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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. Rafał Dmytrenko, Specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/51/2018 z dnia 11 maja 2018 r.  

2. Sebastian Helbrecht, Starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/50/2018 z dnia 11 maja 2018 r. 

Jednostka kontrolowana Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 („Urząd”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Krzysztof Pietrzykowski, Burmistrz Susza. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4,11) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie w latach 2015 - 2018  
(do 15 maja)2. 

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 
Susz. Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów wydawane były zgodnie  
z właściwością rzeczową i miejscową na podstawie wniosków właścicieli 
nieruchomości. W każdym przypadku wydanie decyzji poprzedzone zostało 
przeprowadzeniem wymaganych oględzin. 

Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów gminnych 
Urząd składał do właściwych organów, tj. Starostwa Powiatowego w Iławie lub 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Sporządzał też wymagane sprawozdania 
SG-01, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniach Prezesa Rady 
Ministrów. W budżecie Gminy zapewniono również środki finansowe na realizację 
przedmiotowych zadań.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku należytej 
staranności przy weryfikacji wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, 
nieprowadzenia elektronicznego wykazu danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, nierzetelnego sporządzenia sprawozdań 
SG-01 w zakresie usuwania drzew i krzewów, a także niedokonywania obmiarów, 
kategoryzowania i wyceny pozyskanego drewna oraz nieujmowania go w ewidencji 
księgowej Gminy. Ustalono również, że nie monitorowano określonych w wydanych 
decyzjach terminów usunięcia drzew i krzewów oraz nie ustalono procedury 
dotyczącej monitorowania zmiany sposobu wykorzystania gruntu, z którego osoby 
fizyczne usunęły drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna albo ocenę opisową. 
2 Okres objęty kontrolą. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, wprowadzonym w życie zarządzeniem 
Burmistrza Susza w 2012 r., wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących 
wycinki drzew i krzewów oraz wymierzania kar pieniężnych za usunięcie drzew  
i krzewów bez wymaganego zezwolenia przypisano Referatowi Gospodarki 
Odpadami i Ochrony Środowiska („Referat”).  

(dowód: akta kontroli str. 5-10) 

1.2. W latach 2015 - 2018 (do maja 2018 r.) za realizację ww. zadań odpowiadały 
dwie osoby - inspektor (od 2016 r. kierownik Referatu) oraz referent ds. ochrony 
środowiska. W zakresach obowiązków tych pracowników określono wszystkie 
zadania dotyczące zagadnienia usuwania drzew i krzewów. Do obowiązków 
kierownika należało przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących 
usuwania drzew i krzewów z terenów prywatnych, dróg wojewódzkich  
i powiatowych oraz wymierzanie kar administracyjnych za usunięcie drzew  
i krzewów bez wymaganego zezwolenia. Do zadań referenta należało  
zaś prowadzenie postępowań związanych z ochroną środowiska, w tym m.in.  
w sprawach usuwania drzew i krzewów z terenów gminnych. Kierownik Referatu 
posiadał wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska, a referent 
wykształcenie wyższe na kierunku rolnictwo. 

Żaden z pracowników Referatu nie posiadał uprawnień brakarskich, ani nie 
uczestniczył w kursach/szkoleniach z tego zakresu. 

 (dowód: akta kontroli str. 12-42) 

1.3. Pracownicy Referatu brali udział w szkoleniach w kontrolowanym zakresie, tj.  
w 2015 r. „Usuwanie drzew i krzewów po zmianie przepisów od 28 sierpnia 
2015 r.” (jeden pracownik) oraz w 2018 r. „Wycinka zieleni” (jeden pracownik).    

(dowód: akta kontroli str. 12-42) 

1.4. Wysokość środków finansowych wydatkowanych przez Gminę w latach 2015 - 
2018 (do 15 maja) na realizację zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów 
oraz zagospodarowania pozyskanego drewna, według ewidencji księgowej 
Urzędu, wynosiła 118 tys. zł, w tym w: 
- 2015 r. – 30 tys. zł (plan - 30 tys. zł),  
- 2016 r. – 22 tys. zł (plan - 30 tys. zł), 
- 2017 r. – 23 tys. zł (plan - 30 tys. zł), 
- 2018 r. – 43 tys. zł (plan - 50 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str.43) 

1.5. Pracownicy Urzędu w badanym okresie nie wykonywali samodzielnie wycinki 
drzew i krzewów. Usługa ta zlecana była wykonawcom zewnętrznym lub 
zakładowi komunalnemu. Pracownicy Referatu przeprowadzał wizje terenowe  
w celu zakwalifikowania drzew do wycięcia. Do przeprowadzania tych wizytacji 
wykorzystywano samochody prywatne (w ramach przyznanego ryczałtu) oraz 
sprzęt techniczny w postaci miary i aparatu fotograficznego.   

(dowód: akta kontroli str. 44-45) 

W latach 2015 - 2018 (do 15 maja) w dokumentacji systemu kontroli zarządczej  
Urzędu nie zidentyfikowano ryzyka w obszarze związanym z usuwaniem drzew  
i krzewów. W badanym okresie realizacja ww. zadań nie była też przedmiotem 
audytu wewnętrznego lub kontroli komisji rewizyjnej ani komisji ds. ochrony 
środowiska.  

Opis stanu 
faktycznego 

Uwaga dotyczące 
badanej 

działalności  
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Burmistrz wyjaśnił, że w dokumentacji systemu kontroli zarządczej, w tym Referatu, 
zostały ujęte ogólnie obszary ryzyk, w tym również proces wydawania decyzji 
administracyjnych w aspekcie całej jednostki. Ponadto dodał, że na etapie 
konstruowania projektu planu audytu nie został ww. zakres ujęty ze względu na ilość 
obszarów, które muszą zostać poddane audytowi. Dodał też, że wskazany obszar 
badań uwzględniony będzie w planach audytu na następne lata. 

Zdaniem natomiast Najwyższej Izby Kontroli, konieczność ujęcia w planie audytu 
zagadnienia prawidłowości prowadzenia spraw w zakresie usuwania drzew  
i krzewów wynika z ustaleń kontroli NIK, w szczególności dotyczących 
nieobmierzania, niekategoryzowania oraz niewyceniania pozyskanego w wyniku 
wycinki drewna, a także nieujmowania jego wartości w ewidencji księgowej Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 46-88) 

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. W latach 2015 - 2018 (do 15 maja) z terenów innych niż tereny nieruchomości 
gminnych, na podstawie złożonych wniosków i wydanych przez Burmistrza 
zezwoleń, usunięto 3001 drzew i 6179 m2 krzewów w 2015 r.; 1120 drzew  
i 956 m2 krzewów w 2016 r. oraz 80 i 12 drzew odpowiednio w 2017 r. i 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 89-96) 

2.2. W badanym okresie do Burmistrza wpłynęło 200 wniosków o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów innych niż tereny 
nieruchomości gminnych, tj.: 
- 89 wniosków w 2015 r., które obejmowały 3223 drzewa i 6502 m2 krzewów, 
- 90 wniosków w 2016 r., które obejmowały 2030 drzew i 3821 m2 krzewów, 
- 10 wniosków w 2017 r., które dotyczyły 126 drzew, 
- 11 wniosków w 2018 r. (stan do 15 maja), które dotyczyły 46 drzew. 

W badanym okresie Urząd, na podstawie ww. wniosków, wydał 79 zezwoleń na 
wycinkę 3096 drzew (6179 m2 krzewów) w 2015 r.; 79 zezwoleń na wycinkę 
1120 drzew (3526 m2 krzewów) w 2016 r.; sześć zezwoleń na wycinkę  
85 drzew w 2017 r. i sześć zezwoleń na wycinkę 12 drzew w 2018 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 89-96) 

2.3. W ww. latach w odniesieniu do dwóch wniosków Burmistrz wydał dwie decyzje 
odmawiające zgody na wycinkę (jedna z 2015 r. dotycząca jednego drzewa  
i jedna z 2016 r. odnośnie czterech drzew). Przyczynami wydania decyzji 
odmownych był dobry stan zdrowotny drzewa oraz brak utrudnień w uprawie 
gruntów spowodowanych przez przedmiotowe drzewa. 

W badanym okresie umorzono 11 postępowań o wydanie zezwolenia,  
tj. w 2015 r. dwa postępowania, w 2016 r. osiem i jedno postępowanie  
w 2018 r. Analiza czterech decyzji w sprawie umorzenia postępowań wykazała, 
że jako przyczyny umorzeń wskazano: brak konieczności uzyskiwania 
zezwolenia na usunięcie drzewa owocowego, nieposiadanie przez 
wnioskodawcę tytułu własności do działki, na której rosły drzewa oraz brak 
wymagalności zezwolenia na usuwanie drzew na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Bez rozpoznania w trybie art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego („Kpa”)3 pozostawiono pięć wniosków  
w 2015 r., dwa w 2016 r. oraz jeden w 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 97-103) 

2.4. W okresie 2015 - 2018 r. (do maja 2018 r.) łączna wartość nałożonych przez 
Burmistrza opłat za usunięcie drzew i krzewów wyniosła 2.869,5 tys. zł. 
Wnioskodawcy w żadnym przypadku nie uiścili opłat, gdyż termin zapłaty został 
odroczony w związku z nałożeniem w zezwoleniach obowiązku dokonania 
nasadzeń zastępczych. Do dnia zakończenia niniejszej kontroli NIK w żadnym 
przypadku nie minął 3-letni termin na dokonanie nasadzeń. Burmistrz  
w badanym okresie wydał łącznie 51 zezwoleń na wycinkę 859 drzew  
z obowiązkiem dokonania nasadzeń 7278 drzew, a stosunek drzew 
nasadzonych do wyciętych wyniósł 8,5:1. Głównymi przyczynami odstąpienia 
od naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów było wystąpienie 
wnioskodawców będących osobami fizycznymi o odstąpienia, zagrożenie 
bezpieczeństwa i obumieranie drzew oraz utrzymanie urządzeń wodnych.    

W skali wszystkich 170 zezwoleń stosunek liczby nasadzeń (7278 drzew) do 
liczby usuniętych drzew (4313) wynosił 1,7:1.   

Burmistrz wyjaśnił, że przed nałożeniem obowiązku dokonania nasadzeń 
kompensacyjnych analizowana jest zasadność dokonania takich nasadzeń. 
Analizując zasadność dokonania nasadzeń brane są pod uwagę takie elementy 
jak m.in: dostępność miejsca do dokonania nasadzeń, otoczenie z jakiego 
usuwane są drzewa, czy usunięcie drzew spowoduje nieodwracalne straty dla 
środowiska naturalnego oraz wartość przyrodniczą usuwanych drzew.  
W przypadkach, gdy wnioskodawcy w złożonych wnioskach nie zobowiązywali 
się do dokonania nasadzeń zastępczych, oraz jeśli spełniony był któryś  
z powyższych elementów, organ nie zobowiązywał wnioskodawcy do 
dokonania nasadzeń kompensacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 89-96, 459) 

2.5. W wyniku badania próby dokumentacji 13 wybranych zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów wydanych przez Burmistrza w latach 2015 - 2018 
stwierdzono, że: 

• Zezwolenia wydano zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową,  
a tereny objęte zezwoleniem nie stanowiły nieruchomości gminnej.  
W badanej próbie nie wystąpiły przypadki, że teren nieruchomości objętej 
zezwoleniem został wpisany do rejestru zabytków. 

• Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wydano w 12 przypadkach na 
podstawie kompletnych wniosków.  

• W żadnym z postępowań nie analizowano możliwości innych wariantów 
realizacji inwestycji w celu zachowania jak największej liczby drzew  
i krzewów, jak również nie wystąpiły przypadki udzielenia zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów, mimo że nie było takiego wymogu. 

• Wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów poprzedzone było 
każdorazowo przeprowadzeniem oględzin udokumentowanych protokołami 
(w 12 przypadkach zawierającymi zdjęcia terenu). Protokoły oględzin były 
sporządzane rzetelnie, zawierały wymagane dane dotyczące: weryfikacji 

                                                      

3 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.. 
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liczby drzew i krzewów, gatunków, obwodów, a także zawarto w nich 
informacje o występowaniu gatunków chronionych. W protokołach 
znajdowały się informacje, które uzasadniały odstąpienie od naliczania opłat 
w wydanych decyzjach.   

• W żadnym przypadku nie wystąpiła konieczność dokonywania uzgodnień  
z innymi organami. 

• Zezwolenia zawierały wymagane prawem elementy, takie jak m.in. 
oznaczenie wnioskodawcy, miejsca usunięcia drzewa, nazwę gatunku 
drzewa, obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm, informację  
o zwolnieniu z opłat na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia  
2004 r. o ochronie przyrody4 („uoop”), terminy usunięcia drzewa lub krzewu. 
W przypadku trzech decyzji terminy usunięcia drzew i krzewów obejmowały 
częściowo okres pomiędzy 1 marca i 15 października, czyli tzw. „okres 
lęgowy zwierząt”.  

Burmistrz wyjaśnił, że formalnego zakazu, wynikającego wprost z uoop 
dokonywania w konkretnym okresie wycinki drzew, nie ma. Organ wydając 
zezwolenie na usunięcie drzew określa termin w decyzji. Niemniej jednak,  
w czasie okresu lęgowego ptaków nie wolno (bez zgody na odstępstwo) 
usuwać drzew, na których znajduje się ich miejsce lęgowe, jednak  
w przedmiotowych sprawach takich miejsc nie stwierdzono.   

• W badanej próbie w 11 przypadkach nie wystąpiły przypadki naliczania 
opłat za usunięcie drzew i krzewów. W dwóch przypadkach ustalono opłaty 
za usunięcie drzew, ale na mocy art. 86 ust. 1 pkt 13 uoop nie pobrano tych 
opłat (wysokość ww. opłat została ustalona prawidłowo, zgodnie ze 
stawkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 
października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i 
gatunków drzew5). 

• Jako przyczyny odstąpienia przez Burmistrza od naliczania opłat  
w zezwoleniach, zgodnie z art. 86 uoop, podano:   

- wystąpienie, w dwóch sprawach, wnioskodawców będącymi osobami 
fizycznymi,  

- utrzymanie urządzeń wodnych (w trzech sprawach), 
- zagrożenie bezpieczeństwa i obumieranie drzew (w dwóch sprawach), 
- zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (w czterech sprawach). 

Podczas oględzin potwierdzano występowanie przesłanek do odstąpienia 
od opłaty. 

• W 13 przypadkach postępowania w sprawie wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów prowadzone były w terminach określonych  
w art. 35 Kpa. 

• Burmistrz monitorował przestrzeganie przez wnioskodawców określonego  
w zezwoleniu terminu usunięcia drzew i krzewów w trzech badanych 
przypadkach w 2015 r., poprzez prowadzenie w tym celu odrębnego rejestru 
(w następnych latach w Urzędzie zaniechano prowadzenia ww. rejestru). 

• W dwóch przypadkach, gdy w zezwoleniu zobowiązano wnioskodawcę do 
nasadzeń, Urząd wymagał od wnioskodawcy przedłożenia informacji  
o terminie sadzenia drzew. Wnioskodawcy terminowo przedłożyli informacje 
o dokonanych nasadzeniach zawierające takie dane jak: gatunek, liczbę 

                                                      
4 Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm. 
5 Dz. U. Nr 228, poz. 2306, ze zm. 
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oraz obwód drzewa mierzony na wysokości 100 cm. Zamieszczono także 
mapę terenu wraz z dokumentacją fotograficzną.  

• W badanej próbie decyzji na usunięcie drzew i krzewów nie wystąpiły 
przypadki, w których wskazanoby, iż przyczyną wnioskowania o usunięcie 
jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę 
lub pozwolenia na budowę.  

• Nie wystąpiły przypadki kiedy przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu była 
realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub 
budowę. 

 (dowód: akta kontroli str. 104-129, 431-457) 

2.6. W wyniku analizy próby trzech zezwoleń (jednego z 2013 r. i dwóch z 2014 r.),  
w przypadku których minęły trzy lata od określonego w nich terminu dokonania 
nasadzeń zastępczych stwierdzono, że we wszystkich przypadkach wizja 
lokalna po upływie 3 lat od dokonanych nasadzeń potwierdziła, że liczba 
nasadzonych drzew była zgodna z liczbą wskazaną w decyzjach (jedna wizja 
lokalna została przeprowadzona po 20 dniach od upływu ww. terminu 
dokonania nasadzeń, a dwie pozostałe po 46 dniach). Nasadzone drzewa 
spełniały wymagane kryteria, tj. zachowały żywotność po 3 latach, osiągnęły 
minimalną wysokość określoną w decyzjach, a także posiadały prawidłowo 
rozwinięty system korzeniowy i koronę.  

(dowód: akta kontroli str. 130-143) 

2.7. Według wyjaśnień Burmistrza, z uwagi na brak ustawowego obowiązku 
wynikającego z uoop nie podejmował on próby oszacowania liczby drzew  
i krzewów, które w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. zostały 
usunięte z terenu nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na 
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

(dowód: akta kontroli str. 84-88) 

2.8. W latach 2017 i 2018 złożono odpowiednio 9 i 15 zgłoszeń zamiaru usunięcia 
drzew obejmujących 15 i 199 drzew. Burmistrz w żadnym przypadku nie wniósł 
sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 144-145) 

2.9. Badanie próby 10 zgłoszeń z lat 2017 - 2018 pod kątem prawidłowości 
przeprowadzania oględzin przez pracowników Urzędu wykazało, że: 
− zachowywano 21-dniowy termin do przeprowadzania oględzin 

(przeprowadzone były w terminach od 1 do 18 dni), 
− w oględzinach uczestniczył przedstawiciel Urzędu (kierownik Referatu) 

oraz wnioskodawca, 
− oględziny były dokumentowane protokołem (bez dokumentacji 

fotograficznej); w protokole podawano nazwę gatunku drzewa (świerk 
pospolity, lipa drobnolistna) oraz obwód pnia mierzony na wys. 130 cm; 
badano również obwód pnia na wys. 5 cm (wynosił od 50 do 290 cm),  

− w treści protokołu oględzin zaznaczano, że drzewa stanowiły zagrożenie 
dla ludzi bądź mienia i że nie stwierdzono gatunków chronionych zwierząt, 
grzybów, roślin oraz gniazd ptasich; z protokołów wynikało, że żadne  
z drzew nie spełniało kryteriów określonych dla pomników przyrody. 

(dowód: akta kontroli str. 146-150) 

2.10. W badanym okresie nie było podstaw do wniesienia przez Burmistrza 
sprzeciwu na podstawie art. 83f ust. 14 i 15 uoop, tj. w sytuacji gdyby 
zgłoszenie dotyczące usunięcia drzewa jednak objęte byłoby obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia na usunięcie (w związku z prowadzeniem działalności 
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gospodarczej), albo w przypadku nieuzupełnienia go przez wnioskodawcę, 
mimo wezwania przez Urząd do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 144-145,458) 

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

1. Jedna decyzja z 2018 r. dotycząca wycinki drzew została wydana, pomimo że do 
wniosku nie dołączono oświadczenia właściciela o posiadanym tytule prawnym, 
do czego był on zobowiązany na podstawie art. 83b ust. 1 pkt 2 uoop. Jak 
wyjaśnił Burmistrz, odpowiedzialny urzędnik, przez przeoczenie, nie zażądał od 
wnioskodawców stosownych dokumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 84-88, 104-129) 

2. W 10 przypadkach (77% badanych decyzji) Burmistrz nie monitorował 
przestrzegania przez adresatów decyzji określonego w zezwoleniu terminu 
usunięcia drzew i krzewów.  

Burmistrz wskazał, że żadne przepisy prawa nie obligowały go do monitorowania 
realizacji obowiązków określonych w decyzjach. Nadmienił, że w odniesieniu do 
tych decyzji nie ujawniono przypadków przekroczenia terminów podanych  
w zezwoleniu. 

NIK nie podziela jednak stanowiska Pana Burmistrza. Należy bowiem zauważyć, 
że organy administracji publicznej, oprócz działania zgodnie z przepisami, 
obowiązane są również do realizacji zadań z należytą starannością.  
W przypadku ww. decyzji, rzetelne egzekwowanie przez Burmistrza obowiązków 
określonych w wydanych decyzjach wymagało m.in. monitorowania terminów  
w nich określonych. Należy mieć również na względzie, że w 2015 r. monitoring 
taki, w postaci rejestru elektronicznego był prowadzony, jednak w kolejnych 
latach zaniechano takich działań.  

(dowód: akta kontroli str.  84-88, 104-129) 

3. W Urzędzie nie był prowadzony w formie elektronicznej wykaz danych  
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym 
mowa w art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f oraz art. 22 i 23 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko6. 

Burmistrz wyjaśnił, że nieprowadzenie elektronicznego wykazu wynikało  
z przeoczenia pracownika. Obowiązek powyższy zostanie niezwłocznie 
spełniony. Bieżące wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów będą wprowadzane w formie elektronicznej. 

(dowód: akta kontroli str.104-129, 430) 

4. W Urzędzie nie wprowadzono procedury dotyczącej monitorowania zmiany 
sposobu wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z wymogami, 
organ zobowiązany jest do naliczenia opłaty w przypadku uzyskania pozwolenia 
na budowę związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Monitorowanie zmiany sposobu użytkowania jest zatem konieczne do realizacji 
ww. obowiązku. 

Burmistrz wyjaśnił, że brak monitorowania związany był z brakiem ustawowego 
obowiązku. 

                                                      
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zdaniem jednak Najwyższej Izby Kontroli, ustalenie procedury dotyczącej 
monitorowania zmiany sposobu wykorzystania terenu w przypadku usunięcia 
drzew, pozwoliłoby zminimalizować ryzyko związane z niewyegzekwowaniem 
opłat w takich przypadkach. 

(dowód: akta kontroli str. 84-88) 

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

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

W badanym okresie do Urzędu wpłynęła jedna skarga odnośnie nielegalnego 
usunięcia drzew i krzewów. W dniu 2 sierpnia 2017 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Susz poinformował Starostwo Powiatowe w Iławie o nielegalnej wycince drzew na 
terenie Gminy Susz. Starosta Powiatu Iławskiego w piśmie do Urzędu z 4 sierpnia 
2017 r. wskazał, że: 

- na przedmiotowej działce w przeszłości występowało 0,10 ha powierzchni 
leśnej, jednakże po zmianie klasyfikacji gruntu przez właściciela przedmiotowej 
działki oraz zgodnie ze zmienionym stanem ewidencyjnym gruntu przedmiotowa 
działka przestała być gruntem leśnym i stała się gruntem rolnym, 

- działka nie figuruje w aktualnie obowiązującym „Wykazie właścicieli gruntów 
leśnych nadzorowanych przez Nadleśnictwo Susz”, 

- w sprawie mają zastosowanie przepisy uoop, zgodnie z którymi zezwolenie na 
usunięcie drzew osobom fizycznym wydaje Burmistrz Susza.   

Kierownik Referatu w notatce służbowej z 8 sierpnia 2017 r. stwierdził, że usunięcie 
przedmiotowych drzew nastąpiło zgodnie z prawem, ponieważ zgodnie z ustawą nie 
ma wymogu uzyskania zezwolenia w przypadku usuwania drzew lub krzewów  
w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.  

Burmistrz wyjaśnił, że Urząd w przedmiotowej sprawie po weryfikacji 
zgromadzonych materiałów oraz posiadanej w tym zakresie wiedzy, nie wszczął 
postępowania, w związku z czym nie było podstaw do wydania decyzji. Skarga 
dotyczyła usunięcia drzew z nieruchomości, z której w 2016 r. właściciel 
nieruchomości zamierzał usunąć drzewa, składając do Urzędu stosowny wniosek. 
W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że w celu przywrócenia 
nieruchomości do użytkowania rolniczego usunięcie drzew jest uzasadnione. 
Opierając się na przeprowadzonych oględzinach z 11 lipca 2016 r. oraz wiedzy, że 
na nieruchomości nie ma innych drzew niż te, które zostały zawarte w protokole, 
sprawę zakończono notatką służbową.  

(dowód: akta kontroli str. 151-166, 428, 430) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 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. Wnioski i uzyskanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości gminnych w okresie objętym kontrolą leżały jedynie w gestii 
Referatu. W przypadku składania wniosków przez jednostki podległe Urzędowi, 
pracownik Referatu weryfikował wniosek, a gdy stwierdzono zasadności 
usunięcia drzew lub krzewów, składane były one do właściwego organu. 

(dowód: akta kontroli str. 166) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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4.2. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Susz nie realizowano inwestycji 
objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

  (dowód: akta kontroli str. 167) 

4.3. Nie wystąpiły przypadki wymierzenia Gminie Susz przez organ właściwy do 
wydania zezwolenia administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne 
usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie drzew lub krzewów. 

    (dowód: akta kontroli str.168) 

4.4. W badanym okresie do Rady Miejskiej w Suszu nie wpłynęły skargi na Urząd 
lub jego jednostki dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenów 
nieruchomości gminnych. 

(dowód: akta kontroli str.169-170) 

4.5. Badanie dokumentacji pięciu wybranych zadań inwestycyjnych7, dla których 
Gmina nie występowała z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów potwierdziło, że nie wystąpiły przypadki usunięcia przez Gminę Susz 
drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych bez wymaganego 
zezwolenia. 

      (dowód: akta kontroli str. 171) 

4.6. W okresie objętym kontrolą, Urząd złożył łącznie 92 wnioski o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych, 
obejmujących łącznie 574 drzewa i 602 m2 krzewów, tj.: 

- 30 wniosków w roku 2015, obejmujących łącznie 171 drzew i 53 m2 krzewów, 
- 21 wniosków w roku 2016, 130 drzew i 150 m2 krzewów, 
- 30 wniosków w roku 2017, 242 drzew i 399 m2 krzewów, 
- 11 wniosków do 15 maja 2018 r. obejmujących 31 drzew. 

      (dowód: akta kontroli str.172-179) 

4.7. Ze złożonych ww. wniosków, 84 zostało złożonych do Starosty Powiatowego  
w Iławie, a 8 do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.  

       (dowód: akta kontroli str.172-179) 

4.8. W wyniku badania próby dokumentacji 13 wybranych zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów uzyskanych w ramach składanych wniosków przez Burmistrza 
w latach 2015 – 2018 stwierdzono, że złożone wnioski były kompletne oraz 
zawierały wymagane prawem elementy. 

(dowód: akta kontroli str. 180-183). 

4.9. Urząd nie był wzywany przez właściwy organ udzielający zezwolenia do 
uzupełnienia wniosku w trybie art. 64 § 2 Kpa bądź do złożenia wyjaśnień  
w trybie art. 50 § 1 Kpa. Wnioski zostały złożone przed wycinką drzew  
i krzewów i były zgodne ze stanem faktycznym odnośnie lokalizacji drzew. 

 (dowód: akta kontroli str.180-183). 

4.10. Gmina Susz uzyskała 71 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, 
obejmujących 482 drzewa i 242 m2 krzewów: 

- 26 zezwoleń w roku 2015, obejmujących 153 drzewa i 53 m2 krzewów, 
- 20 zezwoleń w 2016 r., 120 drzewa i 130 m2 krzewów, 
- 20 zezwoleń w 2017 r., 196 drzew i 59 m2 krzewów, 

    - pięć zezwoleń wydanych do 15 maja 2018 r. obejmujących 13 drzew. 
       (dowód: akta kontroli str.172-179) 

                                                      
7  Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego w Suszu - wariant 300 m – treningowy; Budowa spinki 
wodociągowej Redaki-Różanki-Falknowo-Januszewo; Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Św. 
Floriana w Suszu; Wykonanie przyłącza sieci sanitarnej w miejscowości Lubnowo Małe; Budowa 
parkingu przy Szkole Podstawowej w Babiętach. 
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4.11.  W okresie objętym kontrolą Gmina Susz otrzymała 12 decyzji odmawiających 
udzielenie zezwolenia na usunięcie 18 drzew, a w przypadku czterech spraw 
postępowanie umorzono (dotyczyło to usunięcia łącznie 13 drzew  
i 320 m2 krzewów). 

       (dowód: akta kontroli str.172-179) 

4.12. W badanym okresie na Gminę Susz w 10 decyzjach nałożono opłaty za 
usunięcie drzew i krzewów w łacznej wysokości 1 372 tys. zł, tj. w 2016 r. 
nałożono opłatę w wysokości 1 041 tys. zł, 327 tys. zł w 2017 r., 4 tys. zł do  
15 maja 2018 r. Gmina nie uiściła opłat, gdyż we wszystkich decyzjach, 
odroczono termin ich wpłaty w związku z nałożeniem w nich obowiązku 
dokonania nasadzeń zastępczych.  

W 61 decyzjach8 odstąpiono od naliczenia opłat. Jako główne przyczyny 
odstąpienia od naliczania opłat w zezwoleniach, zgodnie z art. 86 uoop podano 
m.in.:  
- utrzymanie urządzeń wodnych,   
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i obumieranie drzew,  
- zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni. 

          (dowód: akta kontroli str.172-179) 

4.13. Na Gminę Susz w badanym okresie, w 22 otrzymanych zezwoleniach, 
nałożono obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych w łącznej liczbie  
264 drzew, co stanowiło 55% usuniętych drzew.  

        (dowód: akta kontroli str.172-179) 

4.14. W badanych 13 zezwoleniach, organ wydający decyzję, nałożył opłaty za 
usunięcie drzew i krzewów w trzech decyzjach. Terminy na uiszczenie 
nałożonych opłat zostały odroczone w związku z nałożeniem w decyzjach 
obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych. 

(dowód: akta kontroli str.180) 

4.15. Na podstawie zbadanej próby 13 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 
ustalono, że w sześciu przypadkach Gmina Susz usunęła drzewa i krzewy  
w terminach określonych w zezwoleniach. W przypadku czterech zezwoleń, 
drzewa usunięto w tzw. „okresie lęgowym lub wychowu młodych” (okres od  
1 marca do 15 października), pomimo wskazania w tych zezwoleniach terminu 
wycinki poza tym okresem. W dwóch przypadkach, do czasu zakończenia 
kontroli, wycinki nie dokonano, przy czym określony w zezwoleniach termin na 
jej dokonanie jeszcze nie upłynął (do dnia zakończenia kontroli NIK). 

(dowód: akta kontroli str. 180-296, 314-315) 

4.16. W badanych zezwoleniach, w przypadku 9 decyzji Starosta Powiatu 
Iławskiego, nałożył na Gminę obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych. 
Nasadzenia wykonane zostały przez podmioty zewnętrzne w ramach czterech 
umów na łączną kwotę 18 tys. zł. Wykonane były one w miejscach wskazanych 
do nasadzeń, zgodnie z określoną liczbą drzew do nasadzenia oraz 
określonym gatunkiem i wymiarem. 

 (dowód: akta kontroli str. 297-315) 

4.17. Sposób realizacji obowiązku wykonania i utrzymania przez Gminę Susz 
nasadzeń zbadano na podstawie dwóch zezwoleń wydanych w roku 2015.  
Wynikało z nich, iż pomimo dokonania nasadzeń w jednym przypadku nie 
utrzymały się one w ogóle, a w drugim w 40%. W wyniku przeprowadzonych 

                                                      
8 Odstąpiono od naliczania opłat dla 26 decyzji wydanych w 2015 r., 15 w 2016 r., 16 w 2017 r. oraz 
czterech w 2018 r. 
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oględzin na działce we wsi Januszewo stwierdzono brak nasadzeń drzew 
nakazanych w zezwoleniu (17 szt. gatunków rodzimych – świerk), a w miejscu 
gdzie miały być sadzonki drzew rosła trawa.  

Na działce w mieście Susz stwierdzono natomiast cztery sadzonki lipy  
o wysokości ok. 120 cm., a w pozostałych miejscach nasadzeń rosła trawa. 
Zgodnie z wydanym zezwoleniem miało być tam nasadzonych 10 szt. 
gatunków rodzimych - lipa.  

Kierownik Referatu oświadczył, że w przypadku pierwszej działki, sadzonki 
drzew zostały zniszczone przez dzieci, a w drugim przypadku drzewka zostały 
prawdopodobnie wycięte podczas prac porządkowych.   

(dowód: akta kontroli str. 316-331) 

4.18. Sprawozdania SG-01 (leśnictwo i ochrona środowiska) sporządzane  
w Urzędzie w okresie objętym kontrolą, były zgodne ze wzorami określonymi  
w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów 
formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz 
wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach 
statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki 
publicznej9. W sprawozdaniu za 2015 r. wykazano, że nie usunięto żadnych 
drzew i krzewów. W sprawozdaniach za lata 2016 - 2017 wykazano natomiast 
dane dotyczące liczby przeznaczonych do usunięcia drzew i krzewów 
określonych w wydanych przez Burmistrza zezwoleniach, a w przypadku 
terenów gminnych decyzjach Starosty lub WKZ (pomocniczo, w Urzędzie 
prowadzony jest też rejestr nasadzeń).  

Sprawozdanie za 2016 rok zostało przekazane do Głównego Urzędu 
Statystycznego w wymaganym terminie. 

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

1. W dokumentacji jednego z 2015 r. brak było dokumentów potwierdzających 
w jakim terminie i przez kogo zostały usunięte drzewa objęte tym 
zezwoleniem. 

Kierownik Referatu wyjaśnił, że nie ma wiedzy na tę okoliczność, gdyż 
pracownik odpowiedzialny merytorycznie w tamtym okresie za wycinkę 
drzew już nie pracuje w Urzędzie.   

(dowód: akta kontroli str. 180-296, 314-315) 

2. W dokumentacji jednej spawy (zezwolenie z 2015 r.) brak było dokumentów 
potwierdzających czy wykonano nasadzenie (oraz w jakim terminie), a także 
określających gatunek nasadzonych drzew. 

Kierownik Referatu wyjaśnił, że znane jest mu miejsce nasadzenia. 
Oświadczył, że rosną tam młode drzewa, nasadzone w ramach ww. 
zezwolenia. W tamtym okresie nie zajmował się tymi zagadnieniami, gdyż  
w ramach Referatu był odpowiedzialny za inne sprawy. Ponadto pracownik 
odpowiedzialny m.in. za to nasadzenie, już w Urzędzie nie pracuje, a on nie 
posiada wiedzy odnośnie braku ww. dokumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 297-315) 

                                                      
9 za 2015 r. (z 18 marca 2015 r. - Dz. U. z 2015 r. poz. 561, ze zm.), za 2016 r. (z 15 marca 2016 r. - 
Dz. U. z 2016 r. poz. 460, ze zm.), za 2017 r. (z 14 marca 2017 r. - Dz. U. z 2017 r. poz. 837, ze zm.). 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. Nasadzenia nakazane w ramach sześciu zezwoleń zostały wykonane po 
terminach wskazanych w tych decyzjach, a opóźnienia wyniosły od dwóch 
do 39 dni.  

Kierownik Referatu wyjaśnił, że wynikało to z przeoczenia właściwego 
terminu nasadzenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 297-315) 

4. W siedmiu przypadkach (78%) Urząd nie poinformował Starosty Powiatu 
Iławskiego, który wydał zezwolenia na wycinkę, o wykonaniu nakazanych 
nasadzeń. Obowiązek poinformowania wynikał z wydanych decyzji. 

Kierownik Referatu wyjaśnił, że wynikało to z przeoczenia odpowiedzialnego 
pracownika. 

  (dowód: akta kontroli str. 297-315) 

5. Urząd, pomimo faktycznie prowadzonych wycinek drzew i krzewów  
w latach 2015 – 2017, w sprawozdaniu za rok 2015 nie wykazał żadnych 
ubytków drzew i krzewów, a w sprawozdaniach za lata 2016 - 2017 nie 
wykazał faktycznych danych w tym zakresie, lecz wielkości przeznaczonych 
do usunięcia drzew i krzewów określonych w wydanych zezwoleniach  
i otrzymanych decyzjach.    

Kierownik Referatu wyjaśnił, że błędne dane w sprawozdaniu za rok 2015 
wynikały z niedopatrzenia nowego pracownika, a sporządzenie 
sprawozdania, w jego ocenie, jest czynnością skomplikowaną, a sam 
dokument jest mało czytelny. Brak danych odnośnie ubytków krzewów  
w latach 2016 - 2017 wynikał z faktu, że wycięcia te nie wymagały zgody 
Starosty, a w sprawozdaniach ujmowano jedynie te ubytki, na które 
otrzymano zezwolenie na wycięcie. 

         (dowód: akta kontroli str. 332-339) 

6. Sprawozdania za rok 2015 i 2017 zostały przekazane do Głównego Urzędu 
Statystycznego odpowiednio 24 lutego 2016 r. i 23 lutego 2018 r., a zgodnie 
z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej za lata 2015-
2017, sprawozdania te powinny być przekazane do GUS w terminie do dnia 
22 lutego każdego roku, za rok poprzedni. 

Kierownik Referatu wyjaśnił, że wynikało to z błędu pracownika 
wysyłającego sprawozdania. 

(dowód: akta kontroli str. 332-339) 

7. W przypadku czterech zezwoleń, drzewa usunięto w tzw. „okresie lęgowym 
lub wychowu młodych” (okres od 1 marca do 15 października), pomimo 
wskazania w tych zezwoleniach terminu wycinki poza tym okresem.  

Kierownik Referatu wyjaśnił, że wykonawcy zewnętrzni realizujący wycinkę 
drzew, zostali zobowiązani w umowach do dokonania oględzin drzew  
i krzewów, jeżeli stwierdzonoby występowanie gniazd ptasich, mieli odstąpić 
od wycinki i poinformować Urząd. W przypadku tych zezwoleń nie 
stwierdzono występowania gniazd ptasich. 

(dowód: akta kontroli str. 180 -296, 413-315) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
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5. Gospodarność, legalność i rzetelność działań związanych z usunięciem 
drzew i krzewów oraz zagospodarowaniem pozyskanego drewna 

5.1. W okresie objętym kontrolą usługę wycinki drzew i krzewów na terenie 
nieruchomości gminnych powierzano wykonawcom zewnętrznym – 12 umów10, 
oraz Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu (dalej: „ZUK”) – dwie 
umowy w roku 2017. 

(dowód: akta kontroli str. 340) 

5.2. Wyboru zewnętrznych wykonawców prac związanych z usuwaniem drzew 
Urząd dokonywał w oparciu o wewnętrzną procedurę11. Kontrola czterech 
wybranych umów12, wykazała, że przestrzegano zasad i trybu postępowania 
ustalonego w tym dokumencie (dotyczących: przedmiotu i wartości 
zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty, dokumentowania postępowania, 
informowania o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zabezpieczenia interesu 
zamawiającego na wypadek nie wywiązania się wykonawcy z umowy lub 
wadliwego jej wykonania). 

(dowód: akta kontroli str. 376-423) 

5.3. W umowach zawartych z wykonawcami zewnętrznymi nie wystąpiły przypadki 
uwzględniania wartości pozyskanego drewna w kosztach usługi wycinki.  

 (dowód: akta kontroli str. 340) 

5.4. W okresie objętym kontrolą koszt usunięcia drzew i krzewów wynikający  
z umów z wykonawcami wynosił: 27,58 tys. zł w 2015 r.; 20,88 tys. zł  
w 2016 r. oraz 30,00 tys. zł w 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 340) 

5.5. Z informacji uzyskanej w toku kontroli od ZUK, szacowanie ceny usługi 
polegało na zestawieniu realnych planowanych poniesionych kosztów  
z wykonaniem usługi i dodaniu marży. Nie zawarto umowy bądź porozumienia 
pomiędzy Urzędem, a ZUK, określającej sposób szacowania i rozliczania 
kosztów wycinki. 

 (dowód: akta kontroli str. 341-351) 

5.6. W badanym okresie obowiązywały zasady (polityki) gospodarki finansowej 
budżetu gminy i Urzędu Miejskiego w Suszu, w których uregulowano m.in. 
procedury postępowania z majątkiem Gminy w tym m.in. jego sprzedażą13. 

 (dowód: akta kontroli str. 352-375) 

5.7. Szczegółowe badanie czterech wybranych umów z wykonawcami 
zewnętrznymi na prace usunięcia drzew wykazały, że jedynie w przypadku 
jednej umowy z 2018 r. dokonano obmiaru, kategoryzacji i wyceny 
pozyskanego drewna. Szacunek brakarski wykonała firma realizująca umowę, 
w dokumentacji brak było informacji czy osoba dokonująca szacunku, 
posiadała stosowne kwalifikacje. W kalkulacji kosztów usługi dotyczącej wycinki 
drzew i krzewów nie uwzględniano wartości pozyskanego drewna. Drewno 
uzyskane w wyniku realizacji pozostałych trzech umów zostało przekazane 

                                                      
10 2015 r. – sześć umów, 2016 r. – cztery umowy, 2017 r. – brak umów, 2018 r. (maj) – dwie umowy. 
11 Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Susza z 15 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa  
w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych w Gminie Susz. 
12 Do badania szczegółowego wybrano dokumentację czterech umów dotyczących wycięcia 
największej ilości drzew w poszczególnych latach. 
13 Zarządzenie nr 110/2012 Burmistrza Susza w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad (polityki) 
gospodarki finansowej budżetu gminy i Urzędu Miejskiego w Suszu z 7 sierpnia 2012 r. (ze zm.). 
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jednostkom organizacyjnym Gminy do wykorzystania w formie opału.  
Z przekazań tych sporządzono protokoły zdawczo - odbiorcze. 

 (dowód: akta kontroli str.376-427) 

5.8. W 2018 r. pozyskano 132 m3 drewna, przy czym kategorię oraz wartość 
określono dla 87 m3 drewna (65 m3 drewna tartacznego o wartości 25 tys. zł  
i 22 m3 drewna opałowego o wartości 2,7 tys. zł). W Urzędzie nie 
udokumentowano informacji odnośnie ilości, kategorii oraz wartości 
pozyskanego drewna w latach 2015 - 2017. 

                                                  (dowód: akta kontroli str.340) 

5.9. W okresie 2015 - 2018 r. pozyskane drewno przekazano w formie darowizny 
jednostkom organizacyjnym oraz pomocniczym Gminy Susz. W żadnym 
przypadku pozyskane drewno nie było przekazywane podmiotom wykonującym 
wycinkę. W 2018 r. pozyskane drewno w ramach jednej umowy z wykonawcą 
zewnętrznym zostało sprzedane w ramach ogłoszonego przetargu 
nieograniczonego ofertowego.  

 (dowód: akta kontroli str.376-420) 

5.10. W 2018 r. Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży drewna w wysokości  
8,4 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 376-423) 

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

1. Drewno pozyskane w wyniku realizacji trzech badanych umów na usunięcie 
drzew nie zostało obmierzone, skategoryzowane i wycenione. 

Kierownik wyjaśnił, że wycinka drzew objętych ww. umowami, miała miejsce ze 
względów sanitarnych, gdyż większość drzew była spróchniała, obłamana, 
uszkodzona. W jego ocenie pozyskane drewno nie przedstawiało żadnej 
wartości technicznej, a jako drewno opałowe było niskiej jakości.    

 (dowód: akta kontroli str. 376-427) 

2. W Urzędzie nie stosowano się do obowiązujących procedur wewnętrznych 
dotyczących postępowania z majątkiem Gminy w przypadku drewna 
przekazywanego w formie darowizny. Procedury te stanowią m.in., że 
nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego następuje 
po uprzednim złożeniu wniosku o ich przekazanie do Burmistrza. Po wyrażeniu 
zgody, majątek przekazywany jest na podstawie protokołu zdawczo- 
odbiorczego, który powinien zawierać takie informacje jak typ i ilość składników 
oraz ich wartość księgową.  

Kierownik Referatu wyjaśnił, że nie posiadał wiedzy, że pozyskane drewno 
powinno być przekazywane z ww. procedurami. 

(dowód: akta kontroli str. 376-427) 

3. W Urzędzie nie ujmowano w księgach rachunkowych wartości pozyskanego 
drewna przekazywanego w ramach darowizny do podległych jednostek. Drewno 
pozyskane w wyniku usunięcia drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
gminnych stanowi składnik majątkowy gminy, w związku z tym wartość 
sprzedanego drewna powinna być ujęta w dochodach własnych gminy. Zgodnie 
bowiem z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego14, źródłem dochodów własnych 
gminy są dochody z majątku gminy. Według art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

                                                      
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, ze zm. 
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29 września 1994 r. o rachunkowości15, kierownik jednostki zobowiązany jest do 
prowadzenia ewidencji zarówno księgowej, jak i ilościowej lub ilościowo-
wartościowej składników mienia ruchomego. Takim składnikiem w tym przypadku 
jest zaś drewno pozyskiwane z wycinki drzew z terenów nieruchomości 
gminnych. Wynika to bezpośrednio z faktu, że drewno, jako składnik aktywów 
jednostki powinno być na bieżąco ujmowane w ewidencji księgowej. Zgodnie  
z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 
źródłem dochodów własnych są dochody z majątku. Również przekazanie 
drewna w formie darowizny osobom fizycznym lub gminnym jednostkom 
organizacyjnym na własne potrzeby powinno być poprzedzone ustaleniem 
wartości (wyceną) i ujęciem w księgach rachunkowych. Niedokonywanie 
szacowania wartości drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew i krzewów 
z terenu nieruchomości gminnych oraz nieujmowanie w księgach rachunkowych 
jednostki wartości pozyskanego drewna stanowi naruszenie art. 20 ust. 1 i art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że do właściwej komórki finansowej nie wpłynęła 
wymagana procedurami wewnętrznymi dokumentacja, na podstawie której 
dokonano by wpisu do ksiąg rachunkowych. Kierownik Referatu wyjaśnił, że nie 
wiedział o konieczności postępowania zgodnie z ww. procedurami w przypadku 
przekazywania drewna, jako materiału opałowego jednostkom gminnym.    

 (dowód: akta kontroli str.376-423) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym 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 Kontroli16, wnosi o: 

1. Weryfikowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
pod względem dołączenia do nich oświadczeń właściciela o posiadanym tytule 
prawnym do nieruchomości, tj. zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt uoop. 

2. Monitorowanie przestrzegania przez adresatów decyzji określonego  
w zezwoleniach terminu na usunięcie drzew i krzewów. 

3. Prowadzanie w formie elektronicznej wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 
ust. 2 pkt 24 lit. f oraz art. 22 i 23 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

4. Ujmowanie w dokumentacji dotyczącej usuwania drzew i krzewów danych  
o terminie dokonania wycinki, podmiocie, który ją przeprowadził, a także terminie 
nasadzeń i określeniu gatunku drzew. 

5. Dokonywanie nasadzeń drzew w terminach określonych w zezwoleniach oraz 
informowanie organów wydających zezwolenie o wykonaniu nasadzenia. 

6. Realizowanie wycinki drzew z nieruchomości gminnych w terminach określonych 
w decyzjach Starosty. 

7. Sporządzanie sprawozdań SG-01 z uwzględnieniem wszystkich wymaganych 
danych oraz terminowe przekazywanie ich do GUS. 

                                                      
15 Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. 
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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8. Dokonywanie obmiaru, kategoryzacji i wyceny pozyskiwanego drewna oraz 
ujmowanie go w ewidencji księgowej. 

9. Przestrzeganie obowiązujących w Urzędzie procedur wewnętrznych dotyczących 
postępowania z majątkiem Gminy w przypadku drewna przekazywanego  
w formie darowizny.  

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

11. Rozważenie wprowadzenia do planu audytu Urzędu zagadnienia dotyczącego 
prawidłowości realizacji zadania usuwania drzew i krzewów. 

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       lipca 2018 r. 
  

Dyrektor Delegatury 
Kontroler: 

 
Rafał Dmytrenko 

specjalista kontroli państwowej         
                 

 Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie 
    z up.  

 
Piotr Wanic  

p.o. Wicedyrektor 
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