017 r. Marszałek Województwa upoważnił Dyrektor Parku 
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej do wykonywania w jego imieniu zadań 
wynikających z art. 83-90 uoop, w odniesieniu do nieruchomości będących 
własnością Gminy Miasta Elbląg. Jeden z ww. czterech pracowników został 
przeniesiony do pracy w tym Parku, obejmując sprawy związane z wydawaniem 
zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-87) 

1.2. Od 1 stycznia 2016 r., przez cały okres objęty kontrolą, potencjał techniczny 
Urzędu Marszałkowskiego był wystarczający do pełnej realizacji zadań związanych 
z usuwaniem drzew i krzewów. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego posiadali do 
dyspozycji samochód służbowy (wykorzystywany m.in. do przeprowadzania 
oględzin na terenie Miasta Elbląga), aparaty fotograficzne oraz przyrządy 
pomiarowe. Wykorzystywali oni również swoje prywatne samochody do celów 
służbowych5, w tym do realizacji postępowań administracyjnych w ww. zakresie na 
terenach należących do Gminy Olsztyn. 

(dowód: akta kontroli str. 88-125) 

1.3. W badanym okresie w Departamencie identyfikowano ryzyka  
w obszarze związanym z usuwaniem drzew i krzewów oraz analizowano je. 
Zidentyfikowano m.in. ryzyka związane z: niejasnością i niestabilnością przepisów, 
rotacją pracowników, brakiem odpowiedniego sprzętu i materiałów do pracy, 
brakiem środków finansowych na realizację zadań, złą współpracą  
z departamentami pomocniczymi, niewywiązywaniem się lub nierzetelnym 
wywiązywaniem się klientów urzędu z ustawowych obowiązków oraz 
nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. W przypadku każdego zidentyfikowanego 
ryzyka, wskazano ocenę prawdopodobieństwa oraz skutku jego wystąpienia,  
a także planowane działania, jakie należy podjąć, aby temu zapobiec. 

(dowód: akta kontroli str. 126-157) 

                                                      
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm. 
4 Uchwała nr 1/2/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmian  
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
5 Posiadali oni zawarte z Urzędem Marszałkowskim umowy o używanie swoich samochodów prywatnych do celów 
służbowych, określające warunki i zasady zwrotu kosztów ich używania.  

Opis stanu 
faktycznego 
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1.4. W latach 2016 – 2018 (do 30 maja) realizacja zadań związanych z usuwaniem 
drzew i krzewów nie była przedmiotem audytu, kontroli wewnętrznej, kontroli 
przeprowadzanych przez komisję rewizyjną bądź inną właściwą ds. ochrony 
środowiska. 
Marszałek Województwa wskazał, że kontrola i audyt w ww. zakresie nie zostały 
ujęte w tych latach w planie kontroli Urzędu Marszałkowskiego oraz planie audytu 
wewnętrznego. Wyjaśnił, że nie wystąpiły również okoliczności uzasadniające 
przeprowadzenie kontroli doraźnej, a analiza ryzyka nie wykazała potrzeby 
przeprowadzenia audytu. Dodał on, że w każdym roku Departament Kontroli 
przeprowadza kontrole w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego 
oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. Ze względu na 
znaczną liczbę kontrolowanych podmiotów, kontroli poddawanych jest około 10% 
komórek organizacyjnych, tj. nie mniej niż trzy rocznie.  

(dowód: akta kontroli str. 158-162) 

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

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

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

2.1. W okresie 2016-2018 r. (do 15 maja) do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 
634 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (263  
w 2016 r., 287 w 2017 r. oraz 84 w 2018 r.). Wnioskami tymi objętych było łącznie 
4.308 drzew i 12.575,8 m2 krzewów. Na podstawie ww. wniosków wydano łącznie 
508 zezwoleń (210 w 2016 r., 231 w 2017 r. oraz 67 w 2018 r.) na usunięcie 2.828 
drzew i 6.985 m2 krzewów. 

Łączna wartość opłat za usunięcie drzew i krzewów, naliczona w wydanych 
zezwoleniach6 wyniosła 6.311,5 tys. zł. Z kwoty tej 550,0 tys. zł stanowiły opłaty,  
z których wnioskodawcy zostaną zwolnieni po wykonaniu nasadzeń zastępczych.  
W 65 przypadkach opłata za usunięcie drzew i krzewów (6.295,8 tys. zł) została 
odroczona w związku z nałożeniem w zezwoleniu obowiązku nasadzeń 
zastępczych. Według stanu na 25 czerwca 2018 r. wnioskodawcy uiścili dwie opłaty 
w łącznej wysokości 15,7 tys. zł.  

W 441 wydanych zezwoleniach (86,8%) odstąpiono od naliczenia opłaty za 
usunięcie łącznie 2.041 drzew (72,2%) i 5.988,5 m2 krzewów (85,7%). 

Zastępca Dyrektora Departamentu wyjaśnił, że w wydanych zezwoleniach na 
usunięcie drzew i krzewów w okresie 2016-2018 r. (do 15 maja) odstąpiono od 
naliczenia opłat, gdyż pozwalały na to przepisy art. 86 ust. 1 uoop. Nie naliczano 
opłat za usunięcie wnioskowanych drzew, jeżeli strona zwróciła się o to we wniosku 
i wskazała przyczynę ich usunięcia.  

W 207 wydanych zezwoleniach (40,1%) na wnioskodawców nałożono obowiązek 
wykonania nasadzeń zastępczych 1.815 drzew i 3.625 m2 krzewów. Stosunek 
drzew i krzewów nasadzonych do usuniętych wyniósł odpowiednio 64,2% i 51,9%. 

                                                      
6 Opłaty naliczono w 67 zezwoleniach, stanowiących 13,2% ogółu wydanych zezwoleń. 
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W 293 wydanych decyzjach (57,7%) równocześnie nie nałożono obowiązku 
dokonania nasadzeń zastępczych i odstąpiono od naliczenia opłaty.  

Zastępca Dyrektora Departamentu wyjaśnił, że w części wydawanych zezwoleń na 
usunięcie drzew i krzewów z okresu 2016-2018 r. (do 15 maja) nie nałożono 
obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych i odstąpiono od nałożenia opłaty  
z różnych przyczyn, tj. m.in.: 

− usuwanie drzew często związane było z uzasadnioną potrzebą wyeliminowania 
istniejącego zagrożenia. W przypadku drzew, które stanowiły zagrożenie życia, 
mienia, czy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy braku możliwości nasadzeń, 
odstępowano od uzależnienia wydania zezwolenia na ich usunięcie od 
wykonania nasadzeń.  

− w przypadku, gdy usuwano drzewa w związku z pracami sanitarnymi,  
a wnioskowane drzewa rosły w sąsiedztwie lasu lub na terenach intensywnie 
zadrzewionych, odstępowano od wskazywania nasadzeń roślinności.  

(dowód: akta kontroli str. 163-188) 

2.2. W latach 2016-2018 (do 15 maja), w przypadku 27 wniosków (15 w 2016 r.  
i 12 w 2017 r.) Marszałek odmówił wydania zezwolenia na usunięcie drzew  
i krzewów. Dotyczyło to łącznie 109 drzew i 11,5 m2 krzewów. W 34 przypadkach  
(16 w 2016 r., 15 w 2017 r. i trzech w 2018 r.) odmówiono natomiast wydania 
zezwolenia na usunięcie części objętych wnioskami drzew i krzewów. Dotyczyło to 
łącznie 127 drzew i 11,5 m2 krzewów. W ww. okresie, na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego7 (dalej: „KPA”), bez 
rozpoznania pozostawiono 53 wnioski, a w 15 przypadkach sprawy umorzono. 

Analiza czterech decyzji odmownych wykazała, że przyczyną ich wydania było: 
− niepotwierdzenie (w trzech przypadkach), w trakcie przeprowadzonych oględzin 

informacji wskazanych we wniosku, dotyczących m.in. zagrożenia 
bezpieczeństwa osób i mienia,  

− wskazanie (w jednym przypadku), po dokonanych oględzinach, zastosowania 
rozwiązań alternatywnych pozwalających zachować wnioskowane do usunięcia 
drzewa.  

Badanie czterech decyzji o umorzeniu postępowania wykazało, że postępowania te 
umorzono z powodu: 
− zmiany ustawy o ochronie przyrody w trakcie postępowania administracyjnego, 

zgodnie z którą (art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b uoop) usunięcie przedmiotowego 
drzewa nie wymagało uzyskania zezwolenia Marszałka Województwa (w dwóch 
przypadkach),  

− złożenia przez wnioskodawcę pisma o wycofanie wniosku w sprawie wydania 
zezwolenia na usunięcie przedmiotowego drzewa (jeden przypadek), 

− stwierdzenia w trakcie oględzin, że dwa drzewa stanowią złomy, wobec czego 
uznano, że postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ich usunięcie stało 
się bezprzedmiotowe. 

(dowód: akta kontroli str. 163-174, 189-194) 

2.3. Analiza wybranych dziewięciu spraw związanych z prowadzonymi 
postępowaniami administracyjnymi mającymi na celu wydanie zezwoleń na 
usunięcie drzew i/lub krzewów, wykazała m.in., że: 
• W każdym przypadku zezwolenia wydano zgodnie z właściwością rzeczową  

i miejscową. 

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.  
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• Wszystkie zezwolenia wydano na podstawie kompletnych wniosków. 
• W każdym przypadku, w którym konieczność usunięcia drzew i krzewów 

wynikała z prowadzonych inwestycji analizowano możliwość innych wariantów 
realizacji inwestycji w celu zachowania jak największej liczby drzew i krzewów. 

• W jednym przypadku zezwolenie wydano po uzgodnieniu z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (w pozostałych ośmiu nie było 
takiego wymogu). 

• W każdym przypadku zezwolenie zostało wydane po przeprowadzeniu oględzin 
(do wszystkich protokołów oględzin dołączona była dokumentacja fotograficzna 
drzew). W protokołach tych ujęto informacje wskazujące na weryfikację danych 
zawartych we wnioskach o wydanie zezwolenia oraz informacje dotyczące 
występowania w obrębie zadrzewień chronionych gatunków roślin, zwierząt lub 
grzybów. 

• Zezwolenia te zawierały wszystkie wymagane prawem elementy. 

• Wszystkie postępowania prowadzone były w terminach określonych w KPA. 
• W każdym przypadku, gdy opłata za usunięcie drzew i krzewów została ustalona, 

naliczono ją w sposób prawidłowy, zaś każdy przypadek odstąpienia od jej 
naliczenia miał podstawy prawne i merytoryczne. 

• W sześciu przypadkach odstąpiono od naliczenia opłaty, zaś w trzech opłata za 
usunięcie drzew i krzewów została odroczona na okres trzech lat od dnia upływu 
terminu na wykonanie nasadzeń zastępczych (tj. do 31 grudnia 2020 r.,  
30 października 2021 r. oraz 31 grudnia 2021 r.). 

• W ośmiu sprawach informacje o wnioskach i wydanych zezwoleniach8 były na 
bieżąco wprowadzane do publicznie dostępnego wykazu danych, natomiast  
w jednej sprawie wprowadzono je po 27 dniach od wydania zezwolenia. 

• Według stanu na 25 czerwca 2018 r., w siedmiu przypadkach upłynęły terminy 
na usunięcie drzew wskazane w wydanych zezwoleniach. W dokumentacji ww. 
siedmiu spraw brak było informacji o tym, czy Urząd Marszałkowski monitorował 
termin usunięcia wnioskowanych drzew i krzewów. 
Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora Departamentu, kontrolowanie przestrzegania 
przez wnioskodawców terminów usunięcia drzew i krzewów, określonych  
w orzeczeniach zezwoleń na ich usunięcie, nie było prowadzone ze względu na 
dużą liczbę spraw i ograniczenia kadrowe. Wskazał on, że w wydawanych 
zezwoleniach na usunięcie roślinności, pouczenie zawiera informację, że 
usunięcie drzew i/lub krzewów poza terminem określonym w orzeczeniu decyzji, 
może skutkować nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew 
bez zezwolenia - zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop. Wyjaśnił również, że  
w powyższych przypadkach stroną postępowania było Miasto Olsztyn oraz 
Miasto Elbląg, które wielokrotnie uzyskiwały odpowiednie zezwolenia przy 
realizacji różnych inwestycji i wiedzą o tym, iż usuwanie roślinności po terminie 
wskazanym w decyzji może skutkować nałożeniem administracyjnej kary 
pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia. Dodał, że w sytuacjach usuwania 
drzew i krzewów na potrzeby ww. gmin, w wielu przypadkach wzywana jest straż 
miejska do uczestnictwa w tej czynności, która następnie poprzez kontakt  
z pracownikami Departamentu potwierdza ważność udzielonego zezwolenia. 
Stąd też pracownicy Departamentu znają terminy usunięcia drzew i krzewów. 

• W czterech przypadkach wnioskodawców zobowiązano do wykonania nasadzeń 
zastępczych, przy czym według stanu na 25 czerwca 2018 r. w jednym 

                                                      
8 Zamieszczano je na podstronie Ministerstwa Środowiska, tj.: https://wykaz.ekoportal.pl, zaś link do ww. wykazu znajdował się 
na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego. 



 

7 

przypadku minął termin ich wykonania. Informacja o wykonaniu nasadzenia 
zastępczego została przekazana przez wnioskodawcę w wymaganym terminie,  
a po jej otrzymaniu przeprowadzono stosowne oględziny. Do protokołu oględzin 
dołączono dokumentację fotograficzną oraz potwierdzono, że nasadzeń 
zastępczych dokonano zgodnie z wydaną decyzją.  

• Spośród trzech spraw, w których usunięcie drzew i krzewów spowodowane było 
realizacją inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę, w dwóch 
przypadkach do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono stosowne pozwolenie 
na budowę. 

(dowód: akta kontroli str. 175-188, 195-200) 

2.4. Pracownicy Departamentu, zajmujący się w okresie objętym kontrolą sprawami 
związanymi z usuwaniem drzew i krzewów, prowadzili w formie elektronicznej rejestr 
wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów. Zawierał on następujące 
dane: liczba porządkowa, nr decyzji, data wydania decyzji, liczba drzew  
i powierzchnia krzewów do usunięcia bez opłaty, liczba drzew i powierzchnia 
krzewów do usunięcia za opłatą, wysokość nałożonej opłaty, termin do jej 
wniesienia, liczba drzew do wykonania nasadzeń zastępczych, termin do ich 
wykonania, nazwa wnioskodawcy oraz lokalizacja obiektów. W rejestrze tym nie 
zawarto informacji dotyczących: terminu uiszczenia opłaty przez wnioskodawcę za 
usunięcie drzew i krzewów, terminu do usunięcia drzew i krzewów, terminu 
przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach zastępczych/przesadzeniu 
drzew i krzewów oraz faktycznego terminu przedłożenia tej informacji.   

Zastępca Dyrektora Departamentu wyjaśnił, że: 

• Termin uiszczenia opłaty przez wnioskodawcę za zezwolenie na usunięcie drzew 
i krzewów w okresie 2016-2018 r. (do 15 maja) dotyczył tylko dwóch spraw,  
a więc pracownik prowadzący te sprawy, wiedział jaki jest ich stan. Jednakże, 
aby usprawnić pracę w tym zakresie, rejestr został już zmodyfikowany poprzez 
dodanie rubryki z terminem uiszczenia opłaty. 

• Terminu usunięcia drzew i krzewów nie ujęto w ww. rejestrze, gdyż  
w wydawanych zezwoleniach na usunięcie roślinności, pouczenie zawiera 
informację, że usunięcie drzew i/lub krzewów poza terminem określonym  
w orzeczeniu decyzji może skutkować nałożeniem administracyjnej kary 
pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia - zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt  
1 uoop.  

• Termin przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach zastępczych nie 
został ujęty w rejestrze, gdyż na stronę nakładano obowiązek przedłożenia 
pisemnego oświadczenia o faktycznym terminie wykonania nasadzenia  
zastępczego w terminie 14 dni od daty posadzenia drzew. W rejestrze zawarta 
jest informacja o terminie nasadzeń, a zatem prowadzący sprawę mogli  
w łatwy sposób określić 14-dniowy termin, w którym strona powinna złożyć 
stosowną informację.  

• Nie ujęto w rejestrze danych o faktycznym terminie przedłożenia informacji  
o nasadzeniach, gdyż pracownicy prowadzący powyższe sprawy kontrolują 
wykonanie nasadzeń zastępczych na podstawie uzyskanych informacji od 
wnioskodawcy. W przypadku braku zgłoszenia, zostaje wszczęte postępowanie 
ze wskazaniem daty kontroli nasadzeń. Jednakże, aby usprawnić pracę w tym 
zakresie rejestr został już zmodyfikowany poprzez dodanie rubryki z terminem 
faktycznego złożenia informacji.  

Zastępca Dyrektora wyjaśnił również, że: 
− monitorowanie wniesienia opłat za usunięcie drzew i krzewów następuje w ten 

sposób, iż pracownik wydający zezwolenie przekazuje kopię decyzji 
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pracownikowi ds. finansowych, a ten dostarcza mu kserokopię dokumentu 
potwierdzającego uiszczenie opłaty celem włączenia do akt sprawy, 

− obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew i krzewów, 
monitorowany jest poprzez przyjęcie praktyki, że do każdego wniosku dołączane 
jest pozwolenie na budowę. 

(dowód: akta kontroli str. 175-188, 236-237) 

2.5. Na podstawie badania trzech spraw, w których nie nałożono opłaty za usunięcie 
łącznie 101 drzew i 28,5 m2 krzewów ustalono, że w odniesieniu do 100 drzew  
i 28,5 m2 krzewów, nienaliczenie opłat za ich usunięcie miało podstawy prawne  
i merytoryczne. 

 (dowód: akta kontroli str. 238) 

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W ramach badania ww. trzech spraw dotyczących prawidłowości odstąpienia od 
naliczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów ustalono, że w sprawie z 2018 r.9 
nie naliczono opłaty za jedno drzewo – brzozę brodawkowatą. Jako podstawę 
prawną jej nienaliczenia podano w wydanym zezwoleniu przepis art. 86 ust. 1 pkt 
7 uoop, zgodnie z którym, w przypadku tego gatunku drzewa nie nalicza się 
opłaty za jego usunięcie, jeżeli obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie 
przekracza 80 cm. Z dokumentów zgromadzonych w postępowaniu 
administracyjnym, wynika natomiast, że obwód pnia tego drzewa na ww. 
wysokości wynosił 82 cm. W tej sytuacji, zgodnie z art. 84 ust. 1 i art. 85 ust.  
1 uoop, stosując stawkę określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska  
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew  
i krzewów10, należało naliczyć opłatę w kwocie 2.050,00 zł. 

Zastępca Dyrektora Departamentu wyjaśnił, że odstąpiono od naliczenia ww. 
opłaty z powodu przeoczenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 175-188, 238-266) 

2. W jednym przypadku (na dziewięć zbadanych spraw) informacja o złożonym 
wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nie została wprowadzona  
do publicznie dostępnego wykazu w terminie miesiąca od dnia jego wpływu  
do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek ten złożony został bowiem 4 listopada 
2016 r., zaś ww. informacja wprowadzona w dniu 15 grudnia 2016 r. 

Zastępca Dyrektora Departamentu wyjaśnił, że opóźnienie to wynikało z dużej 
liczby spraw i ograniczeń kadrowych. Dodał, że w celu usprawnienia pracy  
i wyeliminowania takich przypadków w przyszłości, Departament wraz  
z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego prowadzą obecnie prace  
w zakresie możliwości wprowadzania publicznie dostępnego wykazu 
(zawierającego informacje o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach 
na usunięcie drzewa i krzewów) na bazie istniejącego w Urzędzie 
elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Umożliwi to automatyczną 
publikację informacji o wydanym zezwoleniu w BIP oraz publikację informacji  
o wniosku przy jego rejestracji w systemie. 

 (dowód: akta kontroli str. 175-188, 195-211) 

3. W jednej sprawie (na dziewięć zbadanych) z 2017 r., w której potrzeba usunięcia 
drzew i krzewów uzasadniona była inwestycją wymagającą uzyskania 
pozwolenia na budowę, wydano zezwolenie, w którym nie wskazano, że zgodnie 
z art. 83d ust. 5 uoop, może zostać ono wykonane pod warunkiem uzyskania 
ww. pozwolenia.  

                                                      
9 Sprawa nr OŚ-PE.7120.1.47.2018.JCh. 
10 Dz. U. poz. 1330. 

Ustalone 
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Zastępca Dyrektora Departamentu wyjaśnił, że w ww. przypadku, z powodu 
przeoczenia, nie pouczono strony, że usunięcie drzew może nastąpić po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

 (dowód: akta kontroli str. 175-188, 195-200, 212-235) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność 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. 

W okresie 2016-2018 r. (do 15 maja) Marszałek Województwa powziął informację  
o dwóch przypadkach zniszczenia drzew. Dotyczyło to spraw: 

a) OŚ-PE.7120.1.46.2018.JCh – informacja o zniszczeniu jednego drzewa została 
zawarta w piśmie z 15 marca 2018 r. Zarządu Dróg Zieleni i Transportu  
w Olsztynie oraz Straży Miejskiej w Olsztynie. Po przeprowadzeniu, w dniu  
5 kwietnia 2018 r., oględzin zniszczonego drzewa wystąpiono do Straży Miejskiej 
o wskazanie sprawcy zniszczenia drzewa oraz podanie, z jakiego przepisu został 
ukarany w przedmiotowej sprawie. Otrzymano odpowiedź, iż została już 
wymierzona kara z art. 144 §2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
wykroczeń11. Wystąpiono do Departamentu Prawnego Urzędu Marszałkowskiego 
o opinię prawną, czy w tej sprawie ma zastosowanie art.189f §1 pkt 2 KPA 
i będzie można odstąpić od wymierzenia kary. Według stanu na 18 czerwca 
2018 r. sprawa była w toku. 

b) OŚ-PE.7120.1.33.2018.JCh – informacja o zniszczeniu drzewa została powzięta 
w wyniku oględzin przeprowadzonych 19 marca 2018 r., w trakcie postępowania 
administracyjnego wszczętego na podstawie wniosku o wydanie zezwolenia na 
usunięcia drzewa. Stwierdzono, że zniszczenie drzewa powstało na skutek 
niewłaściwego wykonania zabiegów pielęgnacyjnych (tj. zredukowanie całej 
korony drzewa). W dniu 10 kwietnia 2018 r. wszczęto postępowanie 
administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za jego zniszczenie.  
W kolejnych dniach wezwano stronę do złożenia wyjaśnień, wystąpiono do 
Departamentu Prawnego Urzędu Marszałkowskiego o wydanie opinii prawnej,  
a także zawarto umowę zlecenia na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej.  
W dniu 8 czerwca 2018 r. otrzymano ekspertyzę. Według stanu na 18 czerwca 
2018 r. sprawa była w toku. 

 (dowód: akta kontroli str. 267-268) 

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

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

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli12, wnosi o podjęcie działań zmierzających do naliczenia 

                                                      
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 618, ze zm. 
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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opłaty za usunięcie, na podstawie zezwolenia wydanego w dniu 7 maja 2018 r.  
(OŚ-PE.7120.1.47.2018.JCh), brzozy brodawkowatej. 

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 Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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. 

 

Olsztyn, dnia 6 lipca 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Piotr Górny Edyta Piskorz-Zabujść 

starszy inspektor kontroli państwowej 
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