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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 

Kontrolerzy 1. Adam Rączkiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LOL/61/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.  

2. Adam Ruciński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/62/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. 

3. Łukasz Badura, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/73/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Olsztyna (dalej: „Urząd”), Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna (dalej: „Prezydent” lub „Organ”), od 1 marca 
2009 r. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
realizację przez Miasto Olsztyn (dalej: „Miasto”) zadań związanych z usuwaniem 
drzew i krzewów w latach 2015-20182. 

Miasto prawidłowo było przygotowane do realizacji zadań związanych z usuwaniem 
drzew i krzewów. Dysponowało bowiem zarówno pracownikami posiadającymi 
odpowiednie kwalifikacje, a także odpowiednim potencjałem technicznym 
niezbędnym do ich realizacji. Prawidłowo wydawano zezwolenia i przyjmowano 
zgłoszenia dotyczące usuwania drzew i krzewów. Zgodnie z wymogami ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody3 (dalej: „uoop”) naliczano opłaty za 
usuwanie drzew i krzewów, a w przypadkach odstąpienia od ich naliczenia 
postępowano zgodnie z przesłankami określonymi w art. 86 tej ustawy. W każdym 
przypadku przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów i po 
wykonaniu nakazanych nasadzeń przeprowadzano również oględziny mające na 
celu m.in. sprawdzenie żywotności nasadzonych drzew. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały natomiast na: 

– niewywiązaniu się w czterech przypadkach4 z określonego art. 36 § 1 ustawy 
 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego5 (dalej: 
„Kpa”) obowiązku zawiadomienia stron postępowania administracyjnego 
o  niezałatwieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyn zwłoki i wskazaniem 
nowego terminu jej załatwienia, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Do dnia zakończenia kontroli. 
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm. 
4 Z tego w jednym przypadku w postępowaniu z wniosku strony o wycinkę drzew oraz w trzech postępowaniach dotyczących 
podejrzenia nielegalnego usunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewów. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm. 
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– dokonaniu w jednym przypadku „anulowania” decyzji w sprawie wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew pomimo, że pierwotna decyzja wydana w tej 
sprawie nie była ostateczna, co uniemożliwiało zastosowanie trybu określonego 
art. 155 Kpa, 

– niezamieszczeniu w czterech przypadkach w publicznie dostępnych wykazach 
danych o wnioskach lub/i wydanych zezwoleniach na usunięcie drzew, co było 
wymagane art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f w związku z art. 22 i 23 ust. 1 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 środowisko6 (dalej: „uoui”), 

– nieprowadzeniu,  pomimo wejścia w życie z dniem 17 czerwca 2017 r. art. 83 f 
ust. 20 uoop”, monitoringu w zakresie określonych przez Organ w wydanych 
zezwoleniach terminów na usunięcie drzew i krzewów, 

– niewystąpieniu w trzech przypadkach do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Olsztynie o wyłączenie Organu i wyznaczenie innego organu 
do wydania zezwoleń na usunięcie drzew znajdujących się na nieruchomościach 
stanowiących własność Miasta, mimo że w tych sprawach zachodziły przesłanki 
wyłączenia pracowników organu, a także organu od ich załatwienia, 

– nieujęciu w sprawozdaniach SG-01 za rok 2015 oraz 2016 danych dotyczących 
drzew wyciętych oraz nasadzonych na terenach zieleni nienależących do Miasta. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą zadania z zakresu usuwania drzew i krzewów 
powierzone zostały: 

− Wydziałowi Środowiska Urzędu7, w którym dla stanowisk ds. ochrony przyrody  
i zieleni przypisano prowadzenie spraw i przygotowanie decyzji dotyczących 
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów lub ich przesadzenie, a także 
prowadzenie postępowań administracyjnych i wymierzanie kar za usunięcie 
drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia lub za ich zniszczenie; 

− Zarządowi Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie8 (dalej „ZDZiT”) - jednostce 
budżetowej Miasta, do której należało m.in. gospodarowanie powierzonymi 
terenami zieleni miejskiej, w tym m.in. jej planowanie, konserwacja, inwestycje  
w tym zakresie, a także sprzedaż drewna. 

Sprawy dotyczące usuwania drzew i krzewów posadowionych na gruntach 
stanowiących własność poszczególnych, pozostałych jednostek organizacyjnych 
Miasta lub będących w ich zarządzie pozostawały w gestii tych jednostek, które po 
uzyskaniu pozytywnej opinii ZDZiT, występowały do właściwego organu  
z wnioskami o zezwolenie na wycinkę. 

(dowód: akta kontroli str. 7-159, 206-207) 

                                                      
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm. 
7 W okresie objętym kontrolą Regulamin organizacyjny Wydziału Środowiska wprowadzony zarządzeniami Prezydenta 
Olsztyna: Nr 348 z 9 września 2013 r., Nr 428 z 22 września 2015 r., Nr 455 z 29 grudnia 2016 r. oraz Nr 180 z 8 maja 2017 r. 
8 Kompetencje zostały powierzone statutem ZDZiT stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Olsztyna Nr 
XXXVI/653/13 z 24 kwietnia 2013 r., a następnie  nr XX/269/16 z 24 lutego 2016 r. oraz określone regulaminami 
organizacyjnymi ZDZiT, wprowadzonymi  Zarządzeniami Dyrektora ZDZiT: nr DN.0211.18.1.2014 z 12 sierpnia 2014 r.,  
nr DN.0211.29.2016 z dn. 14 lipca 2016 r., nr DN.0211.43.2016 z 21 grudnia 2016 r.  
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1.2. W okresie objętym kontrolą w Wydziale Środowiska sprawy dotyczące wycinki 
drzew i krzewów były prowadzone przez pięć osób, w tym dwie zatrudnione do 31 
grudnia 2015 r. Pracownicy ci posiadali wykształcenie wyższe w zakresie: ochrony 
środowiska (1 osoba), architektury krajobrazu (3) oraz rybactwa śródlądowego (1). 
Każdy z tych pracowników odbył szkolenia w zakresie związanym z wykonywaniem 
ww. zadań, tj. dotyczące m.in.: wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, 
kar pieniężnych za usunięcie i zniszczenie drzew lub krzewów, a także wizualnej 
diagnozy drzew zagrażających bezpieczeństwu. 

W ZDZiT zadania związane z wycinką drzew z terenu Miasta, w tym dotyczące 
sporządzania wniosków o usuwanie drzew realizowało ośmiu pracowników, 
z których pięciu posiadało wykształcenie w zakresie architektury krajobrazu,  
jedna–rewitalizacji krajobrazu, dwie–ogrodnictwa i jedna–geoinformacji 
środowiskowej. Sześciu spośród tych pracowników odbyło ponadto szkolenia 
dotyczące tematyki usuwania drzew i wymaganych w tym zakresie zezwoleń,  
a także nadzoru nad pracami w zieleni na terenach zurbanizowanych. Zadaniami 
związanymi z zagospodarowaniem pozyskanego drewna, w tym jego sprzedażą 
zajmowało się trzech pracowników ZDZiT z Wydziału „Las Miejski”, którzy posiadali 
wykształcenie w zakresie leśnictwa, obejmujące min. kwalifikacje do dokonywania 
szacunków brakarskich, obmiaru i kategoryzacji drewna.  

(dowód: akta kontroli str. 160-215) 

1.3. Miasto dysponowało potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zadań 
dotyczących prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wycinkę 
drzew i krzewów oraz usunięciem bez zezwolenia  lub zniszczeniem drzew, 
prowadzeniem wycinki drzew i  zagospodarowaniem pozyskanego drewna. W latach 
2015-2018 (do 16 lipca) dysponowano bowiem m.in.: trzema autami patrolowymi, 
autem terenowym i dwoma samochodami ciężarowymi, ośmioma aparatami 
fotograficznymi, rezystografem oporowym do badania stanu pni drzew oraz 
sprzętem mierniczym w postaci średnicomierzy (2 szt.), taśm mierniczych (3 szt.)  
i dalmierza. Przeprowadzenie czynności wycinki zlecano natomiast podmiotom 
zewnętrznym. 

(dowód: akta kontroli str. 216-218) 

1.4. W latach 2015-2018 w budżecie Miasta nie wydzielano środków finansowych na 
realizację zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów. Zadania te realizował 
głównie ZDZiT, a wydatki na ww. cele ponoszono m.in. ze środków zaplanowanych 
w budżecie w ramach rozdziałów: 60016 (drogi publiczne gminne), 60095 (pozostała 
działalność), 90004 (utrzymanie zieleni, w tym dotyczącej zieleni miejskiej jak 
również Lasu Miejskiego), 90015 (oświetlenie ulic placów i dróg), 92120 (ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami). Poniesienie wydatków na ww. zakres zadań nie 
spowodowało przekroczenia przez żadną z jednostek organizacyjnych Gminy planu 
wydatków w ramach podziałek klasyfikacji budżetowych. 

Wydatki Miasta na realizację zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów  
w latach 2015 – 2018 (do 26 czerwca) wyniosły ogółem 1.073,8 tys. zł9.  

(dowód: akta kontroli str. 219-229) 

1.5. Wydział Środowiska dokonywał identyfikacji ryzyka oraz przeprowadzał analizę 
zidentyfikowanych obszarów ryzyka w zakresie przyjmowania i wydawania zezwoleń 
na usunięcie drzew i krzewów, określając ich istotność na poziomie niskim. 
Pozostałe komórki organizacyjne Urzędu10, jak również miejskie jednostki 
organizacyjne prowadzące wycinkę drzew i gospodarujące pozyskanym drewnem 
                                                      
9 Z tego: 166,2 tys. zł w 2015 r., 255,1 tys. zł w 2016 r.,  460,5 tys. zł w 2017 r., oraz  192,0 tys. zł w 2018 r. (do 26 czerwca). 
10 Jednostki Wdrażające Projekt oraz Wydział Inwestycyjny Urzędu Miasta 
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(ZDZiT) nie dokonywały identyfikacji ryzyka w tym obszarze oraz nie 
przeprowadzały ich analizy. 

Prezydent podał, że pozostałe komórki organizacyjne wykonywały zadania  
z zakresu usuwania drzew i krzewów głównie w ramach inwestycji drogowych  
i z uwagi na znikomy udział kosztów wycinki drzew w wartości realizowanej 
inwestycji, nie analizowały ryzyka w tym obszarze. Natomiast Zarząd Dróg, Zieleni  
i Transportu (za wyjątkiem Lasu Miejskiego) nie określał ryzyka w obszarze 
zagospodarowania drewna pozyskanego z terenu Miasta, ponieważ nie 
zidentyfikował zdarzeń, które mogłyby zagrozić realizacji celów w ww. obszarze.  

 (dowód: akta kontroli str. 230-284) 

1.6. W badanym okresie realizacja zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów 
oraz zagospodarowania drewna nie była przedmiotem audytu wewnętrznego,  
a także kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną oraz komisję gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska. 

Prezydent podał, że audytor wewnętrzny, po przeprowadzeniu analizy ryzyka, przy 
opracowaniu planów audytu na lata 2015 – 2018 uznał inne obszary działania 
urzędu za priorytetowe.  

 (dowód: akta kontroli str. 285-289, 581)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 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. Wydawanie zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów  

2.1.1. Na podstawie zezwoleń wydanych w latach 2015-2018 (do 15 maja) przez 
Urząd przewidziano do usunięcia z terenów innych niż tereny nieruchomości 
gminnych łącznie 4 577 drzew i 6 369 m2 krzewów, z tego 1 369 drzew i 1 018,5 m2 
krzewów w 2015 r., 1 516 drzew i 2672 m2  krzewów w 2016 r., 742 drzewa oraz 
487,4 m2  krzewów w 2017 r. oraz 950 drzew w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 290-294, 298-309) 

2.1.2. Do Prezydenta wpłynęło łącznie 795 wniosków11 o wydanie zezwolenia na 
usunięcie 6.138 drzew i 53.818,65 m2 krzewów z terenów innych niż nieruchomości 
Miasta, tj. w 2015 r. – 1 797 drzew oraz 5 540,30 m2  krzewów, w 2016 r. – 2 372 
drzew oraz 45 602,35 m2  krzewów, w 2017 r. – 1 483 drzew oraz 2 676 m2  
krzewów, a w  2018 r. (do 15 maja) – 511 drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 290-294, 298-309) 

2.1.3. Na podstawie złożonych wniosków Prezydent wydał łącznie 789 zezwoleń na 
usuniecie 4.819 drzew i 6.369 m2 krzewów, w tym w 2015 r. - 261 zezwoleń na 
usunięcie 1.697 drzew i 2.319 m2 krzewów, w 2016 r. - 320 zezwoleń – 1 721 drzew  
i 1.374 m2 krzewów, w 2017 r. - 160 zezwoleń – 1.101 drzew i 2.676 m2 krzewów 
oraz 48 zezwoleń na usunięcie 300 drzew w 2018 r. (do 15 maja). 

(dowód: akta kontroli str. 290-294, 298-309) 

2.1.4. Spośród 795 złożonych wniosków na wycięcie drzew i krzewów, w jednym 
przypadku całkowicie, a w kolejnych 77 częściowo odmówiono wycięcia łącznie 383 
drzew. Natomiast pięć wniosków pozostawiono bez rozpoznania w trybie art. 64 ust. 
2 Kpa, a trzy postępowania umorzono częściowo. Przyczyną wydawania decyzji 
                                                      
11 262 wnioski w 2015 r., 320 w 2016 r., 160 w 2016 r., 56 w 2018 r. (stan na dzień 15 maja).  
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odmownych był m. in. dobry stan drzew oraz brak kolizji z obiektami budowlanymi  
i elementami uzbrojenia technicznego. Umorzenie postępowań następowało 
natomiast m.in. w wyniku braku tytułu własności lub posiadania nieruchomości 
będącej przedmiotem wniosku oraz z powodu małego obwodu drzew zwalniającego 
z uzyskania zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 290-294, 298-309) 

2.1.5. Łączna wartość nałożonych opłat za usunięcie drzew i krzewów w 96 
zezwoleniach12 (11,5% ogółu wydanych zezwoleń) wyniosła 11.584,9 tys. zł13.  
W przypadku 93 (96,9%) zezwoleń, w których naliczono łącznie 11.542,6 tys. zł 
opłat za usunięcie drzew i krzewów, termin ich uiszczenia odroczono w związku  
z nałożeniem w decyzji obowiązku przesadzenia drzew i krzewów lub dokonania 
nasadzeń zastępczych. Wnioskodawcy w badanym okresie uiścili kwotę bieżącej 
opłaty w wysokości 42,3 tys. zł., którą naliczono w trzech zezwoleniach. 

Wyjaśniając przyczyny niewielkiej skali naliczania w zezwoleniach opłat za 
usunięcie drzew i krzewów, Prezydent podał, że większość wniosków kierowana do 
Organu dotyczyła przypadków drzew i krzewów prawnie chronionych, których 
przyczyna usunięcia powiązana była z art. 86 ust. 1 uoop., stąd zgodnie  
z prawem należało odstąpić od naliczenia opłaty. Decyzje wydane w tych sprawach 
stanowiły odzwierciedlenie tego faktu. W każdej z nich przywoływano przepisy,  
w tym dotyczące podstawy zwolnienia z opłat. Natomiast w treści orzeczenia 
ustalono, jakich drzew i krzewów zezwolenia dotyczą, szczegółowo uzasadniając 
przyczynę zwolnienia, jak np. ich stan zdrowotno–techniczny, kolizje z obiektami 
budowlanymi, inne warunki upoważniające do zastosowania zwolnienia z opłat.  

(dowód: akta kontroli str. 290-294, 298-334) 

2.1.6. Prezydent w latach 2015 – 2018 (do 15 maja) wydał 791 zezwoleń dla 
terenów innych niż tereny nieruchomości gminnych, z tego w: 

− 246 zezwoleniach (31,09%), nałożył obowiązek dokonania nasadzeń 
zastępczych w liczbie 2 707 drzew i 13 518 krzewów, 

− siedmiu zezwoleniach – nałożył obowiązek przesadzenia 1.543 drzew, 
− 538 zezwoleniach dla terenów innych niż tereny nieruchomości gminnych 

odstąpiono od opłaty i nie ustanowiono obowiązku kompensacji.  
Stosunek drzew nasadzonych i przesadzonych do drzew usuniętych wynosił 1:1.  

Prezydent wyjaśnił m.in., że opłatę nalicza się jedynie w przypadku usuwania drzew  
i krzewów, o ile ich usunięcie wynika z kolizji z realizowaną inwestycją. Zgodnie  
z żądaniem strony, w decyzji można było orzec wniesienie opłaty za ich usunięcie 
lub uzależnić od wykonania nasadzeń zastępczych. Organ wydając zezwolenie 
uzależnione od dokonania nasadzeń zastępczych brał pod uwagę m.in. dostępność 
miejsc do nasadzeń oraz cechy usuwanego drzewa lub krzewu (wartość 
przyrodnicza, walory krajobrazowe, lokalizacja). Oceniano przy tym m.in. czy obiekt 
przyrodniczy kwalifikował się do przesadzenia ze względu na jego stan zdrowotno – 
techniczny, ogólną kondycję oraz parametry. Podał też, że w przypadku zezwolenia 
dotyczącego usuwania drzew i krzewów w oparciu o art. 86 ust. 1 uoop nie było 
obowiązku wykonywania nasadzeń zastępczych. Większość rozpatrywanych przez 
Organ wniosków dotyczyła drzew i krzewów w złym stanie zdrowotno – technicznym 
oraz drzew i krzewów kolidujących z istniejącymi obiektami budowlanymi, rosnących 
na sieciach infrastruktury podziemnej stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa 
ludzi i mienia albo zagrożenie dla ruchu drogowego lub kolejowego. 

(dowód: akta kontroli str. 290-294, 298-309, 328-335) 

                                                      
12 W 2015 r. – 25 decyzji; w 2016 r.- 32; w 2017 r.- 26, w 2018 (stan na dzień 15 maja) – 14; 
13 W 2015 r. – 2 706, 5 tys. zł, w 2016 r. – 4 730,1 tys. zł, w 2017 r. – 3 852,2 tys. zł, w 2018 r. – 296,1 tys. zł. 
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2.1.7. Analiza dokumentacji 14 celowo wybranych zezwoleń14 wykazała, że: 

− wydano je zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową, a żadna  
z nieruchomości objętej zezwoleniem nie była wpisana do rejestru zabytków  
i nie należała do Miasta, 

− wydanie każdego zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów poprzedzone zostało 
przeprowadzeniem oględzin wymaganych na podstawie uoop, przy czym 
dokonanie weryfikacji danych zawartych we wniosku potwierdzano  
w protokole lub notatce służbowej z oględzin15, do których załączano 
dokumentację fotograficzną, 

− zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, objęte ww. badaniem, nie wymagały 
uzgodnień z innymi organami, 

− w toku postępowań prowadzonych w tych sprawach nie analizowano możliwości 
innych wariantów realizacji inwestycji, w celu zachowania, jak największej liczby 
drzew i krzewów. Nie wystąpiły również przypadki udzielenia zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów, mimo że nie było takiego wymogu, 

(dowód: akta kontroli str. 336-357) 

2.1.8. Objęte badaniami 14 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów wydano na 
podstawie kompletnych wniosków16 zawierających m.in.: 

− zgodę właściciela nieruchomości w przypadku, gdy wniosek został złożony przez 
posiadacza nieruchomości niebędącego jej właścicielem, 

− nazwę gatunku drzewa lub krzewu oraz przyczynę zamierzonego usunięcia, 

− projekt planu nasadzeń zastępczych lub planu przesadzenia drzewa lub krzewu, 

− informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzewa lub krzewu planowanych do 
przesadzenia/nasadzenia oraz o miejscu i planowanym terminie ich wykonania,  

− termin usunięcia drzew i krzewów,  

− informację o występowaniu gatunków chronionych w obrębie drzew (roślin, 
zwierząt, grzybów). 

W przypadku jednego z 14 badanych wniosków17 o usunięcie drzew i krzewów 
Organ dwukrotnie wzywał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku18 w trybie art. 64 
§ 2 Kpa. 

Kierownik Referatu korzystania ze środowiska, zastępująca Dyrektora Wydziału 
Środowiska wyjaśniła, że stało się to z powodu chęci dokładnego wyjaśnienia 
sprawy, w tym określenia prawidłowej ilości krzewów wskazanych do usunięcia,  
a także z uwagi na interes społeczny i słuszny interes strony (art. 7 Kpa). 

(dowód: akta kontroli str. 336-357) 

2.1.9. Analiza 14 zezwoleń wykazała również, że: 

• Zawierały one wszystkie elementy wymagane art. 83d ust. 1 − 4 uoop, tj. m.in.: 
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy, miejsce usunięcia 
drzewa lub krzewu, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa 
mierzony na wysokości 130 cm, wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty 
krzew, wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. W przypadku 
uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów od 

                                                      
14 Pięć spraw z 2015 r. po cztery sprawy z lat 2016-2017 i jedna sprawa z 2018 r. 
15 Ujmowano w nich m.in. dane dotyczące: liczby i gatunku drzew oraz krzewów oraz występowania chronionych gatunków 
roślin, zwierząt lub grzybów. 
16 W przypadku braków Organ, na podstawie  art. 64 kpa każdorazowo wzywał do uzupełnienia wniosków. 
17 Nr sprawy: SD.6131.239.2015.AG 
18 Wezwania dotyczyły m.in. żądania przedstawienia przez wnioskodawcę rysunku lub mapy określającej usytuowanie drzew i 
krzewów planowanych do usunięcia. 
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wykonania nasadzeń zastępczych, bądź przesadzenia drzewa, zezwolenia 
określały dodatkowo warunki wymienione w art. 83d ust. 2 i 3 uoop, tj. m.in.: 
miejsce nasadzeń/przesadzeń, liczbę i gatunek nasadzanych/ przesadzanych 
drzew lub wielkość powierzchni krzewów, minimalny obwód pni nasadzanych 
drzew na wysokości 100 cm lub minimalny wiek nasadzanych krzewów, termin 
wykonania nasadzeń/przesadzeń, termin przesadzenia drzewa lub krzewu, 
termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń/przesadzeń. 

• We wszystkich przypadkach określenia opłaty za usunięcie drzew (siedem 
decyzji) została ona naliczona prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami 
rozporządzeń Ministra Środowiska dotyczących wysokości stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów.19 

• W 13 badanych postępowaniach prowadzono je w terminach określonych  
w przepisach Kpa, tj. nieprzekraczających dwóch miesięcy licząc od dnia 
wszczęcia postępowania. 

1. W przypadku jednego z 14 badanych postępowań w sprawie wydania zezwolenia 
na usunięcie drzew i krzewów20 Organ, pomimo przekroczenia o 22 dni 
dwumiesięcznego terminu przewidzianego na załatwienie sprawy (art. 35 § 3 Kpa), 
wbrew wymogowi art. 36 § 1 Kpa, nie powiadomił wnioskodawcy o przyczynach 
zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy. 

Kierownik Referatu korzystania ze środowiska, podała, że ze względu na 
szczególnie skomplikowany charakter sprawy Organ przeprowadził trzykrotnie 
oględziny wzdłuż torów kolejowych linii 216 Działdowo – Olsztyn oraz 220 Olsztyn – 
Barczewo, na kilkukilometrowych odcinkach tras, zawiadamiając stronę telefonicznie 
o przyczynach zwłoki i ostatecznym terminie załatwienia sprawy. 

Przywołana w wyjaśnieniu okoliczność dotycząca zawiadomienia strony  
o przyczynach zwłoki i ostatecznym terminie załatwienia sprawy nie znajduje 
potwierdzenia w aktach sprawy. 

2. Organ wydał w dniu 3 kwietnia 2015 r. decyzję SD.6131.122.2015JCh 
zezwalającą na wycinkę 12 drzew, mimo że w obrocie prawnym znajdowała się już 
wcześniej wydana w tej sprawie – nieostateczna decyzja, tj. z 17 marca 2015 r. 
SD.6131.122.2015JCh, w której zezwolono na wycinkę czterech drzew. W piśmie  
z 16 kwietnia 2015 r. Organ poinformował stronę, że decyzja z 17 marca 2015 r. 
została anulowana na podstawie art. 155 Kpa. 
Kierownik Referatu korzystania ze środowiska wyjaśniła, że organ powinien uchylić 
decyzję. Przyczyną jej „anulowania” był interes społeczny i słuszny interes strony.  
W trakcie oględzin Organ stwierdził, że drzewa wskazane do usunięcia są młode, 
źle wykształcone, posiadają pnie odchylone od pionu. Mając na uwadze ich cechy 
gatunkowe i parametry, jakie mogły osiągnąć w kolejnych latach Organ uznał, że 
zastąpienie ich innymi gatunkami drzew i krzewów w liczbie znacznie 
przekraczającej liczbę usuwanych drzew będzie właściwe dla środowiska. Ponadto 
brak zgody na usunięcie drzew spowodowałby uniemożliwienie przeprowadzenia 
inwestycji przez wnioskodawcę. 
Zdaniem NIK, Organ nie mógł zmienić ani uchylić decyzji z 17 marca 2015 r.  
w trybie art. 155 Kpa, gdyż nie była ona ostateczna - nie upłynął jeszcze termin na 
wniesienie ewentualnego odwołania. Zauważyć należy także, że ustawodawca  
w Kpa nie przewidział możliwości „anulowania decyzji administracyjnej”. 

(dowód: akta kontroli str. 336-430, 1251) 

                                                      
19 tj. Rozporządzenia z dnia: 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew 
(Dz.U. Nr 228, poz. 2306), z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U.  poz. 1354) oraz z 3 
lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1330). 
20 Nr sprawy: SD.6131.107.2016.MM 
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2.1.10. Z analizy 14 spraw wynika, że w 7 zezwoleniach, w których Prezydent nie 
nałożył opłaty za usunięcie drzew i krzewów oraz odstąpił od naliczenia opłaty za 
usunięcie drzew i krzewów wskazano podstawy prawne zgodnie z art. 86 uoop oraz 
wykazaną w protokole oględzin podstawą merytoryczną dotyczącą nienaliczania 
opłaty za drzewa, które obumarły, uniemożliwiają prawidłowe utrzymanie 
infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu  
lub usuwanych z terenów służących obronności państwa. W pięciu przypadkach, 
dotyczących drzew rosnących przy linii kolejowej na terenie PKP, które stwarzały 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego niezasadnie zastosowano ww. 
przepisy uoop, zamiast art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym21. 

(dowód: akta kontroli str. 434-471) 

2.1.11. Informacje o 10 wnioskach i 11 zezwoleniach dotyczących usunięcia drzew  
i krzewów z 14 zbadanych przypadków były na bieżąco wprowadzane do publicznie 
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje  
o środowisku i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta, zgodnie  
z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f w związku z art. 22 i 23 uoui. 

Pomimo wymogu określonego  w ww. przypisach, w przypadku trzech z 14 spraw  
o usunięcie drzew i krzewów nie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie 
danych dotyczących informacji o złożonych wnioskach i wydanych zezwoleniach,  
a w jednej sprawie o złożonym wniosku. 

Kierownik Referatu korzystania ze środowiska podała, że stało się to ze względu na 
niedopatrzenie wynikające z braku obecności pracownika uprawnionego  
do wprowadzania ww. danych. 

(dowód: akta kontroli str. 350-357, 360-361, 431-433) 

2.2. Kontrola realizacji warunków wynikających z prowadzonych postępowań  

2.2.1. W Urzędzie monitorowano przestrzeganie przez wnioskodawców terminu 
wniesienia opłaty za usunięcie drzew i krzewów oraz terminu przedłożenia informacji  
o dokonanych nasadzeniach/ przesadzeniu drzew lub krzewów. Zadanie to 
realizowane było z wykorzystaniem prowadzonego rejestru decyzji zezwalających 
na usunięcie drzew i krzewów, umożliwiającego weryfikację ustalonego w decyzji 
terminu wniesienia opłaty przez wnioskodawcę oraz terminu dokonania nasadzeń. 
Nie stwierdzono konieczności podejmowania działań w celu wyegzekwowania 
należności wraz z odsetkami. W badanym okresie wystąpiły trzy przypadki 
naliczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów, które zostały uregulowane  
w terminie. W siedmiu z 14 analizowanych zezwoleniach nałożono na 
wnioskodawców obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych, w dwóch informacje 
wniesiono w wyznaczonym terminie, a w pięciu termin przekazania ww. informacji 
ustalono na lata 2019 -2024. 

Nie monitorowano,  pomimo wejścia w życie z dniem 17 czerwca 2017 r. art. 83 f 
ust. 20 uoop”, przestrzegania przez podmioty, które uzyskały od Organu zezwolenie 
na usunięcie drzew lub krzewów, określonego w nim terminu na ich usunięcie. 
Uprawnienie do przeprowadzania kontroli w ww. zakresie wynika zarówno z art. 83 f 
ust. 20 uoop jak i art. 379 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska22 (dalej: POŚ). 

Kierownik Referatu korzystania ze środowiska w złożonych wyjaśnieniach podała, 
że Organ nie monitorował przestrzegania terminu usunięcia, ponieważ nie ma 
takiego ustawowego wymogu. Zgodnie z art. 83d ust. 1 pkt 7 uoop zezwolenie na 
                                                      
21 Dz.U. z 2017 r. poz. 2117, ze zm. 
22 Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm. 
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usunięcie drzewa lub krzewu określa termin ich usunięcia. W związku z tym, Organ 
w decyzjach określił termin usunięcia drzew, natomiast obowiązkiem wnioskodawcy 
było ich wycięcie w terminie określonym w zezwoleniu.  

NIK nie podziela ww. wyjaśnień dotyczących braku podstawy prawnej do 
prowadzenia kontroli w ww. zakresie. Ponadto, weryfikowanie przestrzegania przez 
podmioty, które uzyskały zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, określonego 
w nim terminu na ich usunięcie umożliwia Organowi m.in. pozyskanie rzetelnej 
informacji o dacie oraz liczbie faktycznie usuniętych drzew lub krzewów. Podmioty, 
które uzyskały ww. zezwolenia nie mają bowiem obowiązku informowania o tym 
Organu.  

(dowód: akta kontroli str. 394-397, 472-486) 

2.2.2. Dla zezwoleń wydanych w badanych okresie, w których nakazano wykonanie 
nasadzeń zastępczych, do dnia zakończenia kontroli jedynie w jednej sprawie 
upłynął okres trzech lat od terminu wskazanego w zezwoleniu na ich wykonanie. 
W toku kontroli dokonano sprawdzenia działań podejmowanych w celu 
monitorowania zachowania żywotności dokonanych nasadzeń po upływie trzech lat 
od ich wykonania. Kontrolą objęto cztery zezwolenia z 2014 r. i jedno z 2015 r., dla 
których upłynął ww. okres. Badanie wykazało, że pracownicy Wydziału Środowiska 
dokonywali w tych sprawach sprawdzenia żywotności nasadzeń w terminie do 
trzech miesięcy od upływu terminu nasadzeń. W tym celu przeprowadzali oględziny, 
które zostały rzetelnie udokumentowane. 

(dowód: akta kontroli str. 487-491) 

Prezydent, mimo uprawnienia określonego w z art. 83f ust. 20 uoop  
w związku z art. 379 POŚ23, nie kontrolował w czy przed usunięciem drzew lub 
krzewów przez podmiot, który otrzymał zezwolenie, uzyskał on także  
w wymaganych przypadkach pozwolenie na rozbiórkę lub pozwolenie na budowę.  

Prezydent wyjaśnił, że z art. 83 b ust. 1 uoop wynika, że nie można było uzależniać 
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od posiadania przez 
wnioskodawcę pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Zezwolenie na usunięcie drzew 
i krzewów można było wydać już w oparciu o materiały planistyczne, jak decyzja  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy zapisy miejskiego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Wskazał ponadto, że z zapisu art. 83d ust. 5 
uoop wynikało, że zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu „może zostać 
wykonane” pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub budowę. Stąd  
w przypadkach, gdy wnioskodawca nie załączył do wniosku i jeszcze nie posiadał 
ww. dokumentów, Organ wydając zezwolenie każdorazowo (w orzeczeniu oraz  
w uzasadnieniu) wprowadzał zapis, że usunięcia można dokonać jedynie pod 
warunkiem uzyskania (i uprawomocnienia się) ww. decyzji. Obowiązek ten ciążył na 
adresacie decyzji. Z ustawy o ochronie przyrody nie można, bowiem bezpośrednio 
wywieść kontroli tego obowiązku przez Organ wydający zezwolenie.  

NIK nie podziela stanowiska, że przepisy ustawy o ochronie przyrody nie dają 
podstawy do kontroli przez Organ wywiązania się z obowiązku uzyskania 
pozwolenie na rozbiórkę lub pozwolenie na budowę przez podmiot, który uzyskał 
zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów. Uprawnienie do kontroli realizacji ww. 
obowiązku wynika z art. 83f ust. 20 uoop w związku z art. 379 POŚ. Realizacja tego 
obowiązku umożliwi pozyskanie informacji, które mogą być podstawą wszczęcia 
postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 
1 uoop administracyjnej kary pieniężnej (wykonanie wycinki drzew bez uzyskania 
wymaganego pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. 

(dowód: akta kontroli str. 328-335) 

                                                      
23 Przepis ten wszedł w życie z dniem 17 czerwca 2017 r.  
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2.3. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usuwania drzew i krzewów 

2.3.1. Prezydent oszacował powierzchnię terenów nieruchomości stanowiących 
własność osób fizycznych, z których usunięto drzewa na cele niezwiązane  
z prowadzoną działalnością gospodarczą. Miasto nie oszacowało jednak liczby 
drzew i krzewów usuniętych z ww. terenów.  
Kierownik Referatu korzystania ze środowiska wyjaśniła, że na podstawie zgłoszeń 
straży miejskiej, gminnej ewidencji gruntów oraz oględzin w terenie potwierdzono 
wycinkę drzew na powierzchni ok. 23 ha gruntów, w tym ok. 1,7 ha lasu.  

(dowód: akta kontroli str. 350-355, 493-495) 

2.3.2. W okresie od 17 czerwca 2017 r. do 15 maja 2018 r. do Urzędu  wpłynęło  
117 zgłoszeń dotyczących zamiaru usunięcia drzew24, w tym 64 w 2017 r. i 53  
w 2018 r. (do 15 maja). W pięciu przypadkach Prezydent wniósł sprzeciw 
obejmujący ogółem zamiar usunięcia 70 drzew. Przyczyną wniesienia sprzeciwu 
były zgłoszenia dotyczące usunięcia drzew objętych obowiązkiem uzyskania 
zezwolenia na usunięcie lub nieuzupełnienie zgłoszeń. 

(dowód: akta kontroli str. 496-499) 

2.3.3. Badanie 10 zgłoszeń dotyczących zamiaru usunięcia drzew i krzewów (po 
pięć z 2017 r. i 2018 r.) wykazało, że siedem z nich było kompletnych w dniu ich 
złożenia, a w trzech sprawach wnioskodawcy zostali wezwani do ich uzupełnienia 
(dwa zgłoszenia zostały uzupełnione, a do jednego nieuzupełnionego Organ wniósł 
sprzeciw). W każdym przypadku, w terminie do 21 dni od daty doręczenia 
zgłoszenia, przeprowadzono oględziny. Oględziny każdorazowo udokumentowano 
w protokole, w którym zgodnie z art. 83f ust. 6 uoop wskazano w szczególności 
liczbę, gatunki oraz obwody pni drzew przewidzianych do usunięcia, a także 
informację dotyczącą organizmów chronionych i gniazd ptasich. W treści czterech 
protokołów (sporządzonych od dnia 17 grudnia 2017 r.) brak było informacji na 
temat spełnienia przez drzewo kryteriów, określonych dla pomników przyrody  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów 
uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody25.  

Kierownik Referatu korzystania ze środowiska wyjaśniła, że na podstawie informacji 
zawartych w zgłoszeniach osób fizycznych oraz oględzin w terenie, Organ miał 
wiedzę, że drzewa wskazane do usunięcia posiadały obwody nieprzekraczające 100 
cm i nie były zbliżone do wartości określonych w ww. rozporządzeniu, wobec 
powyższego wnikliwa analiza w tym zakresie była zbędna.  

(dowód: akta kontroli str. 425-430, 500-502, 1233-1238) 

2.3.4. Prezydent nie wprowadził procedury umożliwiającej zidentyfikowanie zmiany 
sposobu wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
Zdaniem NIK, uzasadnione byłoby opracowanie i wdrożenie ww. procedury, 
ponieważ usprawniłoby to proces pozyskiwania i przepływu informacji, które 
mogłyby być podstawą wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia odpowiednio 
opłaty na podstawie art. 83 f ust. 17 i 18 uoop.  
Prezydent wyjaśnił, że pracownicy Wydziału Środowiska prowadząc postępowania 
administracyjne w powyższych sprawach dokonywali oględzin drzew. Z czynności 
tych spisywany był następnie protokół, w którym zawarte było m.in. pouczenie  
o obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewa, jeżeli w terminie 5 lat od 
dokonania oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na 
budowę na podstawie ustawy Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek  
                                                      
24 Łącznie zgłoszono zamiar usunięcia 353 drzew, w tym w 2017 r. – 190 drzew, w 2018 r. – 163 drzew. 
25 Dz. U. poz. 2300 
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z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa. Obecnie ten zapis zostanie 
przeniesiony do pouczenia w postanowieniu wydawanym stronie na zakończenie 
postępowania. Prezydent podał też, że Wydziałowi Urbanistyki i Architektury Miasta 
przekazano wykaz nieruchomości, na których osoby fizyczne dokonały wycinek 
drzew oraz zadeklarował, że szczególnym zainteresowaniem objęte będą te 
nieruchomości, na których na początku 2017 r (do lipca) osoby fizyczne usunęły 
drzewa bez zezwolenia korzystając z obowiązującego w tym czasie stanu 
prawnego. Podał także, że ustalono również, że ww. wydział prowadząc 
postępowania dotyczące wydawania pozwoleń na budowę obiektów związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wymagał od wnioskodawców 
złożenia oświadczenia (pod odpowiedzialnością karną) o tym, że nieruchomości we 
wskazanym przedziale czasowym nie nabyli od osoby fizycznej, która usunęła 
drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

(dowód: akta kontroli str. 328-335, 350-359, 492) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność 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 latach 2015-2018 (do 15 maja) do Urzędu wpłynęło ogółem 36 skarg i informacji 
dotyczących podejrzenia nielegalnego usunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia 
drzew lub krzewów26.  W każdym z tych przypadków czynności wyjaśniające 
podejmowano w terminie nieprzekraczającym miesiąca od wpływu skargi lub 
powzięcia informacji o usunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu drzew i krzewów.  
W ramach podjętych postępowań wyjaśniających w 24 sprawach stan faktyczny 
ustalano m.in. na podstawie przeprowadzonych w terenie oględzin, w przypadku 
natomiast 12 pozostałych spraw oględzin takich nie przeprowadzono, dokonując 
ustaleń stanu faktycznego na podstawie będących w posiadaniu Urzędu 
dokumentów i danych, w tym w szczególności zawiadomień Straży Miejskiej, 
ewidencji gruntów oraz wyjaśnień właścicieli nieruchomości. 

W następstwie przeprowadzonych postepowań wyjaśniających, w czterech 
przypadkach potwierdzono informacje zawarte w zgłoszeniach dotyczących 
podejrzenia nielegalnego usunięcia drzew lub krzewów, ich uszkodzenia lub 
zniszczenia, przy czym: 
− w jednym przypadku27 nie udało się ustalić sprawcy wycinki 6 drzew, a jedno 

postępowanie28 nie zostało dotychczas zakończone, 

− w dwóch przypadkach29 wydano decyzje, wymierzając administracyjną karę 
pieniężną, której wysokość określono w sposób prawidłowy, tj. odpowiednio  
w kwotach 716,0 tys. zł (decyzja wydana w 2015 r. w związku ze zniszczeniem 
sześciu drzew) oraz 217,0 tys. zł (decyzja wydana w 2017 r. - nielegalne 
usunięcie 55 drzew). Decyzja z 2015 r. została uchylona przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze („SKO”) z uwagi na niezgromadzenie przez Urząd  
w sposób wyczerpujący materiału dowodowego, co uniemożliwiło ustalenie 
zaistniałego w sprawie stanu faktycznego, w tym podmiotu odpowiedzialnego za 
uszkodzenie drzew. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Organ umorzył 

                                                      
26 Z tego: osiem w 2015 r., cztery w 2016 r. oraz 24 w  2017r. W roku 2018 ( do 15 maja)  nie wpłynęła żadna skarga,  
ani informacja dotycząca podejrzenia nielegalnego usunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia  drzew lub krzewów. 
27 Sygnatura sprawy: SD.6132.7.2015, 
28 Sygnatura sprawy: SD.6132.3.2016, 
29 Sygnatury spraw: SD.6132.3.2015.AG oraz SD.6131.70.2016.AG, 
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postępowanie na podstawie art. 105 § 1 Kpa. W przypadku drugiej decyzji 
strona wniosła odwołanie, przy czym nie zostało ono dotąd rozpatrzone przez 
SKO. 

W ww. okresie nie wydano żadnej decyzji w sprawie odstąpienia od nałożenia 
administracyjnej kary pieniężnej (art. 189f Kpa). 

Badanie próby ośmiu spraw dotyczących skarg/informacji o podejrzeniu 
nielegalnego usunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewów wykazało, 
że w przypadku pięciu z nich podjęte przez Organ czynności wyjaśniające nie 
potwierdziły zgłoszonego nielegalnego usunięcia lub uszkodzenia drzew. 

W trzech sprawach (SD.6132.3.2015.AG, SD.6132.6.2016.AG oraz 
SD.6132.3.2016), pomimo ich niezałatwienia w terminie dwóch miesięcy 
wskazanym w art. 35 § 3 Kpa30, Organ nie wywiązał się z określonego art. 36 § 1 
Kpa obowiązku zawiadomienia stron postępowania administracyjnego 
o  niezałatwieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyn zwłoki i wskazaniem 
nowego terminu jej załatwienia. Ponadto jedna z tych spraw (sygn. 6132.3.2016) do 
dnia kontroli NIK nie została załatwiona. Przy czym z akt tego postępowania wynika, 
że ostatnią czynnością podjętą przez Organ w sprawie było dokonanie w dniu 29 
września 2016 r. zawiadomienia strony o wszczęciu 12 sierpnia 2016 r. 
postępowania w sprawie niszczenia drzew. Wskazuje to na brak dalszych działań  
w celu załatwienia sprawy. Takie zachowanie narusza wyrażoną w art. 12 § 1 Kpa 
zasadę szybkości postępowania oraz określoną w art. 8 Kpa zasadę pogłębiania 
zaufania uczestników postępowania do organów władzy publicznej. 
Według wyjaśnień Kierownika Referatu korzystania ze środowiska w Wydziale 
Środowiska przyczyną niedopełnienia wskazanego obowiązku w odniesieniu do 
spraw SD.6132.3.2015.AG i SD.6131.70.2016.AG było niedopatrzenie wynikające  
z nieobecności pracownika prowadzącego te sprawy. W przypadku sprawy o sygn. 
SD.6132.3.2016 wyjaśniła natomiast, że Organ zawiadamiał stronę telefonicznie 
o terminie i przyczynie zwłoki.  
Przywołana w wyjaśnieniu okoliczność dotycząca zawiadomienia strony  
o przyczynie zwłoki i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy nie znajduje 
potwierdzenia w aktach sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 1017- 1139) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym 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. Sporządzanie i składanie do właściwych organów wniosków i uzyskanie 
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych. 

4.1.1. W okresie objętym kontrolą, odpowiedzialnym za sporządzanie wniosków  
i uzyskanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych były poszczególne miejskie jednostki organizacyjne, przy czym wycinka 
drzew i krzewów nimi objętych była uprzednio akceptowana przez ZDZiT. Jednostka 
ta udzielała dysponentom terenów gminnych zgody właścicielskiej na wycinkę drzew  
i krzewów. W 2015 r. poszczególne jednostki składały wnioski o zgodę na wycinkę 

                                                      
30 Sprawę SD.6132.3.2015.AG załatwiono po upływie 2 miesięcy i 23 dni, sprawę SD.6132.6.2016.AG – po upływie 16 
miesięcy i 14 dni, a sprawa SD.6132.3.2016 pozostawała nie załatwiona. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

14 
 

do Prezydenta, a od 2016 r. do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. 

 (dowód: akta kontroli str. 503-547) 

4.1.2. Na terenie Olsztyna realizowano dziewięć inwestycji objętych decyzją  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach których konieczne było 
usunięcie 2.630 drzew oraz 44.066,42 m2 krzewów, z czego: w 2016 r. usunięto 
1.704 drzewa i 23.588,42 m2 krzewów, a w 2017 r. 926 drzew i 17.410 m2 

krzewów.31 
(dowód: akta kontroli str. 548-549) 

4.1.3. W latach 2015 – 2018 (do 15 maja) nie wystąpiły przypadki wymierzenia 
Miastu przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego administracyjnych 
kar pieniężnych za usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie drzew lub krzewów.  
W okresie tym do Rady Miasta nie wpłynęły także skargi dotyczące usuwania drzew 
i krzewów z terenu nieruchomości gminnych. 

(dowód: akta kontroli str. 550-584) 

4.1.4. Na podstawie próby pięciu spraw ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie 
wystąpiły przypadki usunięcia przez Miasto drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości gminnych bez wymaganego zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 1145-1146) 

4.1.5. W okresie objętym kontrolą Miasto złożyło łącznie 330 wniosków o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych,  
z tego w: 2015 r. - 98 wniosków na 374 drzewa i 546,5 m2 krzewów, 2016 r.  
104 wnioski na 493 drzew i 596 m2 krzewów, 2017 r.  - 94 wnioski na 614 drzew  
i 165 m2 krzewów oraz w 2018 r. (do 15 maja) - 34 wnioski na 123 drzewa. 

 (dowód: akta kontroli str. 503-527) 

4.1.6. W latach 2015 – 2018 (do 15 maja) Miasto złożyło do właściwych organów 
łącznie 327 wniosków o usunięcie drzew i krzewów. Ponadto w 2015 r. dwa 
Wydziały Urzędu Miasta złożyły do Prezydenta trzy wnioski o zezwolenie na 
usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości gminnych (dwa wnioski zostały złożone 
w imieniu Wydziału Inwestycji Miejskich, a jeden – Wydziału Administracyjno – 
Gospodarczego). Analiza dwóch z trzech zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów  
z terenu nieruchomości gminnych wydanych przez Prezydenta na wniosek Urzędu 
wykazała, że postępowania prowadzone były zgodnie z wymogami Kpa, rzetelnie 
ustalano stan faktyczny posiłkując się ustaleniami przeprowadzonych oględzin,  
a zezwolenia wydano na podstawie kompletnych wniosków. 

 (dowód: akta kontroli str. 585-602) 

W 2015 r. Prezydent wykonujący jednocześnie funkcję Starosty, w trzech 
przypadkach, nie wystąpił do SKO w Olsztynie o wyłączenie i wyznaczenie innego 
organu do wydania zezwoleń na usunięcie drzew znajdujących się na 
nieruchomościach stanowiących własność Miasta, mimo że w tych sprawach 
zachodziły przesłanki wyłączenia pracowników Organu, a także Organu od ich 
załatwienia. W następstwie wydano trzy zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
na podstawie wniosków złożonych przez pracowników Urzędu32. 

Prezydent podał, że każdorazowe występowanie do SKO z wnioskiem o wskazanie 
organu właściwego do wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów  

                                                      
31 W 2015 r. oraz 2018 r. (do dnia 15 maja) w ramach ww. inwestycji nie usuwano drzew i krzewów.  
32 W jednym przypadku Dyrektor Inwestycji Miejskich Urzędu udzielił pełnomocnictwa podmiotowi zewnętrznemu m.in. w 
zakresie uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych (nr sprawy:IM.272.226.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.) 
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z nieruchomości stanowiącym własność miasta – w stanie prawnym obowiązującym 
w 2015 r. – byłoby niewłaściwe. W opinii Prezydenta z brzmienia art. 90 ustawy 
uoop (stan na 2015 r.) wynikało, że czynności wykonywane na podstawie art. 83 - 
89 w zakresie, w jakim realizowane są przez prezydenta miasta w odniesieniu do 
nieruchomości będących własnością gminy, wykonywał starosta. W tym przypadku, 
zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym, kompetencje te należały do Prezydenta Olsztyna, który wykonywał 
jednocześnie obowiązki „starosty grodzkiego”. Nie było zdaniem Prezydenta 
żadnego przepisu wskazującego na konieczność wyłączenia organu. Jego zdaniem 
przepisy kpa stanowiły rolę drugoplanową w stosunku do ustawy szczegółowej, jaką 
jest ustawa o ochronie przyrody. Prezydent podkreślił ponadto, że gdyby działania 
dotyczyły jego prywatnego interesu nastąpiłoby wyłączenie prezydenta, jako organu  
z postępowania administracyjnego, a taki przypadek w 2015 r. nie wystąpił. 
Prezydent zwrócił również uwagę, że z ww. przepisów wywodzi się równoprawne 
interpretacje. Organ miał zatem prawo wybrać interpretację zgodną z prawem  
i umożliwiającą prawidłowe, a nawet lepsze i sprawniejsze załatwienie sprawy  
o czym już informował NIK w piśmie z 2013 r.  

W ocenie NIK z uwagi, iż wnioskami objęte były drzewa znajdujące się na 
nieruchomościach stanowiących własność Miasta będącego stroną zainteresowaną 
rozstrzygnięciem, Prezydent Miasta na prawach powiatu nie może występować  
w imieniu gminy i jednocześnie być organem rozpoznającym sprawę w tym samym 
przedmiocie. W tej sytuacji, powinien wówczas wystąpić do SKO o wyłączenie  
i wyznaczenie innego organu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew 
rosnących na nieruchomościach będących własnością Miasta, w związku z art. 24 § 
3, art. 26 § 2 i 3 oraz art. 25 Kpa. 

(dowód: akta kontroli str. 585-602) 

4.1.7. Analiza 13 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości 
gminnych w związku z realizowanymi inwestycjami, bądź utrzymaniem terenu, które 
Miasto uzyskało w okresie objętym kontrolą wykazała, że: 

− złożone wnioski były kompletne zawierały wszystkie wymagane elementy  
i załączniki, a dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym. We 
wszystkich wnioskach zawarto m.in.: pełną nazwę gatunku drzewa lub krzewu, 
przyczynę zamierzonego usunięcia drzew i krzewów, projekt planu 
nasadzeń/przesadzeń drzew lub krzewów, informację o liczbie, gatunku bądź 
odmianie drzew lub krzewów planowanych do przesadzenia /nasadzenia oraz 
miejscu i planowanym terminie ich wykonania, 

− miejsca planowanego usunięcia drzew i krzewów były zgodne z lokalizacją 
inwestycji.  

(dowód: akta kontroli str. 603-628, 1239-1246) 

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

4.2.1. Miasto na podstawie złożonych wniosków w okresie objętym kontrolą 
uzyskało 312 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, z tego w roku: 2015 r. - 98  
na usunięcie 374 m2 drzew i 546,5 m2 krzewów, 2016 r. – 104 na usunięcie 493 
drzew i 596 m2 krzewów, 2017 r. - 87 na usunięcie 623 drzew i 165 m2 krzewów 
oraz 2018 r. - 28 na usunięcie 75 drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 503-527) 

4.2.2. Spośród 330 złożonych wniosków na wycięcie drzew i krzewów, w trzech 
przypadkach całkowicie, a w kolejnych 16 częściowo odmówiono wycięcia łącznie 
230 drzew i 229 m2 krzewów. Natomiast sześć wniosków pozostawiono bez 
rozpoznania w trybie art. 64 ust. 2 Kpa, jeden umorzono całkowicie, a kolejny  
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w części, trzy zostały wycofane przez wnioskodawców, zaś pięć na dzień 
zakończenia kontroli pozostawało w trakcie rozpatrywania. 

 (dowód: akta kontroli str. 503-527) 

4.2.3. Łączna wartość nałożonych na Miasto opłat za usunięcie drzew i krzewów  
w 11 zezwoleniach wyniosła 624 144,56 zł. W dziesięciu przypadkach termin jej 
uiszczenia odroczono na okres trzech lat w związku z nałożeniem w decyzji 
obowiązku nasadzeń zastępczych33, a kolejna została uregulowana w terminie 
określonym przez właściwy organ w zezwoleniu.  
W pozostałych 317 zezwoleniach organ wydający decyzje odstąpił od nałożenia 
opłaty z powodu m.in. drzew lub krzewów: 
− które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach 

budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 
Kodeksu cywilnego (art. 86 ust. 1 pkt. 4 uoop), 

− w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub  krzewów na terenach zieleni 
(art. 86 ust. 1 pkt. 9 uoop), 

− które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od 
posiadacza nieruchomości (art. 86 ust. 1 pkt. 9 uoop). 

(dowód: akta kontroli str. 503-527, 646, 1240-1245) 

4.2.4. W przypadku 77 zezwoleń organy wyrażające zgodę na wycinkę nałożyły na 
Miasto obowiązek dokonania nasadzeń 337 drzew i przesadzenia 102 kolejnych. 
Stosunek drzew nasadzonych do usuniętych wynosił 1:3.  

 (dowód: akta kontroli str. 503-527) 

4.2.5. W 12, spośród 13 objętych badaniem przypadków Miasto usunęło drzewa  
i krzewy w terminie określonym w zezwoleniu, a w jednym przypadku do dnia 
zakończenia kontroli wycinki nie przeprowadzono z uwagi na przesunięcie jej 
terminu przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego (do dnia 
28.02.2019 r.)34. 

(dowód: akta kontroli str. 603-628) 
4.2.6. W badanej próbie 13 zezwoleń wystąpiło pięć przypadków nakazania Miastu 
wykonania nasadzeń zastępczych. Analiza dokumentacji czterech takich spraw  
(w jednym przypadku ZDZiT wystąpił o przesunięcie terminu wycinki) wykazała, że 
nasadzenia zostały wykonane zgodnie z warunkami ujętymi w zezwoleniach 
odnośnie: terminów, liczby miejsc i gatunków nasadzonych drzew i krzewów. 

W czterech, spośród pięciu ww. analizowanych spraw organowi, który wydał 
zezwolenie, Miasto złożyło wymaganą informację o wykonaniu nasadzeń, a w piątej 
termin dokonania nasadzeń upłynie dopiero w 2019 r. Wszystkie cztery informacje 
zostały złożone w terminie i wynikało z nich, że nasadzenia wykonane zostały 
zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach.  

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny nasadzeń dokonanych przez Miasto na 
podstawie dwóch z 13 decyzji35 objętych próbą wykazało, że nasadzone drzewa 
były żywe i nieuszkodzone.  

(dowód: akta kontroli str. 603-645, 1147-1195) 

4.3. Sprawozdawczość dotycząca nasadzeń oraz ubytków drzew i krzewów 

W Urzędzie za lata 2015-2017 sporządzono sprawozdania statystyczne SG-01 
(leśnictwo i ochrona środowiska). Były one przekazywane do Głównego Urzędu 

                                                      
33 W przypadku dwóch zezwoleń minął trzyletni okres odroczenia, obie sprawy zostały przekazane do Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W jednej sprawie (OŚ-PE.7120.1.63.2018.JCH) Marszałek Województwa umorzył na 
rzecz Gminy Olsztyn należność w wysokości 32,6 tys. zł, a kolejna do dnia zakończenia kontroli pozostawała w toku.  
34 Decyzja z dnia 22.03.2018 r, nr decyzji: OŚ- PE.7120.1.280.2017.AM 
35 Decyzja: SD.6131.27.2015.AG z 22 stycznia 2015 r. oraz SD.6131.234.2015.AM z 22 kwietnia 2015 r.  
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Statystycznego (dalej: „GUS”) w wymaganym terminie. Miasto nie prowadziło 
rejestru ubytków oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni w Olsztynie.  
Dyrektor Wydziału Środowiska podał, że obowiązek jego prowadzenia nie wynikał  
z obowiązujących przepisów. Ponadto byłoby ono utrudnione, ponieważ decyzje 
administracyjne były wydawane przez różne organy, tj. Prezydenta (do 2015 r.), 
Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków oraz Marszałka Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego (od 2016 r.). 

W celu sporządzenia sprawozdań Miasto pozyskiwało każdorazowo dane ze swoich 
komórek organizacyjnych36 oraz miejskich jednostek organizacyjnych37. Od 2017 r. 
dane te były również uzupełniane (w zakresie ubytków i nasadzeń poza terenami 
miejskimi) o informacje wynikające z udzielonych przez Prezydenta zezwoleń na 
wycinkę drzew i krzewów.   

Na podstawie ww. danych ustalono liczbę drzew i krzewów usuwanych z terenów 
zielonych należących i nienależących do Miasta Olsztyna. Stosowany przelicznik dla 
usuniętych i przesadzonych krzewów wynosił cztery sztuki krzewów na każdy metr 
kwadratowy powierzchni i był niezmienny w tym okresie.  

Urząd nierzetelnie sporządził dwa sprawozdania SG-01, tj. za rok 2015 i 2016  
w zakresie danych dotyczących nasadzeń i ubytków drzew w ciągu roku.  
W obu tych sprawozdaniach nie ujęto, bowiem danych dotyczących drzew wyciętych  
i nasadzonych na terenach nienależących do Miasta.  

Kierownik Referatu korzystania ze środowiska podała, że stosowanej metody 
pozyskiwania danych bezpośrednio z miejskich jednostek organizacyjnych nie dało 
się zastosować do terenów zieleni nienależących do gminy. Miasto nie posiadało 
rejestru takich terenów. Ponadto wypełnianie formularza statystycznego nie było 
proste, ponieważ był on nieczytelny. W objaśnieniach nie wskazano np. sposobu 
pozyskiwania danych dotyczących ubytków i nasadzeń, nie było też jednoznacznej 
interpretacji definicji terenów zieleni w ujęciu uoop oraz ww. formularza. Ponadto 
formularz za 2015 r. wypełniał nowy pracownik, na podstawie danych 
pozyskiwanych w inny sposób niż w poprzednich latach, będąc  
w ścisłym kontakcie z przedstawicielem GUS, który zaakceptował przyjęty sposób 
wypełnienia formularza. Podobnie było w 2016 r. i dopiero w 2017 r., z inicjatywy 
pracownika Wydziału Środowiska, wprowadzono połączenie dwóch sposobów 
pozyskiwania danych (tereny gminne – informacje od poszczególnych jednostek, 
pozostałe tereny – w oparciu o decyzje wydawane przez Prezydenta). 

(dowód: akta kontroli str. 380-388, 463-471, 647-664) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność w zbadanym zakresie. 

5. Działalność związana z usuwaniem drzew i krzewów oraz 
zagospodarowaniem pozyskanego drewna 

5.1. Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych. 

W okresie objętym kontrolą wycinkę drzew i krzewów na nieruchomościach 
gminnych zlecano wykonawcom zewnętrznym na podstawie zawartych z nimi 
umów. W głównej mierze była ona realizowana w oparciu o umowy zawarte przez 
ZDZiT. Zawierał on z wykonawcami zewnętrznymi umowy ramowe na okres od kilku 
miesięcy do dwóch lat – na utrzymanie zieleni oraz na pielęgnację, leczenie  
i wycinkę drzew i krzewów na terenie określonych części miasta. W okresie objętym 

                                                      
36 Wydział Inwestycji Miejskich i Jednostki Realizujące Projekt 
37 ZDZiT, Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, Zakład Cmentarzy Komunalnych. 
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kontrolą obowiązywało 37 takich umów. Określały one szacunkowy zakres prac 
przyjmując za jednostkę obliczeniową: sztukę drzewa lub krzewu (w umowach 
obowiązujących w 2015 roku), centymetr obwodu pnia wycinanego drzewa oraz m2 

usuwanych krzewów (w umowach obowiązujących od 2016 roku). W umowach 
określano również górną granicę wynagrodzenia wykonawcy. Należne 
wynagrodzenie było natomiast uzależnione od faktycznie zrealizowanych prac, wg 
rzeczywistych potrzeb zamawiającego, który zlecał wykonanie konkretnych prac. Za 
okres objęty kontrolą, wg zawartych przez ZDZiT umów, do usunięcia przewidziano 
742 drzewa i 171.090 cm pnia drzew. Łączna kwota, którą za ten okres faktycznie 
wydatkowano na usunięcie drzew i krzewów wyniosła 437.527,18 zł. 
Nadzór nad realizacją prac odbywał się poprzez ich protokolarny odbiór oraz 
sprawdzanie przez zamawiającego przedłożonego przez wykonawcę kosztorysu 
powykonawczego. Ponadto ZDZiT wyznaczał w umowach pracownika 
sprawującego nadzór nad zleconymi pracami, któremu wykonawca był zobowiązany 
zgłaszać rozpoczęcie i zakończenie prac. Wykonawca był również zobowiązany do 
stosowania się do wskazówek zamawiającego co do sposobu wykonywania umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 886-1016) 

5.2. Zagospodarowanie drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew  
i krzewów z terenu nieruchomości gminnych.  

5.2.1. Zagadnienia związane z postępowaniem z drewnem pozyskanym w wyniku 
wycinki ujmowano w: 

− specyfikacjach istotnych warunków zamówienia na realizację inwestycji oraz  
w  umowach zawieranych z ich wykonawcami. Zawierano w nich klauzule,  
że drewno uzyskane wskutek wycinki na budowie stanowi własność 
zamawiającego i musi zostać protokolarnie przekazane do Wydziału „Las 
Miejski” ZDZiT, 

− załącznikach do umów ramowych na wycinkę drzew i krzewów zawieranych 
przez ZDZiT, w których w opisie przedmiotu zamówienia nakładano na 
wykonawcę obowiązek przewiezienia drewna na miejsce wskazane przez 
zamawiającego, tj. skład prowadzony przez ZDZiT (Wydział „Las Miejski”). 

Miasto nie posiadało innych procedur postępowania z pozyskanym drewnem. 
Prezydent podał, że w zakresie pozyskiwanego drewna stosuje się procedurę, 
zgodnie z którą podmioty i osoby fizyczne występujące do ZDZiT o zgodę na 
dokonanie wycinki drzew, są informowane w pozwoleniu o konieczności 
przekazania pozyskanego drewna do Wydziału „Las Miejski” ZDZiT. 

Badanie szczegółowe na próbie spraw dotyczących usuwania drzew z terenu Miasta 
(opisano w punkcie 5.2.3. wystąpienia) wykazało, że ZDZiT wyrażając zgodę 
jednostkom organizacyjnym Miasta na dokonanie wycinki tylko w jednym spośród 
trzech przypadków wskazał na obowiązek przekazania pozyskanego drewna do 
Wydziału „Las Miejski” ZDZiT. 

(dowód: akta kontroli str. 665-683, 933-957, 1196-1232) 

5.2.2. Ceny sprzedaży drewna zostały określone kolejnymi zarządzeniami 
Prezydenta w sprawie cen sprzedaży drewna obowiązujących w ZDZiT38. Ustalano 
je na podstawie aktualnego cennika obowiązującego w Nadleśnictwie Olsztyn. 
Drewno podlegało sprzedaży oraz wykorzystaniu na własne potrzeby Miasta 
(opisano w pkt. 5.2.5. wystąpienia). 

(dowód: akta kontroli str. 665-683, 702-704) 

                                                      
38 W badanym okresie obowiązywały cztery Zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie cen sprzedaży drewna 
obowiązujących w ZDZiT w Olsztynie, tj. Nr 17 z 20 stycznia 2015 r., Nr 23 z 26 stycznia 2016 r., Nr 38 z 7 lutego 2017 r. oraz 
Nr 45 z 30 stycznia 2018 r. 
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5.2.3. Badanie szczegółowe na próbie czterech spraw39 dotyczących usuwania 
drzew i krzewów z terenów Miasta wykazało, że: 
− cena usług została ustalona na podstawie wybranych, najkorzystniejszych 

cenowo ofert złożonych przez wykonawców, 
− nadzór nad wykonaniem umów był sprawowany przez pracowników jednostek 

organizacyjnych Miasta, 
− wykonanie prac potwierdzano protokołami podpisanymi przez przedstawiciela 

wykonawcy i zamawiającego. 

W przypadku wycinki zleconej przez: 

− ZDZiT, drewno zostało odebrane protokolarnie od wykonawcy usługi oraz 
obmierzone i skategoryzowane przez wykwalifikowanego pracownika ZDZiT,  
a także wycenione i ujęte w ewidencji prowadzonej przez Wydział „Las Miejski” 
ZDZiT40; 

− Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie („ZCK”) – komisyjnego obmiaru 
drewna dokonano protokołami odbioru robót odpowiednio z 29 lipca 2016 r. i 15 
grudnia 2017 r. Pozyskane drewno zakwalifikowano w protokołach jako opałowe 
przeznaczone na sprzedaż dla pracowników ZCK. ZDZiT dokonując akceptacji 
wycinki drzew na terenie cmentarza pismem z 27 kwietnia 2017 r. zastrzegł, że 
drewno pozyskane z wycinki należy przekazać Wydziałowi „Las Miejski” ZDZiT. 
Takiego wymogu ZDZiT nie zamieścił w piśmie z 29 marca 2016 r. W obu 
przypadkach ZCK sprzedało drewno z wycinki swoim pracownikom wg cen 
określonych zarządzeniami Prezydenta Olsztyna w sprawie cen sprzedaży 
drewna obowiązujących w ZDZiT.  

Prezydent podał, że przekazanie drewna przez ZCK do ZDZiT wiązałoby się  
w tym przypadku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów załadunku  
i transportu drewna, co w istotny sposób pomniejszyłoby uzyskane przychody  
z jego sprzedaży.  

− Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych („Zespół Szkół”) drewno pozyskane 
z wycinki 36 drzew41 zostało przekazane przez Zespół Szkół wykonawcy 
wycinki. Nie dokonano przy tym jego wyceny. W piśmie ZDIT z dnia 19 sierpnia 
2015 r., zawierającym zgodę na usunięcie drzew przez Zespół Szkół nie 
wskazano obowiązku przekazania pozyskanego w ten sposób drewna do 
ZDZiT. 

Wicedyrektor Zespołu Szkół podała, że wycinka była podyktowana względami 
bezpieczeństwa, a decyzja zezwalająca Zespołowi Szkół na wycinkę drzewa nie 
zawierała zobowiązania do dokonania wyceny pozyskanego drewna. 

Prezydent podał, że drewno pozyskane z tej wycinki miało znikomą wartość  
i było w ocenie Dyrekcji Zespołu Szkół kłopotem, którym szkoła obarczyła 
wykonawcę. Jednocześnie wskazał, że stosownie do obowiązującej w Mieście 
„procedury zwyczajowej” drewno należało przekazać do ZDZiT,  
o czym pouczona zostanie dyrekcja szkoły. 

Drewno z wycinki przeprowadzonej przez ww. Zespół Szkół nie zostało 
sklasyfikowane i wycenione przez przedstawicieli Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 886-1016, 1140-1144, 1197-1232 ) 

                                                      
39 Z tego: jedną, na podstawie umowy ramowej zawartej przez ZDZiT oraz trzy, w których wycinka drzew była realizowana 
przez inne jednostki organizacyjne Miasta, tj. Zakład Cmentarzy Komunalnych (dwie wycinki drzew) oraz Zespół Szkół 
Mechaniczno-Energetycznych. 
40 Ewidencja prowadzona w programie komputerowym „Las Info”, a poprzednio w programie „Drewno”. 
41 Z tego 28 topoli oraz 8 jesionów. 
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Drewno pochodzące z drzew usuwanych z nieruchomości Miasta niezależnie od 
wartości stanowi składnik jego majątku. Jest ono towarem zbywalnym, na który 
istnieje popyt, a zatem jego wartość, stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego42, powinna 
znajdować odzwierciedlenie w dochodach Miasta. Zważywszy na fakt, że Miasto 
dysponuje jednostką organizacyjną kompetentną do dokonywania obmiaru, 
klasyfikacji i wyceny drewna (Wydział „Las Miejski” ZDZiT), zdaniem NIK, w celu 
zapewnienia skutecznego nadzoru i gospodarowania tym mieniem uzasadnionym 
jest zapewnienie jednolitej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta 
procedury postępowania z drewnem pochodzącym z wycinki drzew, w której 
zostanie uwzględniony udział ZDZiT. 

5.2.4. Klasyfikację i sprzedaż pozyskanego drewna prowadził Wydział „Las Miejski” 
ZDZiT. W latach 2015-2018 (do 15 maja) z terenu Miasta przekazano do ww. 
Wydziału ogółem 2.254,15 metrów przestrzennych drewna (dalej: „mp”) o wartości 
(wg cenników sprzedaży) 133,4 tys. zł,  z czego w roku: 2015 – 361,8 mp drewna  
o wartości 20,1 tys. zł, 2016 – 396,9 mp o wartości 21,7 tys. zł, 2017 – 1021,3 mp 
drewna o wartości 63,1 tys. zł, 2018 – 474,15 mp drewna owartości 28,5 tys. zł. 
Kategorie drewna pozyskanego z terenu Miasta obejmowały głównie: drewno 
pozostałe liściaste twarde S4, drewno pozostałe liściaste miękkie S4 oraz brzoza 
S443, które to kategorie stanowiły łącznie 78,6% ogółu drewna pozyskanego w ww. 
okresie.44 

(dowód: akta kontroli str. 684-701, 705-706) 

5.2.5. W latach 2015-2018 (15 maja)  Wydział „Las Miejski” sprzedał ogółem 
2.209,15 mp (98% otrzymanego z terenu Miasta) za łączną kwotę  131,5 tys. zł (wg 
obowiązujących cenników). Pozostałe drewno w ilości 45 mp wykorzystano na 
potrzeby własne ZDZiT, tj. m.in. do budowy ławek, stołów i wiat na terenie Lasu 
Miejskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 702-704) 

5.2.6. Ewidencja księgowa i ilościowa drewna pozyskanego i sprzedanego  
(z podziałem na surowiec tartaczny wg klas drewna i drewno opałowe) była 
prowadzona przez ZDZiT. W księgach rachunkowych ujmowano przy tym łącznie 
operacje dotyczące drewna pozyskanego z terenu Miasta jak również z terenu Lasu 
Miejskiego. Środki uzyskane z tytułu sprzedaży drewna były przekazywane na konto 
dochodów Miasta.  

(dowód: akta kontroli str. 705-885)  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność 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 Kontroli45, wnosi o: 

1. Zawiadamianie stron postępowania administracyjnego, w przypadku 
niezałatwienia sprawy w terminie, o przyczynie zwłoki i o nowym terminie jej 
załatwienia, stosownie do art. 36 § 1 Kpa. 

2. Zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach danych o wszystkich 
wnioskach i wydanych zezwoleniach na usunięcie drzew. 

                                                      
42 Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 ze zm. 
43 Sortyment S4 obejmujący drewno opałowe. 
44 Drewno w ww. trzech kategoriach pozyskano w łącznej ilości 1.772,5 mp. 
45 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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3. Stosowanie trybu zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnej, o którym mowa 
w art. 155 Kpa, wyłącznie w przypadku decyzji ostatecznych. 

4. Weryfikowanie przestrzegania przez podmioty, które uzyskały zezwolenie  
na usunięcie drzew lub krzewów, określonego w nim terminu na ich usunięcie.  

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 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. 

Olsztyn, dnia 20 sierpnia 2018 r. 

 Dyrektor 
Najwyższej Izby Kontroli  

 Delegatury w Olsztynie 
             z up.  

Józef Bogdański  

   p.o. Wicedyrektor 
 Adam Ruciński 

starszy inspektor kontroli państwowej  

 

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

 

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

podpis podpis 

 
Łukasz Badura 

starszy inspektor kontroli państwowej 
 

........................................................ 
Podpis 

 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


