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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. 

KKontroler Henryk Dykty, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LOL/56/2018 z dnia 18 maja 2018 r. 

      (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. W. Andersa 2A, 14-200 Iława (dalej: „Starostwo”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Marek Polański - Starosta Powiatu Iławskiego (dalej: „Starosta”) od 26 listopada  
2014 r. 
                                                                                                                  

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność jednostki objętej kontrolą w badanym okresie2.  

Pozytywnie oceniono: 

- zapewnienie zaplecza kadrowo-technicznego do wykonywania zadań 
dotyczących usuwania drzew i krzewów, w tym właściwe kwalifikacje 
pracowników oraz zrealizowane przez nich szkolenia w tym zakresie, a także 
zapewnienie im środków technicznych do realizacji nałożonych na nich zadań, 

- rzetelne i zgodne z przepisami wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew  
i krzewów oraz kontrolę realizacji warunków wynikających z tych decyzji,  
w szczególności: wydawanie zezwoleń na podstawie kompletnych wniosków  
i wymaganymi prawem uzgodnieniami, przestrzeganie w postępowaniach 
przepisów Kpa3, przeprowadzanie oględzin i prawidłowe ich dokumentowanie, 
prawidłowe naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz uprawnione 
odstąpienia od ich naliczenia, 

- podejmowanie działań w przypadku podejrzenia nielegalnego usunięcia drzew  
i krzewów, ich uszkodzenia lub zniszczenia. 

Stwierdzone natomiast nieprawidłowości polegały na: 

− niewprowadzaniu danych o wnioskach oraz wydanych zezwoleniach do 
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach o środowisku, 

− niepodjęciu w dwóch przypadkach niezwłocznych działań zmierzających do 
ustalenia wykonania obowiązku dokonania nasadzeń w wymaganym terminie.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową.  
2 Lata 2015-2018 (do 15 maja). 
3 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257, ze zm.) 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zaplecze kadrowo-techniczne do wykonywania zadań dotyczących 
usuwania drzew i krzewów  

1.1. Zadania dotyczące usuwania drzew i krzewów, zgodnie z Regulaminem 
organizacyjnym Starostwa4, zostały przypisane Wydziałowi Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa (WOŚiR). Należały do niego w szczególności m.in.: wydawanie decyzji 
będących w kompetencji Starosty dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie 
drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gmin oraz na podstawie 
ustawy o transporcie kolejowym, a także wydawanie decyzji wymierzających 
administracyjną karę pieniężną za: usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego 
zezwolenia, zniszczenia drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym 
wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo 
urządzeń technicznych oraz z zastosowaniem środków chemicznych w sposób 
szkodliwy dla roślinności – na terenach będących własnością gmin. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-28) 

1.2. Zadania m.in. w zakresie usuwania drzew i krzewów realizowało trzech 
pracowników WOŚiR, tj.: 

- dyrektor tego wydziału, do zadań którego należało m.in. sprawowanie nadzoru 
nad zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody, w tym wydawanie  
z upoważnienia Starosty zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,  

- dwóch pracowników WOŚiR przeprowadzających m.in. postępowania 
administracyjne w zakresie wycinki drzew i krzewów z nieruchomości będących 
własnością gmin oraz na podstawie ustawy o transporcie kolejowym. Jeden  
z nich realizował zadanie dla miasta Iławy, miasta i gminy Lubawa, drugi zaś dla 
gminy Iława, gminy i miasta Susz, gminy i miasta Zalewo oraz gminy i miasta 
Kisielice. Jeden z tych pracowników zatrudniony był przez cały okres objęty 
kontrolą, natomiast na drugim etacie następowały trzykrotne zmiany  
w związku ze zmianą pracy lub przebywaniem na urlopie rodzicielskim. 

(dowód: akta kontroli str. 18-34) 

1.3. Wszystkie wymienione powyżej osoby miały wymagane przygotowanie 
(kwalifikacje) do wykonywania powierzonych im obowiązków oraz odbyły szkolenia  
z zakresu wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Osoby te posiadały 
również certyfikaty z zakresu postępowania administracyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 29-89) 

1.4. W badanym okresie potencjał techniczny Starostwa był wystarczający do pełnej 
realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów. Pracownicy Starostwa 
do prowadzenia wizji w terenie oraz dokumentowania oględzin mieli do dyspozycji 
środek transportu, a także certyfikowane taśmy miernicze, aparat fotograficzny, 
gumowy młotek, sondę, odzież ochronną, farby do oznaczania drzew. Mogli się 
również wspierać specjalistyczną literaturą.  

(dowód: akta kontroli str. 90-91) 

1.5. Zarząd Powiatu corocznie dokonywał identyfikacji ryzyka realizowanych zadań 
przez Powiat Iławski m.in. w zakresie ochrony przyrody, w tym zezwolenia na 
usuwanie drzew i krzewów. Z analizy zidentyfikowanych ryzyk wynikało, że badane 
zagadnienie znajdowało się na średnim i niskim poziomie ryzyka. 

(dowód: akta kontroli str. 92-122) 

                                                      
4 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Iławie przyjętego uchwałą Nr V/41/15 Rady Powiatu Iławskiego z dnia  
26 lutego 2015 r. (ze zm.).  
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1.6. W badanym okresie realizacja zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów 
nie była przedmiotem audytu wewnętrznego, a także kontroli przeprowadzanej przez 
komisję rewizyjną lub inną komisję właściwą ds. ochrony środowiska Rady Powiatu 
oraz instytucji zewnętrznych.  

Jak wyjaśnił Starosta, naliczanie opłat oraz naliczanie kar w zakresie wycinki drzew  
i krzewów na nieruchomościach gminnych, nie zostało poddane kontroli finansowej, 
gdyż nie znalazło się w treści „arkuszy zadań wrażliwych”. Powodem natomiast 
nieprzeprowadzenia audytu wewnętrznego w tym zakresie w latach 2015-2018  
(do 28 maja) było ustalenie dla „ochrony przyrody” średniego lub niskiego ryzyka. 

(dowód: akta kontroli str. 123-127) 

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. Wydawanie zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów  

W latach 2015-2018 (do15 maja) Starosta wydał ogółem 561 zezwoleń na usunięcie 
3.959 sztuk drzew oraz 35.044,76 m2 krzewów, w tym: 
- 541 zezwoleń na usunięcie 3.000 sztuk drzew (75,8% wszystkich do usunięcia 

drzew) i 1.141,76 m2 krzewów (3,3% wszystkich do usunięcia krzewów)  
z terenów nieruchomości gminnych, 

- pięć dla Polskich Kolei Państwowych (PKP) na wycinkę łącznie 895 sztuk drzew 
(22,6%) oraz 33.885 m2 krzewów (96,7%) znajdujących się na gruncie Skarbu 
Państwa w pasie linii torów kolejowych, 

- 15 dla użytkowników wieczystych i dzierżawców gruntów gminnych na wycinkę 
64 sztuk drzew (1,6%) i 18 m2 krzewów (0,05%).  

 (dowód: akta kontroli str. 128-163)  

2.1.1. W latach 2015-2018 (stan na 15 maja) z terenów nieruchomości gminnych 
usunięto ogółem 2.628 sztuk drzew i 1.142,01 m2 krzewów, dla których wymagane 
było uzyskanie zezwolenia, tj.: 
- w 2015 r. usunięto 659 drzew i 249,35 m2 krzewów, 
- w 2016 r. – 943 drzew i 453,64 m2 krzewów, 
- w 2017 r. – 791 drzew i 232,02 m2 krzewów, 
- w 2018 r. (do 15 maja) – 235 drzew i 207 m2 krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 128-163)  

2.1.2. W badanym okresie do Starostwa wpłynęło ogółem 626 wniosków o wydanie 
zezwolenia na usunięcie z terenów nieruchomości gminnych 3.851 sztuk drzew  
i 11.398,76 m2 krzewów. I tak: 
- w 2015 r. wpłynęło 200 wniosków na usunięcie 1.292 drzew i 9.940,50 m2 

krzewów, 
- w 2016 r. - 207 wniosków na usunięcie 1.443 drzew i 432,24 m2 krzewów, 
- w 2017 r. - 170 wniosków na usunięcie 917 drzew i 976,02 m2 krzewów, 
- w 2018 r. (do 15 maja) - 49 wniosków na usunięcie 199 drzew i 50,0 m2 

krzewów. 
(dowód: akta kontroli str. 128-163) 
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2.1.3. Na podstawie powyższych 626 wniosków Starosta wydał 541 zezwoleń5,  
uwzględniających w całości lub części wnioski, na usunięcie 3.000 sztuk drzew  
i 1.141,76 m2  krzewów z terenów nieruchomości gminnych, tj.: 
- w 2015 r. wydano 170 zezwoleń na usunięcie 1.026 drzew i 438,50 m2 krzewów, 
- w 2016 r. - 190 zezwoleń na usunięcie 1.108 drzew i 347,24 m2  krzewów, 
- w 2017 r. - 133 zezwolenia na usunięcie 728 drzew i 356,02 m2  krzewów, 
- w 2018 r. (do 15 maja) - 48 zezwoleń na usunięcie 138 drzew.  

 (dowód: akta kontroli str. 128-163) 

2.1.4.1. Starosta w okresie objętym kontrolą wydał 130 decyzji odmawiających  
w całości lub części udzielenia zezwolenia na usunięcie z terenów nieruchomości 
gminnych 587 sztuk drzew i 5.000 m2 krzewów. I tak: 
- w 2015 r. wydał 38 decyzji odmawiających usunięcia 200 drzew i 5.000 m2 

krzewów, 
- w 2016 r. - 42 decyzje usunięcia 210 drzew,  
- w 2017 r. - 37 decyzji usunięcia 150 drzew, 
- w 2018 r. (do 15 maja) - 13 decyzji odmawiających usunięcie 27 drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 128-163) 

Starosta w badanym okresie w 36 sprawach w całości lub w części umorzył również 
postępowania na udzielenie zezwolenia na usunięcie z terenów nieruchomości 
gminnych 227 sztuk drzew i 5.275 m2 krzewów. 
W przypadku jednego wniosku odmówiono wszczęcia postępowania w trybie art. 
61a §1 Kpa, gdyż gmina nie była właścicielem działki ewidencyjnej. Bez 
rozpoznania pozostawiono jeden wniosek w ramach art. 64 ust. 2 ustawy Kpa, który 
miał braki formalne, a nie zostały one przez wnioskodawcę uzupełnione.  

 (dowód: akta kontroli str. 128-163,608-609) 
2.1.4.2. Z analizy postępowań dotyczących czterech decyzji odmawiających 
udzielenia zezwolenia wynikało, że w poszczególnych badanych sprawach 
powodem odmowy był fakt, że:  
1) przydrożne drzewa rosły w Obszarze Chronionego Krajobrazu i nie stwarzały 

niebezpieczeństwa. Poza tym były to jedyne drzewa przy mało uczęszczanej 
drodze gruntowej. Stanowisko Starosty poparte zostało opinią Dyrektora 
Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich,  

2) oględziny wykazały, że drzewa były zdrowe, rosły na nasypie kolejowym od 
wielu lat i tworzyły remizę dla wielu zwierząt, 

3) na drzewach występowały gatunki chronione (porosty), 
4) drzewa znajdowały się na terenie Natura 2000 i Parku Krajobrazowego 

Pojezierza Iławskiego. Stanowisko Starosty zostało poparte przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie i Zespół Parków Krajobrazowych  
w Jerzwałdzie. 

(dowód: akta kontroli str. 128-163,164-202) 

Z analizy natomiast czterech umorzonych postępowań wynikało, że przyczyną 
umorzenia w poszczególnych sprawach było:  
- wycofanie wniosku przez wnioskodawcę po otrzymaniu informacji od Starostwa, 

że winien uzgodnić inwentaryzację dendrologiczną z zarządcą infrastruktury 
kolejowej, celem przeprowadzenia oceny ryzyka technicznego i operacyjnego,  

- nieposiadanie przez wnioskodawcę tytułu do władania nieruchomością,   
- wycofanie wniosku po przeprowadzonych oględzinach, 

                                                      
5 Suma zezwoleń, odmów, umorzeń, pozostawienia wniosku bez rozpoznania oraz odmowa wszczęcia postępowania jest większa 
od liczby złożonych wniosków, gdyż w kilkudziesięciu przypadkach w jednej decyzji ujęto w części zarówno zezwolenie, odmowę, 
jak i umorzenie. 
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- złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
owocowych, na które nie było wymagane zezwolenie.  

 (dowód: akta kontroli str. 128-163,203-230) 

2.1.5. W badanym okresie łączna wartość nałożonych opłat za usunięcie drzew  
i krzewów wynosiła 7.007 tys. zł i dotyczyła 62 wydanych zezwoleń (11,5% ogółu 
wydanych zezwoleń) i obejmowała 584 drzewa (19,5%) i 446,27 m2 krzewów 
(39,1%). We wszystkich tych przypadkach termin opłaty został odroczony na okres 
trzech lat w związku z nałożeniem w decyzji obowiązku przesadzenia drzew  
i krzewów lub dokonania nasadzeń zastępczych. W okresie objętym kontrolą tylko  
w jednym przypadku minął termin wniesienia opłaty przez gminę miejską Iława, 
która w terminie wystąpiła do Starosty o umorzenie opłaty (w czasie trwania 
niniejszej kontroli NIK postępowanie było w toku). W pozostałych 479 sprawach 
(88,5%) opłaty nie zostały naliczone i dotyczyły 2.416 drzew (80,5%) i 695,49 m2 
(60,9%) krzewów. Dyrektor WOŚiR wyjaśnił, że Starostwo w tych przypadkach 
zastosowało art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody6 
(dalej: „uoop”), w którym wymienione są przypadki odstąpienia od naliczania opłat.   

(dowód: akta kontroli str. 128-163,608-609) 

2.1.6. W okresie objętym kontrolą w 218 wydanych zezwoleniach (40,3% ogółu 
zezwoleń) Starosta nałożył obowiązek przesadzenia drzew lub krzewów oraz 
dokonania nasadzeń zastępczych w ilości 1.989 drzew oraz 721,53 m2 krzewów, co 
stanowiło odpowiednio 66,3% i 63,2% drzew i krzewów wykazanych do usunięcia  
w decyzjach. Dyrektor WOŚiR wyjaśnił, że zgodnie z art. 83c ust. 3 uoop, wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może, ale nie musi być uzależnione od 
określenia przez organ nasadzeń kompensacyjnych. Natomiast ust. 4 i 5 uoop 
stanowi, że przy małych stratach wskazane jest nienakładanie takiego obowiązku, 
co też w części zostało zastosowane. Podał, że najistotniejszym argumentem jest 
przyczyna usunięcia drzewa lub krzewu. I tak, np. w związku z zabiegami 
pielęgnacyjnymi nie daje się nasadzeń zastępczych, jak również w przypadku 
usuwania drzew z trakcji torów kolejowych. 

(dowód: akta kontroli str. 128-163,608-609) 

2.1.7. Z analizy 13 postępowań w zakresie wydanych zezwoleń na usuniecie drzew  
i krzewów wynikało, że wszystkie wydano zgodnie z właściwością rzeczową  
i miejscową. Z 13 ww. zezwoleń 11 wydano dla gmin, zaś dwa dla PKP. 

(dowód: akta kontroli str. 231-481) 

2.1.8. Wszystkie badane zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wydano na 
podstawie kompletnych wniosków. Trzy wnioski złożono w stanie prawnym  
do 27 sierpnia 2015 r. zgodnie z art. 83 ust. 4 uoop, zaś 10 według stanu prawnego 
obowiązującego od dnia 28 sierpnia 2015 r.7, zgodnie z art. 83b uoop. W dwóch 
postępowaniach Starosta zwrócił się do wnioskodawców o uzupełnienia wniosku  
w trybie art. 64 §2 ustawy Kpa. 

We wnioskach ujęto m.in. takie dane jak: 
- nazwę i siedzibę gminy jako właściciela nieruchomości, 
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością,  
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu, 
- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,  
- wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew, 
- miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu. 
  

                                                      
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm. 
7 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.). 
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Do wniosków dołączano:  
- rysunek, mapę albo projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku 

realizacji inwestycji,  
- projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu, 
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienie w sprawie 

uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na 
obszar Natura 2000 (w przypadku jednego wniosku).  

(dowód: akta kontroli str. 231-481) 

2.1.9. Spośród 13 badanych postępowań, w pięciu przypadkach, gdy usunięcie 
drzew lub krzewów wynikało z realizowanej inwestycji, pracownicy Starostwa przy 
prowadzonych oględzinach, wymagali od wnioskodawcy zapewnienia, że przyjęty 
wariant realizacji inwestycji, zapewnia zachowanie jak największej liczby drzew  
i krzewów.  

(dowód: akta kontroli str. 231-481) 

2.1.10. Z analizy udzielonych zezwoleń wynikało, że nie wystąpiły przypadki 
udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w odniesieniu do których 
uzyskanie takiego zezwolenia nie było potrzebne. 

(dowód: akta kontroli str. 231-481) 

2.1.11. W przypadku 11 badanych postępowań przed wydaniem zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów nie było wymogu jego uzgodnienia z odpowiednimi 
organami. W dwóch przypadkach przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew  
i krzewów uzyskano pozytywne opinie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych 
Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. W jednym przypadku wnioskodawca 
dołączył do wniosku opinię ornitologa. 

(dowód: akta kontroli str. 231-481) 

2.1.12. We wszystkich badanych postępowaniach wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów poprzedzone było każdorazowo przeprowadzonymi oględzinami  
i dokonanymi pomiarami na wysokości 130 cm, przy udziale stron postępowania.  
Z przeprowadzonych oględzin sporządzano protokół, do którego dołączano zdjęcia. 
W protokole ujmowano wyniki weryfikacji danych zawartych we wniosku o wydanie 
zezwolenia oraz informacje dotyczące występowania w obrębie zadrzewień 
chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. 

(dowód: akta kontroli str. 231-481) 

2.1.13. Badane zezwolenia zawierały wszystkie wymagane prawem elementy,  
a warunki w zezwoleniach były zgodne z wymogami uoop obowiązującej do  
27 sierpnia 2015 r., jak również z art. 83d ust. 1 - 4 uoop obowiązującej od dnia  
28 sierpnia 2015 r.. Zawierały one m.in.: 
- oznaczenie nazwy i siedziby gminy, 
- wskazanie miejsca usunięcia drzewa lub krzewu, 
- podanie nazwy gatunku drzewa lub krzewu, 
- określenie obwodu pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,  
- określenie wielkości powierzchni, z której zostanie usunięty krzew, 
- wskazanie terminu usunięcia drzewa lub krzewu, 
- ustalenie wysokości opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu (taką opłatę 

naliczono w pięciu zezwoleniach), które zostały odroczone na okres trzech lat 
od dnia nasadzeń. W pozostałych siedmiu przypadkach zastosowano 
zwolnienia opłaty na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 i 10 ww. ustawy. 

W sześciu badanych zezwoleniach dodatkowo określono warunki dokonania 
nasadzeń zastępczych, zgodnie z art. 83d ust. 2  uoop, w tym wskazano: 
- miejsce dokonania nasadzeń, 
- liczbę drzew lub wielkość powierzchni krzewów, 
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- minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny wiek krzewów, 
- gatunek lub odmianę drzew lub krzewów, 
- termin wykonania nasadzeń, 
- termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 231-481) 

2.1.14. Badane postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew  
i krzewów prowadzone były w terminach określonych w art. 35 Kpa, tj. w pięciu 
przypadkach do jednego miesiąca (od 3 do 30 dni), zaś w siedmiu bardziej 
złożonych sprawach, do dwóch miesięcy (od 33 do 50 dni). 

(dowód: akta kontroli str. 231-481) 

2.1.15. W badanych pięciu postępowaniach Starostwo prawidłowo naliczyło opłaty 
za usunięcie drzew i krzewów, odraczając opłatę na okres trzech lat od dnia 
wykonania nasadzeń/przesadzeń zastępczych. W pozostałych siedmiu przypadkach 
zwolniono wnioskodawców z opłaty na mocy art. 86 ust. 1 uoop. 

(dowód: akta kontroli str. 231-481) 

2.1.16. W badanych siedmiu ww. przypadkach odstąpienie przez Starostę od 
naliczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów miało podstawy prawne  
i merytoryczne. Pobrane dodatkowo do analizy cztery postępowania potwierdziły 
zasadność odstąpienia od naliczania opłaty. 

(dowód: akta kontroli str. 231-481,501-520) 

2.1.17. Z badanych 13 postępowań, tylko postępowanie przeprowadzone w 2018 r. 
zostało wprowadzone przez Starostwo do publicznie dostępnego wykazu danych  
o dokumentach o środowisku (informacje o wnioskach i zezwoleniach dotyczących 
usunięcia drzew i krzewów). Starostwo dopiero od 2018 r. wnioski i zezwolenia 
dotyczące usuwania drzew i krzewów wprowadzało poprzez BIP do powyższego 
wykazu zamieszczonego na EKOPORTALU. 

(dowód: akta kontroli str. 231-240) 

Starostwo w latach 2015-2017 nie wprowadzało danych o wnioskach oraz wydanych 
zezwoleniach dotyczących usunięcia drzew i krzewów do publicznie dostępnego 
wykazu danych o dokumentach o środowisku, umieszczanego w BIP.  

Wymóg taki wynika z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f oraz art. 22 i 23 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko8.   

Starosta wyjaśnił, że główną przyczyną takiego stanu było ograniczenie czasowe 
pracowników Starostwa prowadzących te sprawy. Poza tym trzykrotna zmiana na 
jednym ze stanowisk zajmujących się wycinką drzew i krzewów, wymagała czasu na 
wdrożenie się tych osób do nałożonych zadań.  

 (dowód: akta kontroli str. 231-240,482-134) 

2.2. Kontrola realizacji warunków wynikających z prowadzonych postępowań 

2.2.1. Pracownicy Starostwa zajmujący się m.in. usuwaniem drzew i krzewów 
prowadzili (celem monitorowania) wykazy z danymi dotyczącymi wydanych 
zezwoleń. Wykazy te zawierały: numer decyzji, ilość usuwanych drzew lub krzewów, 
liczbę nasadzeń drzew i krzewów, termin wycinki drzew i krzewów, termin nasadzeń 
oraz termin poinformowania o nasadzeniach, informacje o odroczonych opłatach na 
trzy lata, jak również miejscowość usunięcia drzew lub krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 521-561) 

W badanym okresie zaistniał jeden przypadek, gdy minął termin dokonania 
odroczonej opłaty. Przed terminem dokonania tej opłaty wnioskodawca wystąpił o jej 
                                                      
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm. 
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umorzenie w związku z wykonaniem nasadzeń. W czasie trwania niniejszej kontroli 
NIK znajdowało się w toku. 

(dowód: akta kontroli str. 241-261) 

2.2.2. Z uwagi na fakt, że usunięcia drzew rozłożone były w niektórych przypadkach 
na kilka tygodni, a nawet miesięcy, Starostwo prowadziło monitoring terminu 
usunięcia drzew przy okazji kontroli innych spraw, a także w ramach informacji 
otrzymywanych od wnioskodawców, jak również poprzez prowadzone wykazy 
wydanych zezwoleń. Z informacji oraz analizy wykazu nie wynikało, aby wystąpiły 
przypadki usunięcia drzew i krzewów w terminie niezgodnym z terminem 
określonym w zezwoleniu. 

 (dowód: akta kontroli str. 231-240,482-485) 

2.2.3. W 7 spośród 13 analizowanych postępowaniach, w zezwoleniach 
zobowiązano wnioskodawców do nasadzeń zastępczych. W dwóch przypadkach 
informacja o dokonaniu nasadzeń wpłynęła w terminie, w trzech nie minął termin jej 
przekazania do Starosty (w trakcie prowadzenia niniejszej kontroli NIK), zaś  
w dwóch przypadkach takiej informacji wnioskodawca nie przekazał. 

(dowód: akta kontroli str. 231-240) 

W dwóch przypadkach, mimo że upłynął określony w decyzjach Starosty9 termin 
dokonania nasadzeń (30 kwietnia 2018 r.) do dnia rozpoczęcia kontroli NIK nie 
podjęto działań zmierzających do ustalenia, czy gmina Iława i gmina Zalewo 
wywiązały się z obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych. Takie informacje 
pozyskano dopiero w trakcie kontroli NIK (12 i 13 czerwca 2018 r.) 

Starosta wyjaśnił, że pomimo braku do dnia kontroli NIK wiedzy w tym zakresie, 
nasadzenia drzew zostały wykonane w terminie określonym w decyzjach.    

 (dowód: akta kontroli str. 231-240,482-500) 

2.2.4. W badanym okresie tylko w jednym przypadku Starosta był zobowiązany do 
kontroli zachowania żywotności nasadzonych drzew i krzewów po upływie trzech lat 
od określonego w zezwoleniu terminu ich nasadzenia. Starosta dokonał oględzin,  
w wyniku których stwierdzono, że drzewa w ramach nasadzeń zachowały 
żywotność. W związku z tym Starosta wszczął postępowanie w celu umorzenia 
naliczonych opłat. Według stanu na 12 czerwca 2018 r. postępowanie było w toku. 

(dowód: akta kontroli str. 231-261) 

2.2.5. W trzech przypadkach, spośród analizowanych 13 postępowań, Starostwo 
przed wydaniem zezwolenia na wycinkę drzew (które kolidowały z inwestycjami), 
uzyskało od wnioskodawców przedłożenie pozwoleń na budowę.  

(dowód: akta kontroli str. 231-240,397-412,427-467) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
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 do Starostwa wpłynęły tylko dwie informacje (skargi)  
o nielegalnym usunięciu drzew i krzewów, w wyniku których wszczęto postępowanie 
z urzędu.  

Jedno postępowanie wszczęto po wpływie do Starostwa informacji z Komendy 
Powiatowej Policji w Iławie o prowadzonych przez nią czynnościach wyjaśniających  
w sprawie ustalenia legalności działania Burmistrza Kisielic w związku ze złożonym 

                                                      
9 Sprawa OŚR.613.1.4.2016 i OŚR.613.1.32.2017. 
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przez Przewodniczącego Rady Gminy zawiadomieniem o naruszeniu przepisów 
uoop dotyczących pozbawienia korony 16 drzewom zlokalizowanych wzdłuż 
promenady wokół jeziora. 
Podjęte przez Starostwo działania dotyczyły m.in. dokonania oględzin w celu 
ustalenia stanu faktycznego. Postępowanie zakończono wydaniem decyzji 
nakładającej pieniężną karę administracyjną w wysokości 191,4 tys. zł, w tym 70% 
tej kary odroczono na okres 5 lat, warunkując jej zapłatę od zachowania żywotności 
drzew. 
Po odwołaniu się Burmistrza do Samorządowego Kolegium Samorządowego (SKO)  
w Elblągu, SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało organowi 
pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym rozpatrzeniu Starosta 
orzekł o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego, uznając argumenty 
Burmistrza oraz SKO, że stan drzew zagrażał bezpieczeństwu przechodniów. 
Postępowanie administracyjne, z uwagi na skomplikowany charakter, zostało 
przeprowadzone w okresie dwóch miesięcy.  

W drugim przypadku Starostwo wszczęło postępowanie po otrzymaniu informacji  
o usunięciu trzech sztuk drzew z działki należącej do gminy Iława. Na dwa  
z usuniętych drzew należało posiadać zezwolenie. Z oględzin na miejscu  
i uzyskanych informacji z Urzędu Gminy oraz Komendy Powiatowej Policji w Iławie 
wynikało, że drzewa te zostały usunięte przez właściciela sąsiedniej posesji, który 
usunął je, gdyż były złamane przez nieznany pojazd i ograniczały widoczność innym 
uczestnikom ruchu drogowego. Dyrektor WOŚiR działając z upoważnienia Starosty 
wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego jako 
bezprzedmiotowego.   

(dowód: akta kontroli str. 562-607) 

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

IV. 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 Kontroli10, wnosi o bieżące monitorowanie wykonania obowiązku 
nasadzeń w terminach określonych w wydanych zezwoleniach.  

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 
wykorzystania i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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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     czerwca 2018 r. 
  

 
Dyrektor Delegatury 

                    Kontroler  
                   
                Henryk Dykty 
główny specjalista kontroli państwowej 

 Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie 
    z up.  

 
Piotr Wanic  

p.o. Wicedyrektor 
 

                   
 

 
                           
  

  
  

 


