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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Hubert Sikorski - specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/55/2018 z dnia 15 maja 2018 r.  

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława (dalej: „Urząd”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Adam Żyliński – Burmistrz Iławy 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Urzędu w zbadanym zakresie. 

Urząd dysponował odpowiednio wykwalifikowaną kadrą do wykonywania zadań  
dotyczących wydawania zezwoleń i przyjmowania zgłoszeń w zakresie usuwania 
drzew i krzewów oraz zagospodarowywania pozyskanego drewna z terenu Gminy 
Miejskiej Iława.  

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów wydawane były prawidłowo na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2 („uoop”), tj. zgodnie 
z właściwością rzeczową i miejscową oraz na podstawie kompletnych wniosków 
właścicieli nieruchomości. W każdym przypadku wydanie decyzji poprzedzone 
zostało przeprowadzeniem wymaganych oględzin. 

W budżecie Gminy zapewniono również wystarczające środki finansowe na 
realizację przedmiotowych zadań.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły niedokonywania obmiarów, 
kategoryzowania i wyceny drewna pozyskiwanego w wyniku wycinki drzew na 
terenach gminnych. Wystąpił też przypadek zwrócenia się do niewłaściwego organu 
z wnioskiem o wycinkę drzew z terenów gminnych. Urząd nie wprowadził też 
procedury umożliwiającej monitorowanie zmiany sposobu wykorzystania terenu,  
z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, a także procedury monitorowania spełnienia wymogu 
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę przed usunięciem 
drzew i krzewów.  

Ponadto, w sprawozdaniach SG-01 (leśnictwo i ochrona środowiska) nie ujęto 
danych dotyczących terenów innych niż tereny gminne, co było niezgodnie z 
instrukcją ich wypełniania. 

 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna albo ocenę opisową. 
2 Dz.U. z 2018 r. poz. 142, ze zm. 
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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 badanym okresie3, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, 
prowadzenie spraw dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania 
pozyskanego drewna, należało do: 

- Wydziału Bieżącego Utrzymania i Ochrony Środowiska (od 2014 r. Wydział 
Bieżącego Utrzymania – „BU”) w zakresie m.in. nadzoru i utrzymania terenów 
zieleni miejskiej, nadzoru i prowadzenia gospodarki drzewostanem na terenach 
miejskich, udzielania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzania 
kar za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, 

- Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu („PIM”) w zakresie m.in. 
przygotowania planów inwestycji od strony rzeczowo-finansowej, koordynowania 
i prowadzenia zadań inwestycyjnych oraz przygotowania materiałów do 
przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadań przewidzianych do 
realizacji.   

Bezpośredni nadzór nad ww. wydziałami sprawował Zastępca Burmistrza. 
(dowód: akta kontroli str. 5-73) 

1.2. Prowadzenie spraw dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz 
zagospodarowania pozyskanego drewna prowadziły w Urzędzie dwie osoby z BU 
(w zakresie wydawania zezwoleń i przyjmowania zgłoszeń dotyczących usuwania 
drzew i krzewów oraz sporządzania wniosków o wydanie zezwoleń na usuwanie 
drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych) oraz sześć osób z PIM 
(w zakresie planowania i realizacji inwestycji, w tym sporządzania wniosków 
o wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych). Wszyscy ww. pracownicy posiadali wykształcenie wyższe kierunkowe, 
adekwatne do zajmowanych stanowisk. 

(dowód: akta kontroli str. 74-86) 

1.3. Pracownicy BU byli zatrudnieni na stanowiskach inspektora. Posiadali oni 
wyższe wykształcenie (na kierunku architektura krajobrazu oraz administratywista), 
doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (odpowiednio 8 i 35 lat), w tym 
na stanowiskach obejmujących swym zakresem prowadzenie spraw związanych 
z drzewami i krzewami. 

Osoby te posiadały także certyfikaty i zaświadczenia ukończenia szkoleń i kursów 
z zakresu m.in.: waloryzacji przyrodniczej drzew, nowoczesnych technologii 
w zarządzaniu drzewami, nadzoru terenów zieleni, rozpoznawania drzew i krzewów 
w stanie bezlistnym, identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz zmian 
w uoop. Zakresy czynności ww. pracowników zawierały zadania dotyczące 
usuwania drzew i krzewów.  

Pracownicy PIM nie posiadali ukończonych kursów lub szkoleń kierunkowych 
z zakresu wycinki drzew, a wnioski o zezwolenia na wycinkę składali do 
uprawnionych organów w oparciu o dane z dokumentacji projektowej inwestycji przy 
współpracy z BU. 

 (dowód: akta kontroli str. 74, 87-127) 
1.4. W Urzędzie nie zatrudniono osoby posiadającej uprawnienia brakarskie.  
Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że: „W Urzędzie Miasta Iławy nie jest zatrudniony 
żaden pracownik posiadający uprawnienia brakarskie, które z definicji służą 

                                                      
3 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2018 r., a także działania i zdarzenia zaistniałe przed 1 stycznia 2015 r.,  
w przypadkach, gdy miały one wpływ na realizację zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów w latach 2015-2018. 
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do oceny jakości surowca po pozyskaniu drewna, a także jego klasyfikacji 
i stosowane są przede wszystkim w usługach leśnych oraz zakładach produkcyjnych 
(np. tartaki, przedsiębiorstwa drzewne). Drzewa usuwane w ramach bieżącego 
utrzymania to drzewa obumierające, nie rokujące szans na przeżycie, obumarłe, 
porażone chorobami, spróchniałe, zagrażające bezpieczeństwu, życiu i mieniu, 
często także złomy lub wywroty, których wartość jest bardzo niska i niewspółmierna 
do kosztów i nakładów jakie Gmina poniosłaby każdorazowo przy szacowaniu ich 
wartości i zatrudnianiu brakarza. Zatrudnienie na etat takiej osoby wiązałoby się  
z niewykorzystaniem jej potencjału kadrowego.” 

(dowód: akta kontroli str. 128) 

1.5. Potencjał techniczny Urzędu był wystarczający do realizacji zadań 
związanych z usuwaniem drzew i krzewów oraz zagospodarowaniem pozyskanego 
drewna. W dyspozycji pracowników BU były m.in. samochód służbowy, taśmy 
miernicze, aparat fotograficzny, farby do znakowania drzew, monokular 
do lokalizacji porostów, gniazd i innych gatunków chronionych w wyższych partiach 
drzew, młotek gumowy i sonda korzeniowa do oceny stanu zdrowia drzew. 
Pracownicy posiadali również dostęp do map ewidencyjnych, programu do ewidencji 
dróg, Systemu Aktów Prawnych LEX oraz literatury fachowej. 

(dowód: akta kontroli str. 129) 

1.6. W badanym okresie w budżecie Miasta Iławy na realizację zadań 
dotyczących pielęgnacji, usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania 
pozyskanego drewna zapewniono łącznie 263,8 tys. zł, z tego: w 2015 r. -   
49,4 tys. zł (plan wykonano w 99,4%), w 2016 r. - 75,8 tys. zł (wykonanie 99,7%),  
w 2017 r. - 55,6 tys. zł (wykonanie 83,6%) oraz na rok 2018 - 80,0 tys. zł (wykonanie 
na 31maja – 10%). Na usunięcie drzew i krzewów wydatkowano w latach 2015-2017 
odpowiednio: 19,5 tys. zł, 26,5 tys. zł i 13,9 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 130) 

1.7. W Urzędzie obowiązywały „Procedury zarządzania ryzykiem”, wprowadzone 
zarządzeniem Burmistrza Miasta z 27 lutego 2012 r. Dokument ten zobowiązywał 
kierowników komórek organizacyjnych Urzędu do corocznego sporządzania 
wydziałowych rejestrów ryzyka. 

Kierownik BU w latach 2015-2018 przedłożyła rejestr ryzyk wydziału. W 2015 r. 
i 2018 r. zostało wyszczególnione zadanie: „przegląd stanu technicznego drzew na 
terenie miasta”. Do wymienionego zadania zostało przypisane ryzyko: „warunki 
pogodowe mające wpływ na zdarzenia losowe - zagrożenie życia i uszkodzenie 
mienia (połamane drzewa)”.   
W ramach analizy ryzyka, jego wpływ został oceniony jako średni, a jego 
prawdopodobieństwo i poziom istotności jako średnio umiarkowane. Jako metodę 
przeciwdziałania ryzyku kierownik wydziału podał zwiększenie kontroli stanu 
zdrowotnego drzew na terenach miejskich, systematyczną wycinkę konarów i drzew 
chorych, połamanych i zapewnienie środków na ten cel. W badanym okresie ilość 
złomów i wywrotów spowodowanych warunkami atmosferycznymi na terenie Miasta 
wyniosła 36 drzew. W rejestrze nie zidentyfikowano ryzyk dotyczących wydawania  
i uzyskiwania zezwoleń i zagospodarowania drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 131-134) 

1.8. W okresie objętym kontrolą realizacja zadań dotyczących usuwania drzew 
i krzewów oraz zagospodarowania drewna nie była przedmiotem audytu 
wewnętrznego, ani kontroli komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Iławie.  

(dowód: akta kontroli str. 135-136) 

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

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

2.1. Dla terenów innych niż tereny nieruchomości gminnych w poszczególnych 
latach objętych kontrolą, dla których wymagane było uzyskanie zezwolenia, wydano 
zezwolenia na usunięcie odpowiednio: 
- w 2015 r. 226 drzew i 59,29 m2 krzewów, 
- w 2016 r. 329 drzew i 1325 m2 krzewów, 
- w 2017 r. 427 drzew, 
- w 2018 r. 211 drzew i 168 m2 krzewów, 
- w 2019 r. 30 drzew i 100 m2 krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 137-146) 

2.2. Do Burmistrza wpłynęło w okresie objętym kontrolą 301 wniosków o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów innych niż tereny 
nieruchomości gminnych (z tego 98 w 2015 r., 149 w 2016 r., 40 w 2017 r.  
i 14 do końca maja 2018 r.). Wnioskami objęto łącznie 1416 drzew i 2501,7 m2 
krzewów (z czego w 2015 r. - 363 drzewa i 70,56 m2 krzewów, w 2016 r. –  
729 drzew i 2162,14 m2 krzewów, w 2017 r. – 186 drzew i 1 m2 krzewów oraz 
w 2018 r. - do 31 maja – 138 drzew i 268 m2 krzewów). 

(dowód: akta kontroli str. 145-146) 

2.3. Rozpatrując ww. wnioski dotyczące wycinki, Burmistrz wydał 267 zezwoleń 
na usunięcie drzew i krzewów (odpowiednio w latach 2015-2018 r. do 31 maja: 86, 
139, 31 i 11), obejmujących 1223 drzewa i 1652,29 m2 krzewów, tj.: 
- w 2015 r. 329 drzew i 64,29 m2 krzewów, 
- w 2016 r. 613 drzew i 1319 m2 krzewów, 
- w 2017 r. 146 drzew i 1 m2 krzewów, 
- w 2018 r. (do 31 maja) 135 drzew i 268 m2 krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 145-146) 

2.4. W badanym okresie Burmistrz wydał dwie decyzje odmowne (obie w 2015 r.) 
dotyczące łącznie trzech drzew. Powodem odmowy był fakt, iż w trakcie oględzin na 
miejscu, pracownicy Urzędu nie potwierdzili przyczyn zamierzonego usunięcia 
wnioskowanych drzew. Od jednej z decyzji odmownych wnioskodawca odwołał się 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które utrzymało decyzję w mocy.  

Bez rozpoznania pozostawiono 22 wnioski, gdyż wnioskodawcy w wyznaczonym 
terminie nie usunęli braków formalnych. Postępowanie w sprawie jednego wniosku 
umorzono, gdyż strona odstąpiła od zamiaru usunięcia krzewów. W 2015 r. pięć 
wniosków przekazano do rozpatrzenia innemu organowi, a w 2017 r. w dwóch 
przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania, a dwie sprawy były w toku  
(w czasie prowadzenia kontroli NIK). 

(dowód: akta kontroli str. 137-144, 147-148) 

2.5. Łączna wartość nałożonych opłat za usunięcie drzew i krzewów wyniosła 
2 746,2 tys. zł (w 36 decyzjach), z czego wnioskodawcy uiścili 22,8 tys. zł 
(wynikających z dwóch decyzji). W związku z nałożeniem w decyzji obowiązku 
przesadzenia drzew i krzewów lub dokonania nasadzeń zastępczych,  
w 34 decyzjach odroczono termin uiszczenia naliczonych opłat w kwocie 
2 723,4 tys. zł (w żadnym z tych przypadków na dzień 31 maja 2018 r. nie minęły 
jeszcze 3 lata). 
Burmistrz odstąpił od naliczania opłaty na podstawie art. 86 uoop w 240 decyzjach 
(89% ogółu) dotyczących 1021 drzew i 1358,85 m2 krzewów, nakazując 
jednocześnie (w 30 z nich) nasadzenie zastępcze 325 drzew.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Zastępca Burmistrza wyjaśniła m.in., że: „Większość przypadków, w których 
Burmistrz Miasta Iławy odstąpił od naliczenia opłaty to sytuacje, w których 
zezwolenie otrzymywały osoby fizyczne na cele niezwiązane z działalnością 
gospodarczą. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody 
(później uchylonego), nie pobiera się opłat za usunięcie drzew, na których usunięcie 
osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Dotyczy to lat 2015-2016. W każdym przypadku 
Burmistrz rozważa zasadność udzielenia zezwolenia stosując zasadę uznania 
administracyjnego, po czym, jeśli usunięcie jest zasadne, udziela zezwolenia i jeśli 
w danym przypadku mają zastosowanie przepisy art. 86, nie nalicza opłat”.  

 (dowód: akta kontroli str. 137-144, 148-151) 

2.6. W 58 wydanych zezwoleniach (łącznie z tymi, w których nie naliczono opłaty) 
Burmistrz nałożył obowiązek nasadzeń zastępczych 674 drzew i 25 m2 krzewów. 
Stosunek liczby drzew i krzewów nasadzonych do usuniętych wahał się w latach 
objętych kontrolą od 1,11 do 1,64 (średnio dla całego badanego okresu – 1,34). 

Burmistrz nie nałożył obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych i jednocześnie 
odstąpił od naliczenia opłaty w 210 decyzjach (78%). 

Zastępca Burmistrza w odniesieniu do nienakładania obowiązku dokonywania 
nasadzeń zastępczych, wyjaśniła m.in., że: „Z treści art. 83c ust. 3 wynika, 
że wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od 
określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub 
krzewu. Większość wydanych w okresie od 1 stycznia 2015 do 15 maja 2018 r. 
zezwoleń dotyczyła osób fizycznych, które nie prowadziły masowej wycinki, tylko 
zamierzały usunąć pojedyncze drzewa, które w jakiś sposób stały się zbędne 
w ogrodzie przydomowym. Uzależnienie udzielenia zezwolenia od zastąpienia 
drzew innymi drzewami, tym bardziej z narzuceniem gatunków i określonych 
parametrów dotyczących, czy to wieku sadzonek, czy później obwodu pnia, stanowi 
rodzaj sankcji finansowej i organizacyjnej, mogłoby zniechęcić społeczeństwo do 
jakichkolwiek nasadzeń.” 

(dowód: akta kontroli str. 148-152) 

2.7. Badanie dokumentacji 13 celowo4 wybranych zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów, które Burmistrz wydał w okresie objętym kontrolą wykazało, że: 

• Wszystkie zezwolenia wydano zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową. 

• Wszystkie zezwolenia wydano na podstawie kompletnych wniosków (Urząd 
opracował formularz wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów). Trzy 
z nich zawierały zgodę właściciela (wnioskodawca nie był właścicielem), 
a w dziesięciu przypadkach wnioskodawcą był właściciel. Wszystkie zawierały 
pełne nazwy gatunkowe drzew lub krzewów oraz przyczynę zamierzonego 
usunięcia. Dziesięć zawierało plan nasadzeń zastępczych wraz z liczbą, 
gatunkiem drzew i krzewów i datą planowanych nasadzeń (trzech 
wnioskodawców nie było zobligowanych do załączenia tego dokumentu).  
W ośmiu wnioskach termin zamierzonego usunięcia drzew obejmował okres 
lęgowy ptaków, przy czym w decyzjach tych określono zakaz wycinki w okresie 
lęgowym (w pozostałych był poza tym okresem). 

• W toku prowadzonych postępowań nie analizowano możliwości innych 
wariantów realizacji inwestycji, w celu zachowania jak największej liczby drzew 
i krzewów. 

• Nie stwierdzono przypadków wydawania zezwoleń mimo braku prawnego 
wymogu ich uzyskania. 

                                                      
4 Po cztery sprawy z każdego roku okresu 2015-2017 i jedna z 2018 r. 
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• W dwóch przypadkach dotyczących usunięcia drzew z pasa drogowego 
uzyskano uzgodnienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Żaden 
wniosek nie dotyczył obszarów objętych ochroną krajobrazową w granicach 
parku narodowego albo rezerwatu przyrody. 

• Każdorazowe wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów poprzedzone 
było przeprowadzeniem oględzin udokumentowanych protokołem (wraz ze 
zdjęciami), zawierającym informacje potwierdzające dokonanie w ich toku 
weryfikacji danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia oraz informacje 
dotyczące występowania w obrębie zadrzewień chronionych gatunków roślin, 
zwierząt lub grzybów. 

• Zezwolenia zawierały wszystkie wymagane prawem elementy, tj.: 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  
(3 przypadki), wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu (10 przypadków) 
oraz termin usunięcia drzewa lub krzewu. W trzech przypadkach Burmistrz 
odstąpił od nałożenia opłaty za usunięcie roślin, podając podstawę prawną  
(art. 86 uoop) i merytoryczną swej decyzji. 

• W 10 przypadkach dodatkowo wskazano miejsce nasadzeń, liczbę nasadzanych 
drzew lub powierzchnię nasadzeń krzewów, minimalny obwód pni drzew lub wiek 
krzewów, pełną nazwę gatunkową nasadzanych roślin i termin złożenia 
informacji o wykonaniu nasadzenia. 

• Postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
prowadzone były w terminach określonych w przepisach ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego („Kpa”)5,  
a Burmistrz prawidłowo naliczył opłaty za usunięcie drzew i krzewów. 

• Informacje o wnioskach i zezwoleniach dotyczących usunięcia drzew i krzewów 
były na bieżąco wprowadzane do publicznie dostępnego wykazu danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie6. 

(dowód: akta kontroli str. 153-184) 

2.8. Analiza dokumentacji czterech wybranych losowo zezwoleń, w przypadku 
których Burmistrz nie nałożył opłaty za usunięcie drzew i krzewów (po jednym 
z każdego roku objętego kontrolą) wykazała, że decyzje posiadały podstawę prawną 
(art. 86 uoop) i merytoryczną. Zasadność usunięcia drzew potwierdzono 
oględzinami, w trakcie których pracownik Urzędu stwierdził obumarcie drzew 
w trzech przypadkach, a w jednym przypadku - zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub 
mienia (z oględzin tych sporządzono stosowny protokół). 

(dowód: akta kontroli str. 185-189) 

2.9. Burmistrz monitorował przestrzeganie przez wnioskodawców terminu 
wniesienia opłaty za usunięcie drzew i krzewów. W badanym okresie nałożono 
opłaty (bez odroczenia) na dwóch wnioskodawców, z czego jeden wniósł opłatę 
terminowo w kwocie 4,7 tys. zł, a drugi 18,1 tys. zł, 29 dni po terminie. W ciągu 
czterech dni od tej wpłaty wezwano go do uregulowania należnych odsetek za 
zwłokę (100,71 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 190-193) 

2.10. Burmistrz monitorował terminy usunięcia drzew i krzewów określonych 
w zezwoleniach na wycinkę drzew i krzewów. Wyznaczony pracownik, w ramach 
swoich obowiązków, monitorował poszczególne rejony miasta w zakresie bieżącego 

                                                      
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm. 
6 www.ilawa.pl 
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stanu zieleni w mieście. Nie sporządzał on jednak z tej czynności dokumentacji 
z powodu niestwierdzenia naruszeń dotyczących usuwania drzew i krzewów 
niezgodnie z wydanymi decyzjami. W udzielonych zezwoleniach na wycinkę 
Burmistrz nie zobowiązywał wnioskodawców do składania informacji o terminie jej 
wykonania.  

Kierownik BU wyjaśniła, że nie ma normatywnego rozwiązania zobowiązującego 
adresata zezwolenia do informowania o skorzystaniu z przyznanego mu 
uprawnienia do usunięcia drzew i krzewów. Burmistrz udostępnił w Internetowym 
Biuletynie Informacyjnym wzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew w formie 
formularza ze szczegółową instrukcją wypełniania (także dotyczącą daty 
zamierzonego usunięcia). Ponadto w każdym przypadku podmioty informowane były 
o tym, że wskazany termin stanowi datę graniczną, po której podmiot musi 
ponownie zwrócić się o zezwolenie. 

 (dowód: akta kontroli str. 194) 

2.11. Burmistrz monitorował przestrzeganie przez wnioskodawców określonego 
w zezwoleniu terminu przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach 
zastępczych. Prowadzony był odrębny rejestr zezwoleń, z warunkiem nasadzeń 
zastępczych zawierający termin, w którym podmiot zobowiązany był dokonać 
nasadzeń, termin w którym zobowiązany był złożyć informację o nasadzeniach. 
Praktyką Urzędu było informowanie podmiotów drogą telefoniczną, mailową, czy 
pisemną o nadchodzących terminach nasadzeń. W dziesięciu z 13 analizowanych 
przypadków wnioskodawcy terminowo złożyli informację o wykonaniu nasadzenia 
(w trzech Burmistrz nie nałożył obowiązku nasadzenia zastępczego). 

Weryfikacja przedłożonych informacji następowała poprzez przeprowadzanie 
oględzin, o których wnioskodawca był informowany. Każdorazowo z czynności tej 
sporządzany był protokół wraz z dokumentacją zdjęciową. 

 (dowód: akta kontroli str. 194) 

2.12. Urząd kontrolował zachowanie żywotności nasadzonych drzew i krzewów 
w ciągu 14 dni po upływie trzech lat od określonego w zezwoleniu terminu ich 
nasadzenia. Analiza ośmiu spraw, w których wydano decyzje w latach 2013-2015 
wykazała, że pracownik BU dokonał oględzin w zakresie zachowania żywotności 
drzew i udokumentował je zdjęciami drzew i krzewów. W wyniku oględzin 
stwierdzono u jednego wnioskodawcy, że dwa drzewa spośród 24 nasadzonych nie 
zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości 
(działanie szkodnika). 

(dowód: akta kontroli str. 197) 

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

Kierownik BU wyjaśniła, że: „Liczba drzew i krzewów na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych nie jest organowi znana. Brak jest 
jakichkolwiek danych dotyczących nowych nasadzeń. Dokumentacja geodezyjna 
w większości przypadków nie odzwierciedla stanu istniejącego w zakresie 
zadrzewień oraz krzewów na tych nieruchomościach. Trudno jest zatem prowadzić 
jakiś monitoring w tej kwestii.”  

 (dowód: akta kontroli str. 195) 

2.14. W latach 2017-2018 do Burmistrza złożono 38 zgłoszeń zamiaru usunięcia 
drzew, obejmujących 121 drzew (od 1 do 45 drzew). Organ w każdym przypadku 
przeprowadził oględziny w terminie 21 dni od wpływu zgłoszenia i w żadnej sprawie 
nie wniósł sprzeciwu. Szczegółowa analiza 10 zgłoszeń wykazała, że:  
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- zgłoszenia zawierały wszystkie wymagane dane i elementy, tj. imię i nazwisko 
wnioskodawcy (zgłaszającego), oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma 
być usunięte oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na 
nieruchomości; 

- każdorazowo przeprowadzono oględziny udokumentowane protokołem, 
w którym wskazano liczbę oraz gatunki i wymiary drzew (na wysokości pięciu  
i 130 cm) przewidzianych do usunięcia oraz dokonano oceny czy drzewa 
spełniają kryteria określone dla pomników przyrody (dotyczy oględzin 
prowadzonych po dniu 17 grudnia 2017 r.); 

- w toku oględzin wykonywano zdjęcia dokumentujące ustalenia; 

- żadne zgłoszenie nie było związane z działalnością gospodarczą; 

- w żadnym przypadku nie zaistniała przesłanka do zgłoszenia sprzeciwu; 

- wszystkie zgłoszenia zostały złożone przez osoby fizyczne, nie miały związku 
z działalnością gospodarczą i były kompletne (Urząd opracował własny wzór 
zgłoszenia oraz formularz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym); 

- oględziny przeprowadzała osoba posiadająca właściwe kwalifikacje (inspektor 
BU) w terminie określonym w przepisie, każdorazowo dokumentując w protokole 
liczbę, gatunki i wymiary drzew przewidzianych do usunięcia oraz dokonując 
oceny spełnienia przez drzewa kryteriów określonych dla pomników przyrody. 

(dowód: akta kontroli str. 198-205) 

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

1. Pracownicy Urzędu nie kontrolowali spełnienia wymogu uzyskania pozwolenia na 
rozbiórkę lub pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew i krzewów. Nie 
wprowadzono również wewnętrznej procedury monitorowania spełnienia tego 
wymogu. 

Kierownik BU wyjaśniła, że: „Brak jest procedury w tym zakresie. Na terenie miasta 
Iławy, w większości przypadków, inwestorzy uzyskują pozwolenie na budowę przed 
wystąpieniem z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzew. Brak jest podstawy 
prawnej do żądania okazania pozwolenia. Organ jednak w każdym przypadku 
w zezwoleniu na usunięcie drzew, którego przyczyną jest inwestycja wymagająca 
pozwolenia na budowę, umieszcza warunek uzyskania pozwolenia przed wycinką 
wnioskowanych drzew. Przepisy ustawy nie dają podstawy do zobowiązania 
podmiotu do przedłożenia pozwolenia na budowę przed przystąpieniem do wycinki”.  

(dowód: akta kontroli str. 194-195) 

Zdaniem NIK, interpretacja art. 83d uoop prowadzi do uznania, że nieuzyskanie 
pozwolenia na budowę przed dokonaniem wycinki drzew lub krzewów, stanowi 
podstawę do uznania, że decyzja o zezwoleniu na wycinkę stała się 
bezprzedmiotowa, a tym samym powinno nastąpić jej wygaśnięcie na podstawie 
art. 162 Kpa7. Ponadto obowiązek kontrolny Burmistrza wynika z art. 83f ust 20 
uoop oraz art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska8.  

2. W Urzędzie nie wprowadzono dotychczas procedury umożliwiającej 
zidentyfikowanie zmiany sposobu wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne 
usunęły drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Kierownik BU wyjaśniła m.in., że brak jest unormowań prawnych lub wytycznych 
ustawodawcy w tej kwestii. Urząd zamierza raz w roku występować do Starosty 
o udzielenie kompleksowej informacji, czy w okresie odkąd przepis obowiązuje, 
                                                      
7 Por. K. Gruszecki: Komentarz do art. 83d uoop, System Aktów Prawnych LEX 
8 Dz.U. z 2017 r. poz 519, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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właściciele nieruchomości wystąpili o wydanie pozwolenia na budowę, czy budowa 
ta ma związek z działalnością gospodarczą, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi, 
dokonanie stosownej kontroli i przy istnieniu podstawy merytorycznej wszczęcie 
postępowania administracyjnego. Dodatkowo, Urząd będzie występować 
z indywidualnym zapytaniem w stosunku do nieruchomości, z których usunięto 
drzewa, a okres od czasu dokonania oględzin zbliża się do 5 lat. 

(dowód: akta kontroli str. 195-196) 

NIK zwraca uwagę, że opłata za usunięcie drzew i krzewów powinna zostać 
nałożona bezpośrednio po wystąpieniu o wydanie pozwolenia na budowę, a nie po 
5 latach, wobec czego działania Urzędu powinny zapewnić możliwie najkrótszy czas 
uzyskania niezbędnych informacji. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

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

3.1. Do Urzędu w latach 2015-2018 (do 31 maja) nie wpłynęła żadna skarga 
dotycząca nielegalnego usunięcia drzew lub krzewów na terenach innych niż 
nieruchomości gminne. 

(dowód: akta kontroli str. 206-211) 

3.2. W badanym okresie Urząd powziął informację o jednym przypadku nielegalnego 
usunięcia drzew. W 2017 r. podczas oględzin związanych z rozpatrywaniem 
wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, inspektor w BU stwierdził 
usunięcie wnioskowanych oraz innych drzew. W toku postępowania wymierzono 
administracyjną karę pieniężną (naliczoną w decyzji po 49 dniach od 
przeprowadzonych oględzin), od której wnioskodawca odwołał się do SKO, które 
uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego 
rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Celem tego rozpatrzenia miało być 
przeprowadzenie postępowania obejmującego ustalenie podmiotu, który dokonał 
wycinki drzew. Podczas kontroli NIK ww. postępowanie było w toku.  

 (dowód: akta kontroli str. 212-252) 

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

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. Za sporządzanie wniosków i uzyskanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 
z terenów nieruchomości gminnych był odpowiedzialny inspektor BU oraz 
pracownicy PIM prowadzący sprawy poszczególnych inwestycji. W przypadku 
konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenów gminnych będących w zarządzie 
jednostek podległych, Burmistrz Miasta Iławy, na wniosek posiadacza 
nieruchomości, wydawał zgodę właścicielską zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1) uoop. 
Posiadacz nieruchomości składał wniosek do odpowiedniego organu i uzyskiwał 
zezwolenie. Decyzja wydana była na posiadacza nieruchomości, a nie na 
właściciela. Burmistrz otrzymywał daną decyzję jedynie do wiadomości, a za  
realizację i spełnienie warunków udzielenia zezwolenia odpowiedziany był 
wnioskodawca.  

(dowód: akta kontroli str. 5-73, 253-256) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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4.2. W badanym okresie na terenie Gminy realizowano jedną inwestycję objętą 
decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach której konieczne 
było usunięcie 12 drzew. Inwestycja ta, która w czasie kontroli NIK znajdowała się 
w toku realizacji, dotyczyła budowy drogi dojazdowej pomiędzy ulicami Andersa 
i Sobieskiego w Iławie. Na etapie postępowania przetargowego oferenci zostali 
poinformowani w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o konieczności 
oszacowania wartości drewna do pozyskania i odjęcia tej wartości od ceny oferty. 
W wybranej ofercie wartość tę oszacowano na 754,50 zł netto. 

                          (dowód: akta kontroli str. 257-263) 

4.3. W badanym okresie Starosta Powiatu Iławskiego nie wymierzył Gminie Miejskiej 
Iława administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, uszkodzenie lub 
zniszczenie drzew lub krzewów. 

                          (dowód: akta kontroli str. 264-265) 

4.4. W latach 2015-2018 do Rady Miasta Iławy nie wpłynęły skargi na działalność 
Burmistrza dotyczącą usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych. 

                          (dowód: akta kontroli str. 266) 

4.5. Gmina Miejska Iława nie usuwała drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych bez wymaganego zezwolenia. Na podstawie badania próby siedmiu  
z 12 inwestycji, w trakcie realizacji których nie uzyskano pozwolenia na wycinkę 
drzew stwierdzono, że dokumentacja projektowa (projekt budowlany  
i zaktualizowana mapa zagospodarowania terenu inwestycji) nie zawierała zapisów 
o konieczności usunięcia istniejących drzew lub krzewów. 

                      (dowód: akta kontroli str. 257-303) 

4.6. W latach objętych kontrolą Gmina Miejska Iława złożyła 133 wnioski o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, 
obejmujące 723 drzewa i 735,55 m2 krzewów, z czego: 
- w 2015 r. – 46 wniosków dotyczących 163 drzew i 94,6 m2 krzewów,   
- w 2016 r. – 50 wniosków - 408 drzew i 284,93 m2 krzewów,  
- w 2017 r. – 33  wnioski - 139 drzew i 356,02 m2 krzewów,  
- w 2018 r.  (do 31 maja) – 4 wnioski dotyczące 13 drzew.  

                          (dowód: akta kontroli str. 304-314) 

4.7. Wnioski o wydanie zezwolenia Gmina Miejska Iława składała do Starosty 
Powiatu Iławskiego lub Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Olsztynie (6 przypadków).  

W ośmiu przypadkach, zgodnie z uzyskanymi postanowieniami SKO 
o niewyznaczaniu innego organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie 
drzew,  organem wydającym zezwolenia był Burmistrz Miasta Iławy. Wszystkie te 
sprawy dotyczyły wycinki drzew z pasa drogowego drogi publicznej, na działkach 
ewidencyjnych należących do Powiatu Iławskiego, a będących w zarządzie Gminy 
Miejskiej Iława. W decyzjach tych Burmistrz wydał zgodę na wycinkę 47 drzew oraz 
nałożył obowiązek nasadzenia 39 drzew. 

                          (dowód: akta kontroli str. 315-347) 

4.8. Badanie dokumentacji 13 celowo wybranych zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów, które Gmina Miejska Iława uzyskała w okresie objętym kontrolą 
wykazało, że: 

- 12 wniosków było kompletnych, tj. zawierało nazwę gatunku drzewa lub krzewu, 
przyczynę zamierzonego usunięcia drzew i krzewów, projekt planu nasadzeń 
zastępczych (w trzech przypadkach), informację o liczbie, gatunku lub odmianie 
drzew lub krzewów planowanych do przesadzenia, termin usunięcia drzew 
i krzewów, 
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- jeden wniosek zawierał wymienione ww. elementy za wyjątkiem podania nazwy 
gatunkowej krzewu, jednakże na wezwanie Starosty został on niezwłocznie 
uzupełniony; 

- w badanej próbie brak było przypadków występowania gatunków chronionych 
i konieczności uzyskania przez Urząd zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. 

                          (dowód: akta kontroli str. 348-349) 

4.9. Gmina Miejska Iława w latach objętych kontrolą uzyskała 130 zezwoleń na 
usunięcie 715 drzew i 732,55 m2 krzewów (jedna sprawa została umorzona, a dwie 
– w czasie prowadzenia kontroli NIK znajdowały się w toku). 

                          (dowód: akta kontroli str. 304-314) 

4.10.  W badanym okresie Gmina Miejska Iława uzyskała dwie decyzje, w których 
odmówiono zezwolenia na wycinkę trzech z 18 wnioskowanych  drzew. W jednym 
przypadku Starosta Powiatu Iławskiego uznał stan zdrowotny dwóch (z czterech) 
drzew za zadowalający, a w drugim - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków nakazał wykonanie korekty korony jednego drzewa (spośród 
14 objętych wnioskiem). 

                          (dowód: akta kontroli str. 304-314) 

4.11. W 20 przypadkach Starosta Powiatu Iławskiego nałożył na Gminę Miejską 
Iława opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Łączna wartość nałożonych opłat 
wyniosła 1 713,3 tys. zł, którą to płatność Starosta odroczył w każdym przypadku na 
okres 3 lat od daty nasadzeń zastępczych (w żadnym przypadku okres ten – do 
czasu zakończenia kontroli NIK nie upłynął). Powodem odroczenia był fakt, iż 
w decyzjach nałożono na Gminę obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych. 
W pozostałych przypadkach (110 decyzji) Starosta odstąpił od nałożenia opłat na 
podstawie art. 86 ust. 1 uoop (głównie z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 
lub mienia, zabiegów pielęgnacyjnych oraz obumarcia drzew lub krzewów). 

                          (dowód: akta kontroli str. 304-314) 

4.12.  Organy wydające zezwolenia w 41 decyzjach nałożyły obowiązek dokonania 
nasadzeń zastępczych w ilości 402 drzew i 724,22 m2 krzewów, co stanowiło 56,2% 
drzew i 99% powierzchni krzewów przeznaczonych do usunięcia (zgodnie 
z warunkami decyzji). W latach objętych kontrolą Gmina Miejska Iława nasadziła 
łącznie 580 drzew i 605 m2 krzewów, z czego 320 drzew (55% ogółu drzew 
nasadzonych) i 154,94 m2 krzewów (25,6%) wynikających z nałożonego decyzjami 
obowiązku nasadzeń zastępczych. 
                      (dowód: akta kontroli str. 315-327, 350) 

4.13. Badanie dokumentacji 13 wybranych do kontroli NIK (próbę wskazano  
w punkcie 4.8. niniejszego wystąpienia) zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, 
które Gmina Miejska Iława uzyskała w okresie objętym kontrolą wykazało, że: 

- w badanym okresie Gmina Miejska Iława nie była zobowiązana do wniesienia 
opłat za usunięcie drzew i krzewów, 

- Gmina Miejska Iława usunęła drzewa i krzewy w terminie określonym 
w zezwoleniu, 

- w sześciu przypadkach (dla których upłynął termin dokonania nasadzeń) Gmina 
Miejska Iława wywiązała się obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych 
zgodnie z warunkami zezwolenia, tj. we wskazanym terminie i lokalizacji oraz  
w liczbie i składzie gatunkowym określonym w decyzji, 

- przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny w miejscu realizacji postanowień 
dwóch decyzji Starosty potwierdziły zgodność danych dotyczących lokalizacji 
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nasadzeń oraz liczby, wymiarów i gatunków drzew; oględziny potwierdziły 
żywotność nasadzonych drzew oraz ich zabezpieczenie przez uszkodzeniem; 

- Gmina Miejska Iława rzetelnie informowała o dokonaniu nasadzeń organy 
wydające zezwolenia w terminach określonych w decyzjach. 

                      (dowód: akta kontroli str. 351-394) 

4.14. W badanym okresie Gmina Miejska Iława sporządzała wymagane 
sprawozdania SG-01 (Leśnictwo i ochrona środowiska) i terminowo przekazywała je 
do Głównego Urzędu Statystycznego. 

                      (dowód: akta kontroli str. 395-406) 

1. W jednym przypadku (na 133 złożone wnioski), dotyczącym nieruchomości 
w miejscowości Siemiany, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława, a położonej 
na terenie Gminy Wiejskiej Iława, Urząd Miasta wystąpił w 2017 r. do Wójta (zamiast 
do Starosty Powiatu Iławskiego) i uzyskał zezwolenie na wycinkę trzech drzew, 
obumarłych z przyczyn nieleżących po stronie posiadacza nieruchomości.  

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że: „Z treści art. 21 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się 
w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia. (…) Wójt 
Gminy Iława jest organem właściwym w sprawach dotyczących nieruchomości, 
a zatem i zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości w granicach tej 
gminy. Wyjątek, zgodnie z art. 90 ust. 1 uoop stanowi sytuacja, w której wójt miałby 
wykonywać czynności, o których mowa w art. 83-89, w odniesieniu do 
nieruchomości będących własnością gminy. Rozwiązanie to jest konsekwencją 
postanowień zawartych w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego 
zobowiązujących do wyłączenia się od rozstrzygania w sprawie pracowników 
pozostających z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może 
mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki. Ustawodawca zauważył konflikt interesów 
w przypadkach, gdy wójt gminy reprezentujący interesy gminy jednocześnie byłby 
organem rozstrzygającym. Jednak w tej sprawie konflikt nie występuje. Rozpatrując 
rozwiązanie przyjęte w art. 90 ust. 1 należy wziąć pod uwagę wykładnię 
celowościową (przepis ustawy musi być tłumaczony tak, aby był najbardziej 
zdatnym środkiem do osiągnięcia celu ustawy) i funkcjonalną (interpretując przepis 
prawny należy uwzględniać jego funkcję), w szczególności dyrektywę, która brzmi: 
interpretując przepisy należy brać pod uwagę cel regulacji prawnej (ratio legis). 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że wykładnia celowościowa i funkcjonalna w tym 
przypadku bierze górę nad językową, która polega na ustaleniu znaczenia i zakresu 
wyrażeń tekstu prawnego ze względu na język, w którym zostały sformułowane. 
Zaprzeczałoby to zdrowemu rozsądkowi. Wójt Gminy Iława widocznie podzielił nasz 
pogląd i uznał się za organ właściwy miejscowo i rzeczowo, podjął postępowanie  
i wydał zezwolenie”. 

                      (dowód: akta kontroli str. 503-510) 

Zdaniem NIK, powyższa interpretacja art. 90 ust. 1 uoop jest jednak nieprawidłowa. 
Należy zauważyć, że przywołany w wyjaśnieniach art. 21 § 1 Kpa odnosi się do 
reguł ustalania właściwości miejscowej, natomiast ww. przepis uoop określa 
właściwość rzeczową w sprawach dotyczących wycinki drzew i krzewów na 
terenach nieruchomości gminnych. Z przepisu tego wynika jasno, że jedynym 
organem uprawnionym do wykonywania czynności, o których mowa w art. 83-89 jest 
starosta. Należy też zaznaczyć, że w wyżej opisanym przypadku nie zachodzi 
okoliczność wskazana w art. 90 ust. 1 uoop, ponieważ wnioskodawcą w sprawie nie 
był użytkownik wieczysty nieruchomości. 

2. W sporządzonych w okresie objętym kontrolą sprawozdaniach SG-01 (Leśnictwo 
i ochrona środowiska) ujęto jedynie nasadzenia i ubytki z terenów zieleni należących 
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do Gminy Miejskiej Iława. Tym samym nie obejmowały one terenów zieleni 
określnych w definicji zawartej w art. 5 pkt. 21 uoop9 i instrukcji wypełniania 
sprawozdania. 

Pracownica Urzędu, do którego zadań należało m.in. sporządzenie ww. 
sprawozdań, wyjaśniła, że: „Na ilość drzew i krzewów usuniętych z terenów zieleni 
składają się usunięte jedynie z terenów gminnych lub przez gminę zarządzanych. 
Burmistrz, wydając zezwolenie na usunięcie drzew  i krzewów z terenów zieleni na 
terenie miasta, nie zobowiązuje wnioskodawcy do poinformowania o fakcie 
usunięcia danego drzewa czy krzewu, gdyż nie jest to wymagane ustawą o ochronie 
przyrody. Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów są uprawnieniem do wycinki, 
a nie nakazem. Z różnych powodów nie każdy podmiot z tego uprawnienia korzysta, 
o czym organ nie jest informowany i nie ma podstawy prawnej do żądania takiej 
informacji. Ponadto zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów zieleni 
wydaje także konserwator zabytków oraz starosta i inne właściwe organy określone 
w przepisach prawnych. W objaśnieniach do formularza SG-01 część „leśnictwo 
i ochrona środowiska” wskazano, iż dział 3 wypełniają urzędy gmin na podstawie 
własnych rejestrów, dokumentacji lub informacji z jednostek gospodarki komunalnej. 
Gmina Miejska Iława nie prowadzi rejestru drzew i krzewów usuwanych ze 
wszystkich terenów zieleni zgodnie z definicją zawartą w uoop, gdyż nie ma takiego 
obowiązku ustawowego. Brak jest także wytycznych co do prowadzenia tego typu 
rejestrów, jakie dane powinny w nich być zawarte, szczególnie mając na uwadze 
zmieniające się wymagania sprawozdawcze do GUS. Gmina nie posiada także 
jednostek gospodarki komunalnej działających w zakresie utrzymania zieleni. Dane 
wykazywane w sprawozdaniu zliczane są każdorazowo z dokumentów źródłowych. 
Sytuacja ta dotyczy także dokonywania nasadzeń przez innych zarządców na 
terenach zieleni, np. spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy dróg czy inne, gdzie 
obowiązek informowania nie jest nałożony w żaden sposób.” 

                      (dowód: akta kontroli str. 395-406) 

Zdaniem NIK, obowiązek rzetelnego wypełnienia ww. sprawozdania, w przypadku 
braku wymaganych informacji w rejestrach własnych, obliguje Urząd do dołożenia 
starań w celu ich pozyskania także od innych organów i podmiotów, władających 
terenami zielonymi na terenie Miasta. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

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

5.1. Wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnację terenów zielonych na 
nieruchomościach gminnych powierzano wykonawcy zewnętrznemu, wybieranemu 
corocznie na podstawie przetargu nieograniczonego. W badanym okresie ww. usługi 
świadczyły dwa podmioty z Ostródy (w 2015 r. i 2016 r.) oraz z Iławy (w 2017 r.  
i 2018 r.). W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w „Opisie sposobu 
obliczania ceny oferty” określono, że drewno uzyskane z wycinki ma stanowić 
własność wykonawcy, a cena oferty powinna być pomniejszona o szacowaną 
wartość pozyskanego drewna. W formularzach ofertowych ww. oferenci nie podali 
szacowanej wartości pozyskanego drewna i sposobu jego ewentualnego wyliczenia 
(wartość wyceny pozyskanego drewna nie była kryterium wyboru oferty). 

                 (dowód: akta kontroli str. 407-469, 500-502) 

                                                      
9 Tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte 
roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, 
zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym 
fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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5.2. Przedmiotem umów na pielęgnację i wycinkę drzew i krzewów rosnących na 
terenie miasta Iławy były m.in.: 
a) wycinka drzew,  
b) pielęgnacja drzew,  
c) realizacja zgłoszeń awaryjnych, tj. dotyczących usuwania złomów, wykrotów 

i wiatrołomów oraz połamanych konarów i gałęzi, 
d) usuwanie samosiewów, zakrzaczeń i krzewów.  

Według umów, pozyskane drewno w wyniku realizacji punktów a)-d) Wykonawca 
miał zagospodarować we własnym zakresie. 

W ww. umowach Gmina Miejska Iława zawarła także m.in. zapisy dotyczące  
określenia warunków płatności, katalog kar umownych, wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (10% wartości umowy) oraz warunki odstąpienia od 
umowy. 

W umowach na pielęgnację zieleni i wycinkę drzew, oprócz wykazu drzew do 
usunięcia i ich lokalizacji (na których usunięcie Gmina Miejska Iława uzyskała 
zezwolenie przed przystąpieniem do procedury przetargowej), wskazana była liczba 
centymetrów obwodu pni drzew przeznaczonych do usunięcia. Liczba ta była 
określana szacunkowo, ze względu na brak możliwości dokładnego podania 
zakresu wycinki. Nieplanowane wcześniej wycinki miały charakter interwencyjny, 
zgodnie z potrzebą prowadzonej bieżącej gospodarki drzewostanem miejskim.  

Zlecanie wykonawcy realizującemu umowę na pielęgnację i wycinkę drzew, prac 
związanych z usunięciem drzewa odbywało się na podstawie każdorazowych 
ustaleń z zamawiającym przekazanych faksem, pocztą elektroniczną lub 
telefonicznie, zawierających miejsce i termin wykonania. W przypadku realizacji prac 
interwencyjnych lub awaryjnych dodatkowo zlecenia mogły być przekazane ustnie. 

Większość zleceń przekazywana była drogą elektroniczną. Zlecenie zawierało mapę 
z zaznaczonymi drzewami, zakres prac i termin wykonania, a także wymiary danego 
drzewa (obwód pnia w przypadku wycinki lub średnicę korony w przypadku 
pielęgnacji).  Wykonawca na koniec miesiąca przedstawiał wykaz wykonanych prac 
w oparciu o przekazane mu zlecenia. Rozliczenie to było podstawą do wystawienia 
faktury przez wykonawcę. Przedstawiciel zamawiającego na bieżąco po zgłoszeniu 
wykonania danej pracy lub na koniec danego miesiąca (po przedłożeniu wykazu 
prac) sprawdzał w terenie, czy prace zostały wykonane prawidłowo i prowadził 
elektroniczny rejestr ewidencji ilościowej i finansowej wykonanych prac. 
                  (dowód: akta kontroli str. 411-428, 470-492) 

5.3. W latach 2015-2017 koszt usunięcia drzew i krzewów (wynikający z umów 
zawartych z wykonawcami zewnętrznymi) wyniósł odpowiednio: w 2015 r. – 
19,5 tys. zł, w 2016 r. – 26,5 tys. zł, a w 2017 r. – 13,9 tys. zł. 

                      (dowód: akta kontroli str. 130) 

5.4. W Urzędzie nie opracowano wewnętrznych zasad gospodarowania majątkiem 
trwałym i ruchomym, w tym zasad sprzedaży składników mienia ruchomego takich 
jak drewno. Gmina w badanym okresie nie uzyskiwała dochodów z tytułu sprzedaży 
pozyskanego drewna, gdyż takiej działalności nie prowadziła (na podstawie umów 
z wykonawcami inwestycji i usług, pozyskane drewno przechodziło na własność 
wykonawców). W związku z powyższym w Urzędzie nie opracowano własnego 
cennika sprzedaży drewna. 

                      (dowód: akta kontroli str. 496-497) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Wartość drewna pozyskanego w wyniku realizacji ww. czterech umów na 
pielęgnację i wycinkę drzew i krzewów nie była wyliczona bądź oszacowana. 
Pracownicy Urzędu nie szacowali we własnym zakresie, a także nie wyegzekwowali 
od wykonawców podania w formularzach ofertowych szacunkowej wartości drewna 
pozyskanego z wycinki. Konsekwencją tego na etapie realizacji umów był brak 
informacji na temat obmiaru, kategoryzacji i wyceny pozyskanego drewna. 
W związku z nienaliczaniem wartości pozyskanego drewna, nie ujmowano jej 
w księgach rachunkowych Gminy. 

Zastępca Burmistrza wyjaśniła m.in., że: „Wszystkie działania związane 
z zagospodarowaniem lub utylizacją pozyskanego drewna są po stronie wykonawcy 
usługi związanej z wycinką. Drzewa usuwane w ramach bieżącego utrzymania to 
drzewa (…), których wartość jest bardzo niska i niewspółmierna do kosztów 
i nakładów jakie Gmina poniosłaby każdorazowo przy szacowaniu ich wartości. 
Gmina nie posiada miejsca magazynowego do składowania drewna, ani też 
jednostki, która mogłaby sprawować pieczę nad wyciętym materiałem. Drzewostan 
miejski nie przedstawia żadnej wartości użytkowej do celów budowlanych (…). 
Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu, ma wskazane szacunkowe ilości 
drzew lub cm obwodów drzew i na tej podstawie zobowiązany jest skalkulować 
wartość drewna i ująć ją w ofercie (…). Gospodarka drzewostanem ma głównie 
charakter pielęgnacyjny niezwiązany z pozyskaniem drewna, a usuwanie drzew nie 
wynika z celów gospodarczych. Cena za usunięcie jednej sztuki drzewa waha się  
w przedziale od ok. 110 zł brutto do ok. 200 zł brutto (…) i jej wyliczenie jest bardzo 
korzystne, a gmina nie poniosła strat związanych ze sprzedażą drewna, gdyż 
uniknęła przeniesienia na siebie m.in. kosztów składowania, magazynowania, 
nadzoru, utylizacji, a także nakładów związanych z zatrudnianiem każdorazowo 
brakarza i prowadzeniem odrębnych postępowań przetargowych na sprzedaż 
drewna. Gmina nie ma możliwości samodzielnego wykonywania usług związanych  
z szeroko rozumianą gospodarką drzewostanem, tak bieżącą jak i wynikającą  
z procesu inwestycyjnego. Usługi te traktowane są kompleksowo i ich zakres 
obejmuje całościowo kwestię zarówno wycinki jak i zagospodarowania drewna. 
Wyłączenie z tego zakresu działań związanych z pozyskaniem drewna zaburzy 
proces i znacznie go utrudni. Konieczne będzie poniesienie znacznie większych 
kosztów (przede wszystkim osobowych związanych z nadzorem, wyceną, 
brakowaniem), a także nakładów finansowych (magazynowanie, składowanie itp.). 
Reasumując, Gmina Miejska Iława, gdyby miała ponieść ww. koszty (m.in. brakarz, 
magazynowanie, składowanie itp.) wykazałaby się niegospodarnością, gdyż koszty 
te byłyby wyższe niż dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego drewna”.  

                      (dowód: akta kontroli str. 493-495) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż wartości pozyskanego drewna nie ujmowano w  
ewidencji księgowej Gminy, gdyż księgowanie zdarzeń dotyczących przychodów 
i rozchodów w tej samej wysokości jest bezzasadne i nie miało wpływu na wynik 
finansowy Gminy. 

                      (dowód: akta kontroli str. 498-499) 

Zdaniem jednak Izby, wyjaśnienia Zastępcy Burmistrza nie są adekwatne do 
poczynionych w toku kontroli ustaleń. Wynika z nich, że złożone oferty, stanowiące 
integralną część umów na wykonanie usług, nie zawierały danych dotyczących 
wyliczenia lub oszacowania wartości pozyskanego drewna, które miał 
zagospodarować wykonawca. Ponadto Urząd nie dokonywał takich szacunków lub 
wyliczeń w oparciu o faktyczne wykonanie usługi. W związku z tym, podniesiony 
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argument o dokonaniu przedmiotowych szacunków przez oferentów jest nietrafiony, 
ponieważ w istocie nie można było na podstawie złożonych ofert zweryfikować tej 
wartości. 

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

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: 

1. Wprowadzenie procedury umożliwiającej monitorowanie zmiany sposobu 
wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

2. Określenie procedury dotyczącej monitorowania spełnienia wymogu uzyskania 
pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew  
i krzewów. 

3. Ujmowanie w sprawozdaniach przekazywanych do GUS nasadzeń i ubytków 
drzew z terenów zieleni zgodnie z instrukcją ich sporządzania. 

4. Zapewnienie szacowania wartości drewna pozyskiwanego z nieruchomości 
gminnych przekazywanego podmiotom zewnętrznym oraz ujmowanie jej 
w ewidencji księgowej Urzędu.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
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   30     lipca 2018 r. 

 

Kontroler 

 
Dyrektor Delegatury 

 Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie 
    z up.  

 
Piotr Wanic  

p.o. Wicedyrektor 
 

 
 

Hubert Sikorski 
specjalista kontroli państwowej 
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