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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/138 – Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowanie 
pozyskanego drewna. 

Jednostka 
przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

KKontroler Marcin Adamczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 83435 z 15 października 2012  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Leszna1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Malepszy, Prezydent Miasta Leszna. 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Podstawą negatywnej oceny działań Miasta Leszna3 dotyczących usuwania 
drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowania pozyskanego drewna  
były m. in. nieprawidłowości w zakresie zarządu mieniem oraz gospodarowania 
składnikami mienia komunalnego, którym było drewno pozyskane w trakcie 
prowadzonych przez Miasto inwestycji. Sposób prowadzenia gospodarki mieniem 
gminy – zbywania drewna pozyskanego z nieruchomości będących w posiadaniu 
Miasta Leszna nie był przejrzysty, jawny i nie znalazł (do czasu rozpoczęcia kontroli) 
unormowania w pisemnych regulacjach dotyczących zasad gospodarowania 
mieniem gminy oraz ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości.4 

Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła nieprawidłowości w zakresie 
sporządzania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów, wydawania zezwoleń na ich usunięcie, wywiązywania się przez Miasto 
Leszno z obowiązków nałożonych w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew 
i krzewów oraz nieprawidłowości dotyczące sposobu zarządzania i korzystania 
z mienia gminnego. Negatywnie oceniono również: sposób realizowania przez 
Miasto Leszno prac związanych z usuwaniem drzew i ich zgodność 
z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami (regulującymi  m.in. zasady 
prawidłowej gospodarki finansowej) oraz warunkami zawartych umów.  

                                                      
1 Zwany dalej „Urzędem”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli w ocenie ogólnej i przy ocenach cząstkowych, stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, 
pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
3 Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2012 r. (badania kontrolne obejmowały również działania 
i zdarzenia zaistniałe przed 1 stycznia 2010 r., w przypadkach gdy miały one wpływ na realizację prac związanych 
z usuwaniem drzew, czy też udzieleniem zezwoleń na ich usunięcie). 
4 Właściwe regulacje, ustalające zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów gminnych, w których  określono 
równocześnie sposób ujęcia pozyskanego drewna i dochodów z jego sprzedaży w księgach rachunkowych wprowadzono 
Zarządzeniem Nr 532/2012 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 20 grudnia 2012 r. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Wpływ na tę ocenę mają również zaniechania w zakresie prowadzenia ewidencji 
pozyskanego drewna oraz wykonywania w Urzędzie (w obszarze objętym niniejszą 
kontrolą) kontroli zarządczej.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew i wydawanie decyzji 

Według danych zamieszczonych w sprawozdaniach SG-01 za 2010 r. i 2011 r., 
zawierających dane dotyczące ubytków drzew i krzewów, ubytki drzew wynosiły: 
w roku 2010 – 1949 szt., a w roku 2011 – 463 sztuki. W sprawozdaniach tych 
podano, iż nie było ubytków krzewów5. W roku 2012 (do 30 września) dokonano 
wycinki 265 drzew.  

Urząd nie prowadził ewidencji (w formie rejestrów, zestawień), zawierającej dane 
o nasadzeniach i ubytkach drzew w ciągu roku. 

(dowód: akta kontroli str. 9-30) 

 

W latach 2010 – 2012 (do 30 czerwca) z terenu nieruchomości gminnych, w związku 
z realizacją inwestycji usunięto łącznie 2.360 drzew, w tym 2.165 drzew na  
usunięcie których uzyskano zezwolenia6. 

 (dowód: akta kontroli str. 1247-1256, 1268-1271) 

W latach 2010 – 2012 (do 30 września) Miasto Leszno realizowało 16 inwestycji, 
w tym inwestycje związane z: budową, rozbudową, przebudową dróg i ulic, 
skrzyżowań i ciągów pieszo-rowerowych (13 inwestycji), budową kompleksu 
sportowo – rekreacyjnego (jedna inwestycja), przebudową budynku administracyjno 
– socjalnego (jedna inwestycja), budową linii kablowej oświetlenia drogowego (jedna 
inwestycja). Pięć, z szesnastu realizowanych przez Miasto  inwestycji prowadzonych 
było na nieruchomościach objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).  Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, w toku których dokonywano wycinki drzew i krzewów obejmowały 
następujące zadania inwestycyjne: 

1/ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 
3 Maja do granicy administracyjnej miasta, województwo wielkopolskie”; 

2/ „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna - południowa 
granica miasta - etap II - odcinek I od km 262+026,00 do km 263+514,00;                              
Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna - południowa 
granica miasta - etap II - odcinek II i III od km 263+514,00 do km 266+826,0”; 

3/ „Realizacja inwestycji drogowej wraz z uzbrojeniem projektowanych dróg 
w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. Okrężnej, torów 
PKP, pól irygacyjnych, ul. Mierniczej i ul. 17 Stycznia (Strefa Przemysłowa I.D.E.A.) 
[…]”; 

                                                      
5 sprawozdania te sporządzane były m. in. na podstawie danych przekazanych przez Miejski Zakład Zieleni, w oparciu 
o odręcznie wypełniony, niepodpisany (w Dziale 3) arkusz tego sprawozdania. 
6 W odniesieniu do 116 drzew istniał wymóg uzyskania zezwolenia na ich usunięcie. 
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4/ „Budowa ulic Śniadeckich i Podmiejskiej w Lesznie wraz z budową odcinków 
sieci kanalizacji ogólnospławnej”; 

5/ „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Leszna 
w zakresie rozbudowy skrzyżowania ulic Estkowskiego, Unii Europejskiej 
i Portugalskiej wraz z przebudową ul. Unii Europejskiej”. 

(dowód: akta kontroli str. 1247-1256) 

W związku z realizacją 16 inwestycji (prowadzonych na terenie nieruchomości, 
których właścicielem lub posiadaczem było Miasto Leszno) Prezydent Miasta 
Leszna7 złożył 17 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub/i 
krzewów, po rozpatrzeniu których wydano 17 zezwoleń8 na usunięcie 2.180 drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 1268-1271) 

Wnioski o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (składane bezpośrednio 
do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu9) nie zawierały 
oznaczenia organu, do którego kierowany był wniosek.  

Podmiotem występującym z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów był „Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji ul. Karasia 15 
64-100 Leszno”. Wnioski o dokonanie wycinki drzew lub/i krzewów nie były 
rejestrowane w punkcie kancelaryjnym Urzędu (opatrzone były datą wpływu 
i numerem nadanymi przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, za wyjątkiem wniosku nr MZD/55/MZZ/40/10 z 25 kwietnia 2010 r., na 
którym brak potwierdzenia wpływu). 

(dowód: akta kontroli str. 43, 55, 62, 68, 80, 133, 211, 271, 290, 302, 324, 352, 373, 
389, 438, 457) 

Prezydent Miasta Leszna w żadnym z ww. przypadków nie występował do 
samorządowego kolegium odwoławczego z wnioskiem o wyznaczenie innego 
organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej w sprawie, w której stroną 
postępowania było Miasto Leszno.  

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew nie wystąpiono w 
przypadku inwestycji pn. „Budowa nawierzchni dróg lokalnych ul. Leśna Osada oraz 
odcinek ul. Rejtana” (objętej pozwoleniem na budowę nr 196/III/2010 z dnia 6 lipca 
2010 r.), w trakcie, której usunięto 81 drzew, z tego w roku 2010 usunięto 24 drzewa 
oraz 57 drzew w roku 2011 (inwestycja ta realizowana była na podstawie dwóch 
umów zawartych 9 kwietnia 2010 r. i 5 maja 2011 r.). 

 W złożonych wyjaśnieniach Prezydent Miasta Leszna podał, że „Przed realizacją 
inwestycji pn. „Budowa nawierzchni dróg lokalnych ul. Leśna Osada oraz odcinek ul. 
Rejtana […] usunięto 81 drzew zgodnie z: Decyzją nr Z – 1p-1024/114/72 Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, decyzją nr P-2-2120/84/86 z dn. 30.10.1986 r. 
Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Decyzją nr P-1-
2120/42/78 z dn. 23.09.1985 r. Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów 
Państwowych w Poznaniu, Uchwałą Nr XXIV/267/2000 Rady Miejskiej w sprawie 
ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna 
[…]” 

(dowód: akta kontroli str. 1367) 

                                                      
7 Wnioski te składał Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, będący komórką organizacyjną Urzędu. 
8 W jednym przypadku wniosek i zezwolenie obejmowały również drzewa poza terenem budowy. 
9 Pracownicy tego wydziału nie byli uprawnieni do przyjmowania lub wysyłania przesyłek. Zgodnie z zapisami Regulaminu 
organizacyjnego Urzędu punkt kancelaryjny prowadzi Referat Administracyjno-Gospodarczy, obsługujący kancelarię ogólna. 
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Zgodnie z ww. decyzjami Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Ministra 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej,  na „cele nierolnicze i nieleśne” 
przeznaczono grunty o powierzchni 28,93 ha i 2,07 ha, a decyzją Dyrektora 
Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu grunty o pow. 14,72 ha. 
Grunty te nie były objęte uproszczonym planem urządzenia lasu. 

(dowód: akta kontroli str. 1568-1572) 

W trakcie inwestycji prowadzonej na nieruchomościach (objętych decyzją 
pozwolenie na budowę  nr 109/III/2010 z dnia 6 maja 2010 r.), które według 
ewidencji gruntów i budynków oraz planu zagospodarowania przestrzennego były 
drogą10 dokonano wycinki 81 drzew, pozyskując: 17,47 m3 drewna z gatunku sosna 
i 17,59 m3 drewna z gatunku brzoza i sosna, które w październiku 2010 r. i sierpniu 
2011 r.  przekazano Nadleśnictwu Borowa . 

(dowód: akta kontroli str. 713, 913-915, 1256, 1518-1567) 

Według sporządzonych kosztorysów powykonawczych (będących podstawą 
płatności za usługi związane z wycinką drzew):  

- w październiku 2010 r. usunięto 10 szt. drzew z gatunku sosna o średnicy pnia 
20 cm, 13 szt. drzew z gatunku sosna o średnicy pnia 21-30 cm, 1 drzewo z gatunku 
sosna o średnicy pnia 60 cm,  

- w lipcu 2011 r. usunięto 50 szt. drzew z gatunku sosna o średnicy pnia 20 cm i 7 
szt. drzew z gatunku brzoza o średnicy pnia 20 cm. 

(dowód: akta kontroli str. 674-681, 706-710) 

Wycinkę ww. drzew zlecił zastępca Kierownika Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji 
11 października 2010 r. oraz 18 kwietnia 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 674, 706) 

Wnioski o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów11, z którymi występował 
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu w punkcie dotyczącym gatunku i ilości drzew 
oraz ich obwodu na wysokości 130 cm zawierały odesłanie do mapy lub zestawienia 
załączanego do wniosku (7 wniosków), w pozostałych trzech wnioskach dane te 
zamieszczono bezpośrednio we wniosku.  

W złożonych wnioskach, w punkcie zatytułowanym: 

- Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo – aktualny sposób 
wykorzystania terenu zamieszczono zapisy, iż teren ten stanowi „pas drogowy” 
z podaniem nazw ulic (9 wniosków), a w jednym przypadku, iż jest to: „teren 
rekreacyjno-sportowy”; 

-  Przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, wskazano 
następujące przyczyny:  

1/ „przebudowa drogi – budowa zjazdu” (wniosek z 20 marca 2010 r., dotyczący 
usunięcia drzew w pasie drogowym Al. Konstytucji 3 Maja), 

2/ „przebudowa obiektu rekreacyjno-sportowego” (wniosek nr MZD/5544/MZZ/73/10 
z 1 listopada 2010 r.), 

3/ „przebudowa zjazdu” (wniosek nr MZD.6131.57.2011 z 9 sierpnia 2011 r.),  

                                                      
10 Stanowiły ją grunty pokryte roślinnością (drzewami i krzewami), które nie były przeznaczone do produkcji leśnej. 
11 Szczegółowym badaniem,  w tym zakresie objęto 10 zadań inwestycyjnych (w toku, których wymagane było uzyskanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów), z wyłączeniem inwestycji prowadzonych na nieruchomościach objętych decyzją 
o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej (pięć inwestycji), do których nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody 
w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. 
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4/ „drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi” (wniosek MZD/5544/MZZ/62/10 
z 7 sierpnia 2010 r.), 

5/ budowa odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Ostroroga” 
(wniosek nr MZD/5544/MZZ/02/10 z dnia 14 stycznia 2010 r.),  

6/ „Przebudowa wymienionych ulic” (wniosek nr MZD-5544/MZZ/60/08 z 27 lipca 
2008 r.), 

7/ „budowa ulicy Grzybowej” (wniosek nr MZD/5544/MZZ/55/10 z 11 sierpnia 
2008 r.), 

8/ „Przebudowa ulicy Dworcowej z placem dworcowym PKP oraz przebudowa ulicy 
Dworcowej z ul. Święciechowską na skrzyżowanie typu rondo” (wniosek nr 
MZD/5544/MZZ/67-1/10” z 4 listopada 2010 r.) 

9/ „drzewa usychające zagrażające bezpieczeństwu ludzi oraz drzewa 
przeznaczone do wycinki z powodu przebudowy nawierzchni ciągu pieszo-
rowerowego” (wniosek MZD.6131.52.2011 z 18 lipca 2011 r.), 

10/ „Budowa nawierzchni utwardzonej jezdni i chodników” (wniosek nr 
MZD.6161.33.2011 z 5 maja 2011 r.). 

W żadnym ze złożonych wniosków nie podano terminu zamierzonego usunięcia 
drzewa lub krzewu, który zgodnie z art. 83 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody12 (dalej „ustawa o ochronie przyrody”), 
winien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia. 

W punkcie dotyczącym lokalizacji drzew podano nazwę ulicy w obrębie, której 
usytuowane były drzewa i krzewy (przykładowo: „Leszno, ul. Jana” „Leszno, 
ul. Ostroroga”, „Leszno, obręb ulic: Św. Franciszka z Asyżu, Stefana Okrzei i 
Stanisława Szczepanowskiego”), bez wskazania numeru działki ewidencyjnej, na 
której usytuowane były drzewa lub krzewy; a w jednym przypadku we wniosku 
zawarto odesłanie do załączonej mapy (wniosek z 29 marca 2009 r. bez numeru 
sprawy). 

W nazwie podmiotu występującego z wnioskiem wskazano „Urząd Miasta Leszna 
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji”, a w punkcie zatytułowanym Tytuł prawny podmiotu 
występującego o zezwolenie do nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo lub 
krzewy, w przypadku ośmiu wniosków podano, iż występujący o zezwolenie był 
zarządcą terenu, we wniosku z  29 marca 2009 r. (bez numeru sprawy), iż teren jest 
w zarządzie Prezydenta Miasta Leszna, a we wniosku z 27 lipca 2008 r. znak MZD-
5544/MZZ/60/08  (w części wniosku, w której należało wskazać tytuł prawny) 
zamieszczono pieczęć adresową Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu 
Miasta Leszna. 

(dowód: akta kontroli str. 43, 55, 62, 68, 80, 133, 211, 271, 290, 302, 324, 352, 373, 
389, 438, 457) 

  Prezydent Miasta Leszna wyjaśnił, że „w decyzjach na usuwanie drzew 
wydawanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody nie ma wymogu określenia 
terminu ważności decyzji, tak więc bez znaczenia pozostaje fakt deklarowanego 
terminu usunięcia drzewa. Jeżeli drzewo jest zdrowe, to największa korzyść dla 
środowiska gdy zostanie usunięte najpóźniej, gdy jest chore, suche i zagraża 
bezpieczeństwu życia i mienia to wymaga jak najszybszego usunięcia. Opłatę za 
usunięcie drzewa wnosi się niezależnie od faktu usunięcia drzewa (a tym bardziej 
od deklarowanego terminu usunięcia) w okresie 14 dni od stwierdzenia 

                                                      
12 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.  
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prawomocności decyzji. Z przyczyn jw. nie wzywano MZDiI (Miejski Zarząd Dróg 
i Inwestycji) do uzupełnienia wniosku w zakresie deklarowanego terminu usunięcia 
drzewa”. 

(dowód: akta kontroli str. 1367-1368) 

Wnioski o wydanie zezwoleń  na usunięcie drzew i krzewów nie zawierały 
załączników w postaci wypisów z rejestrów gruntów lub z księgi wieczystej oraz 
oznaczenia nieruchomości (numeru działki ewidencyjnej), na której usytuowane były 
drzewa lub krzewy. Do wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub 
krzewów załączano rysunek – plan sytuacyjny lub mapę określającą usytuowanie 
drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. W przypadku wniosku 
dotyczącego usunięcia drzew z gatunku klon (złożonego w dniu 29 marca 2009 r.), 
na załączonym planie sytuacyjnym wskazano, iż 8 szt. stanowią „drzewa do 
przesadzenia”. 

(dowód: akta kontroli str. 43, 55, 62, 68, 80, 133, 211, 271, 290, 302, 324, 352, 373, 
389, 438, 457) 

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

1. Sporządzone przez Miasto Leszno sprawozdania statystyczne SG-01, w części 2 
„Leśnictwo i ochrona środowiska – Dział 3. Tereny Zieleni w miastach i wsiach – 
Ubytki w ciągu roku drzew, krzewów”, zawierały nierzetelne dane. 
W sprawozdaniach za 2010 r. i 2011 r. podano, iż ubytki krzewów wyniosły „0”, co 
było niezgodne ze stanem faktycznym. Sporządzone przez Urząd sprawozdanie za 
2010 r. nie zawierało bowiem danych o ubytkach krzewów, które wycięto w trakcie 
inwestycji pn. „Budowa ul. Geodetów na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. 
łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową” (usunięto 1.100 m2 i 96 sztuk 
krzewów z gatunku czeremcha i robinia). Dotyczy to także sprawozdania za 2011 r., 
które nie zawierało danych o ubytkach krzewów z gatunku tawuła, wyciętych 
w marcu 2011 r., w pasie drogowym ul. Święciechowskiej13 na zlecenie Miejskiego 
Zarządu Dróg i Inwestycji.  

W ocenie NIK, brak było odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, które 
pozwoliłyby na uzyskanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących liczby 
usuniętych drzew i krzewów z terenu gminy. Z ustaleń kontroli wynika, że 
w zakresach czynności żadnego z pracowników, sporządzających sprawozdanie nie 
przewidziano uprawnień i obowiązków obejmujących sporządzanie i zatwierdzanie 
ww. sprawozdań statystycznych. W ocenie NIK, nieprawidłowości te powstały m.in.  
wskutek braku właściwego nadzoru nad realizacją obowiązków statystycznych, który 
zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu, winien sprawować Kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 (dowód: akta kontroli str. 472, 538-558) 

2. Złożone przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji wnioski o wydanie zezwoleń na 
usunięcie drzew i/lub krzewów nie spełniały wymagań określonych w art. 83 ust. 4 
pkt 6 ustawy o ochronie przyrody, gdyż nie określały zamierzonego terminu ich 
usunięcia. Odpowiedzialność w powyższym zakresie ponoszą Kierownik Miejskiego 
Zarządu Dróg i Inwestycji oraz jego zastępca, którzy występowali z wnioskami o 
wydanie zezwoleń (osoby te były upoważnione m. in. do składania oświadczeń woli 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). 

                                                      
13  Decyzja nr GK-O.7635-232/10 z 8 grudnia 2010 r  zezwalała  m. in. na wycinkę 90 m2 krzewów. 
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(dowód: akta kontroli str. 43, 55, 62, 68, 80, 133, 211, 271, 290, 302, 324, 352, 373, 
389, 438, 457) 

3. Usunięcie 81 drzew, w trakcie realizacji inwestycji pn. Budowa nawierzchni dróg 
lokalnych ul. Leśna Osada oraz odcinek ul. Rejtana nastąpiło nielegalnie, bez 
wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie 
przyrody. 

W toku kontroli stwierdzono, że usunięte, w trakcie realizacji ww. inwestycji drzewa – 
wbrew twierdzeniu jednostki kontrolowanej – nie znajdowały się na nieruchomościach 
stanowiących las, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach14. Zgodnie z tym przepisem „Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 
o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami 
leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony: 
przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący 
w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków. 

W ocenie NIK, w przypadku ww. inwestycji nie było podstaw do stosowania 
zwolnienia ze stosowania przepisów art. 83 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, tj. 
obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew. Nieruchomości – grunty, 
z których dokonano wycinki drzew, zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków stanowiły 
drogi. Tym samym nie można było stosować zwolnienia przedmiotowego 
wynikającego z art. 83 ust. 6 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody. 

(dowód: akta kontroli str. 31-32, 625-633) 

Z dokonanych wyliczeń wynika, że administracyjna kara pieniężna, za „usunięcie 
drzew bez wymaganego zezwolenia”, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy 
o ochronie przyrody, którą ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie 
drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek, o których mowa w art. 85 ust. 4-
615 winna wynosić: 

-  za 24 drzewa z gatunku sosna usunięte w 2010 roku – 756.900 zł, w tym: 10 
drzew o średnicy pnia 20 cm – 162.000, 13 drzew o średnicy pnia 21-30 cm – 
479.700 zł i 1 drzewo o średnicy pnia 60 cm – 115.200 zł; 

-  za 57 drzew usuniętych w 2011 r. – 1.067.792 zł,  w tym za 50 drzew z gatunku 
sosna o średnicy pnia 20 cm – 936.660 zł oraz za 7 drzew z gatunku brzoza 
o średnicy pnia 20 cm – 131.132,40 zł. 

Karę tę, w łącznej kwocie 1.824.692 zł, zgodnie z art. 88 ust. 1, w związku z art. 90  
ustawy o ochronie przyrody ustala Prezydent Miasta, wykonujący funkcję starosty. 

(dowód: akta kontroli str. 674-680, 706-710) 

Nieprawidłowością, zdaniem NIK, było również to, że Prezydent Miasta Leszna 
w sprawach o wydanie decyzji administracyjnych stanowiących zgodę na usunięcie 
drzew nie skorzystał z trybu określonego w art. 24 § 3 i art. 26 § 3 Kpa, tj. nie wystąpił 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyłączenie z postępowania 
pracowników Urzędu i wyznaczenie innego organu do załatwienia spraw. Ocena taka 
wynika z faktu, że prezydent miasta, działający w przedmiotowych sprawach z jednej 
strony, jako organ wnioskodawcy (organ wykonawczy gminy), jednocześnie wykonuje 
zadania starosty, jako organu orzekającego w sprawie, co prowadzi do zaistnienia 

                                                      
14 Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, ze zm. 
15Wysokość stawek za usunięcie drzew określono wart. 85 ustawy o ochronie przyrody. Zostały one 
zmienione Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. (M. P. Nr 76, poz. 954), które weszło w życie 
1 stycznia 2011 r. 
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potencjalnego konfliktu interesów (sprawa z wniosku Gminy powinna być prowadzona 
przez osoby w stosunku do których nie ma wątpliwości co do bezstronności).  

Wnioski o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów składane przez Miejski 
Zarząd Dróg i Inwestycji (jednostkę organizacyjną Urzędu) nie były zgodne ze 
wzorem wniosku zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu (w zakładce pliki do 
pobrania „wzór_wniosku.doc). Wzór ten określał  zakres danych, jakie należało podać 
występując o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów i został wprowadzony do 
stosowania 11 stycznia 2008 r.  W ocenie NIK, niestosowanie przez pracowników 
Urzędu wzorów wniosków świadczy o braku właściwych standardów kontroli 
zarządczej, którego elementami są środowisko wewnętrzne oraz informacja 
i komunikacja. 

(dowód: akta kontroli str. 918-919) 

 

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

 

2. Wywiązywanie się z obowiązków ustalonych 
w zezwoleniach na usunięcie drzew 

2.1. Zezwolenia udzielone gminie na usuwanie drzew z terenu 
nieruchomości gminnych 

1) Miasto Leszno uzyskało 17 decyzji16 zezwalających na usunięcie 2.180 drzew 
z terenu nieruchomości zajętych pod inwestycje, które realizowano w latach 2010-
2012 (do 30 września). Sześć decyzji (wyszczególnionych poniżej) zezwalających 
na usunięcie 2.049 drzew dotyczyło czterech inwestycji, prowadzonych na 
nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 

1/ decyzja nr GK-O.7635-148/10 z 12 sierpnia 2010 r., nr GK-O.7635-47/10 
z 3 marca 2010 r., i nr GK-O.7635-114/10 z 2 czerwca 2010 r. (decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydano 8 czerwca 2009 r.); 

2/ decyzja nr GK-O.7635-128/10 z 18 czerwca 2010 r. (decyzje o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej wydano 20 maja i 3 sierpnia 2011 r.); 

3/ decyzja nr GK-O.7635-144/10 z 14 lipca 2010 r. (decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej wydano 30 października 2009 r.); 

4/ decyzja nr GK-O.7635-24/09 z 3 września 2009 r. (decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej wydano 18 sierpnia 2009 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 109-112, 171-173, 186-189, 259-264, 1247-1251) 

W przypadku dwóch zezwoleń dotyczących usunięcia drzew w pasie drogowym 
wyrażono zgodę na usunięcie tylko niektórych drzew objętych wnioskiem, 
odmawiając wydania zezwolenia na usunięcie: 
- jednego drzewa z gatunku klon jesionolistny (w uzasadnieniu podano, iż drzewo 
jest w dobrej kondycji zdrowotnej, z prawidłowo ukształtowaną koroną, a przede 
wszystkim nie stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia - decyzja nr GK-O.7635-230/10 
z 9 grudnia 2010 r.); 

                                                      
16 Decyzje te zostały podpisane przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 
Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  z upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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- dwóch drzew z gatunku jesion oraz jednego drzewa z gatunku lipa, wskazując, iż 
drzewa są w dobrym stanie zdrowotnym i na dzień dzisiejszy nie stanowią 
zagrożenia dla ludzi i mienia (decyzja nr GK-O.7635-11/10 z 8 marca 2010 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 265-266, 307-309) 

2) W żadnym z badanych postępowań nie wydano odmowy udzielenia zezwolenia 
na usunięcie drzew lub krzewów, na wnioski złożone przez Wydział Dróg 
i Inwestycji17. 

3) W toku postępowań prowadzonych na wnioski w sprawie wydania zezwoleń na 
usunięcie drzew i krzewów18, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa sporządzał 
protokoły z oględzin drzew/krzewów. Zamieszczono w nich dane o: osobach, które 
brały udział w wizji, stanie zdrowotnym drzew oraz wnioski komisji zawierające zapis, 
iż „nie stwierdzono obecności chronionych gatunków roślin, zwierząt, ani grzybów”. 
W wizjach lokalnych, w toku których sporządzono Protokół z oględzin drzew/krzewów 
udział brali: ze strony Urzędu Miasta Leszna – pracownicy Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa; ze strony wnioskodawcy – pracownicy Miejskiego Zarządu 
Dróg i Inwestycji oraz inne osoby - będące pracownikami Miejskiego Zakładu Zieleni 
w Lesznie (oględziny z: 30 listopada 2010 r. - nr sprawy GK-O7635-230/10; 4 sierpnia 
2011 r. – protokół oznaczony nr sprawy GK-O-6131.163.11; 18 sierpnia 2010 r. – nr 
sprawy GK-O.7635-166/10; 7 lipca 2011 r. – protokół oznaczony nr sprawy GK-
O.6131.147.11; 10 maja 2011 r. – protokół oznaczony nr sprawy GK-0.6131.103.11; 
28 sierpnia 2011 r. – protokół oznaczony nr sprawy GK-O.6131.147.1). 

Referat ten, w żadnej z ww. spraw, nie dysponował dowodem potwierdzającym 
powiadomienie wnioskodawcy, na podstawie art. 79 Kodeksu postępowania 
administracyjnego o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew 
i krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 38-435) 

W złożonych wyjaśnieniach Prezydent Miasta podał, że „Jeśli chodzi o terminy 
oględzin to są one uzgadniane indywidualnie tak aby w możliwie krótkim czasie 
została przeprowadzona wizja lokalna przy udziale wszystkich odpowiedzialnych 
pracowników”. 

(dowód: akta kontroli str. 1333-1335, 1367) 
 

4) Wszystkie decyzje zezwalające na usunięcie drzew i krzewów wydał Prezydent 
Miasta Leszna19.  

W żadnym z dziesięciu postępowań dotyczących udzielenia zezwolenia na usunięcie 
drzew i/lub krzewów20, w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenie 
nieruchomości Miasta Leszna, nie ustalono opłat za usunięcie drzew i krzewów, 
w tym również w przypadku inwestycji obejmujących:  

1/ budowę zjazdu publicznego z Al. Konstytucji 3 maja w Lesznie,  dla której 
udzielono pozwolenia na budowę decyzją nr 132/III/2010 r. z 17 marca 2010 r.; 

                                                      
17 Dotyczyło to także wniosków o usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (6 postępowań). 
18 Złożone po dniu 20 lipca 2010 r. przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji .w przypadku jednej sprawy oznaczonej nr GK-
O.7635-232/10 w aktach postępowania brak jest protokołu z wizji lokalnej, która według  decyzji zezwalającej  na usunięcie 
drzew była przeprowadzana w dniu 11 października 2010 r. 
19 Liczba drzew objętych tymi zezwoleniami wynosiła 101 szt. 
20 Objętych szczegółowymi badaniami, w tym zakresie. 
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2/ budowę linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami i oprawami 
oświetleniowymi w ulicy Jana Ostroroga w Lesznie (decyzja nr 610/III/2009  
pozwolenie na budowę z 30 grudnia 2009 r.); 

3/ budowę ulicy Grzybowej wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacją 
deszczową (decyzja nr 549/III/2010 pozwolenie na budowę z 29 września 2010 r.); 

4/ budowę nawierzchni ulicy Jana Kazimierza wraz z wyposażeniem technicznym 
(decyzja nr 78/III/2009 pozwolenie na budowę z 23 lutego 2009 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 1247-1251, 1268-1271) 

W decyzjach zezwalających na usunięcie drzew i/lub krzewów ustalono, że nie 
podlega ono opłacie na rzecz budżetu Miasta Leszna, wskazując, jako podstawę 
zwolnienia z pobierania opłat - „art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody” (w ich uzasadnieniu podano, że za usunięcie drzew, bądź 
krzewów nie naliczono opłaty, zgodnie z obowiązującymi wymienionymi na wstępie 
przepisami). 

(dowód: akta kontroli str. 38-435) 

W przypadku inwestycji  obejmujących: 
1/ realizację budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z urządzeniami 
infrastruktury technicznej i budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego; 
2/ przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjno-socjalnego 
na siedzibę Rewiru Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Lesznie (decyzja 
o pozwoleniu na budowę nr 438/III/2010 z 6 sierpnia 2009 r.) podstawą  zwolnienia 
z opłat za usunięcie drzew/ krzewów był „art. 86 ust. 1 pkt 5 i/lub pkt 9 ustawy 
o ochronie przyrody. 

(dowód: akta kontroli str. 265-276, 295-304) 

Zgodnie z ww. przepisem „nie pobiera się opłat za usunięcie drzew, które zagrażają 
bezpieczeństwu ruchu drogowego, które obumarły lub nie rokują szansy na 
przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości”. 

Na 10 decyzji21 zezwalających na usunięcie łącznie 101 drzew, w pięciu nałożono na 
wnioskodawcę – Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji obowiązek dokonania nasadzeń 
drzew w ilości co najmniej 60 drzew oraz obowiązek „poinformowania 
o przeprowadzeniu nasadzeń, tj. terminie, ilości i gatunków posadzonych drzew […], 
a także przedstawienia ich na planie sytuacyjnym”.  

Usuniętych zostało 95 drzew. Sześć drzew, na usunięcie których Miejski Zarząd 
Dróg i Inwestycji uzyskał zezwolenie: decyzje nr: GK-O.6131.103.11, GK-O-
6131.147.11 i GK-O-7635/127/08 nie zostało usuniętych. W dwóch decyzjach, w 
których wydanie zezwoleń na usunięcie drzew uzależniono od zastąpienia ich 
innymi drzewami lub krzewami, liczba nowych nasadzeń była mniejsza niż liczba 
usuwanych drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 1268-1271) 

W pięciu decyzjach zezwalających na usunięcie drzew22 zostały wyznaczone 
terminy dokonania nasadzeń, tj.: 1/ z dnia 31 marca 2010 r., znak GK-O-7635-71/10 
(termin dokonania nasadzeń upływał 30 listopada 2012 r.); 2/ z dnia 18 października 
2010 r. (termin dokonania nasadzeń upływał 31 marca 2012 r.); 3/ z 1 sierpnia 
2008 r. znak GK-O-7635/127/08 (termin dokonania nasadzeń upływał 
31 października 2009 r.); 4/ z 8 grudnia 2010 r. znak GK-O.7635-232/10 (termin 

                                                      
21 objętych szczegółowymi badaniami. 
22 Z 10 decyzji (objętych szczegółowymi badaniami w tym zakresie), które nie dotyczyły inwestycji prowadzonych na 
nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
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dokonania nasadzeń upływał 31 marca 2012 r.); 5/ z 2 listopada 2011 r. znak GK-
O.6131.147.11 (termin dokonania nasadzeń upływał 30 listopada 2012 r.). 
 
W dwóch decyzjach zezwalających na usunięcie drzew (nr GK-O.7635-232/10, GK-
O.7635-166/100) zobowiązano wnioskodawcę do „usunięcia drzew poza okresem 
wegetacji i okresem lęgowym ptaków, tj. w miesiącach listopad – luty, 
a w przypadku jednej decyzji nr GK-O.6131.147.11 „do prowadzenia wycinki drzew 
poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 15 października do końca lutego – 
w przypadku stwierdzenia zasiedlonych gniazd lub dziupli”. 

(dowód: akta kontroli str. 38-435) 

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

1. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew i krzewów, które w imieniu Prezydenta 
Miasta Leszna podpisał Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
wydano z naruszeniem z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o 
samorządzie gminnym23, tj. bez upoważnienia do ich wydawania.  

Przepis ten stanowi, iż decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej wydaje Prezydent, który może upoważnić swoich zastępców lub innych 
pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych. Z ustaleń 
kontroli wynika, że 19 września 2002 r. wygasło upoważnienie Kierownika Referatu 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 1 października 1999 r. do wydawania decyzji 
w imieniu Prezydenta Miasta Leszna. Zawierało ono bowiem odesłanie do 
nieobowiązującego § 29 załącznika nr 7 do Statutu Miasta Leszna, określającego 
zakres zadań i spraw należących do kompetencji Wydziału i Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa (został skreślony uchwałą nr XLV/482/2002 Rady Miejskiej 
Leszna z 19 września 2002 r.). Odpowiednie upoważnienie do wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach zastrzeżonych dla Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zostało wydane 2 listopada 2012 r. (w trakcie kontroli NIK). 

 (dowód: akta kontroli str. 492-493, 520-522) 

2. Niezgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego24 (dalej: kpa), w toku postępowań dotyczących 16 zezwoleń na 
usuniecie drzew i krzewów z terenu nieruchomości Miasta Leszna25, organ 
prowadzący postępowanie (Prezydent Miasta Leszna wykonujący funkcję starosty) 
nie wezwał wnioskodawcy do usunięcia braków mimo, że wnioski nie zawierały 
danych określonych w art. 83 ust. 4 ustawy, tj. wskazania zamierzonego terminu 
usunięcia drzewa.  
Decyzje Prezydenta Miasta Leszna, zezwalające na usuniecie drzew i krzewów 
podpisywał Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Marian Bartkowiak.  

 

(dowód: akta kontroli str. 43, 55, 62, 68, 80, 133, 211, 271, 290, 302, 324, 352, 373, 
389, 438, 457) 

NIK nie podziela argumentu Prezydenta Miasta  Leszna, że „nie ma wymogu 
określenia terminu ważności decyzji, tak więc bez znaczenia pozostaje fakt 
deklarowanego terminu usunięcia drzewa”.  

(dowód: akta kontroli str. 1367-1368) 

                                                      
23 Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm. 
24 Dz. U.  2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm. 
25 Na których w latach 2010-2012 (do 30 września) były prowadzone inwestycje. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Ustawa o ochronie przyrody enumeratywnie, w art. 83 ust. 4 wskazuje bowiem, co 
powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia i nie ustala w tym zakresie 
wyjątków, bądź odstępstw. 

W ocenie NIK, dane w powyższym zakresie, niezbędne są chociażby dla oceny 
zasadności odstępstw od zakazów dotyczących usuwania w okresie ochronnym 
gniazd ptasich (art. 52 ust. 2 ww. ustawy). 

Bezpośrednią odpowiedzialność za wskazane wyżej nieprawidłowości ponosi 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Marian Bartkowiak, do 
którego zadań należy nadzór i koordynacja zadań w zakresie wydawania decyzji 
administracyjnych oraz wszelkich zezwoleń wynikających z ustawy o ochronie 
przyrody. 

 (dowód: akta kontroli str. 542-546) 

3. Z naruszeniem przepisów art. 105 § 1 ustawy kodeks postępowania 
administracyjnego wydane zostały decyzje zezwalające na usunięcie drzew 
znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzjami o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. 

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem „ gdy postępowanie z jakiejkolwiek 
przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję 
o umorzeniu postępowania”. 

Z ustaleń kontroli wynika, że w przypadku czterech, realizowanych przez Miasto 
inwestycji, wydane przez Prezydenta Miasta Leszna zezwolenia na usunięcie drzew 
(nr GK-O.7635-148/10 z 12 sierpnia 2010 r., nr GK-O.7635-128/10 z 18 czerwca 
2010 r.; nr GK-O.7635-144/10 z 14 lipca 2010 r., decyzja nr GK-O.7635-24/09 
z 3 września 2009 r.26), dotyczyły drzew znajdujących się na nieruchomościach 
objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dotyczyło to 
inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie […]”; „Przebudowa 
drogi krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna - południowa granica miasta 
[…]”; „Realizacja inwestycji drogowej wraz z uzbrojeniem projektowanych dróg 
w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. Okrężnej […]”: 
„Budowa ulic Śniadeckich i Podmiejskiej w Lesznie wraz z budową odcinków sieci 
kanalizacji ogólnospławnej”. 

(dowód: akta kontroli str.1247-1251) 

W ww. przypadkach, organ administracyjny prowadzący postępowanie, wszczęte na 
wniosek strony, zobowiązany był umorzyć postępowanie, jako bezprzedmiotowe, 
gdyż usunięcie drzew nie wymagało uzyskania zezwoleń, o których mowa w art. 83 
ustawy o ochronie przyrody. 

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych do 
usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów 
usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się 
przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na 
usunięcie drzew oraz opłat z tym związanych.  

Wyżej opisana nieprawidłowość świadczy również o nierzetelnym wykonywaniu 
przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji (komórka organizacyjna 
Urzędu) obowiązków wynikających z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 

                                                      
26 Postępowania zostały wszczęte na wnioski złożone przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji. 
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2008 r. o pracownikach samorządowych27 w zakresie znajomości i przestrzegania 
przepisów prawa. 

W obowiązującym stanie prawnym nie było podstaw do występowania z wnioskami 
o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, a w przypadkach, w których 
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana po złożeniu 
wniosku, wnioskodawca winien złożyć wniosek o umorzenie postępowania. W 
ocenie NIK, zachowanie osób, które występowały z wnioskami o wydanie zezwoleń 
świadczy o nieznajomości przepisów i nienależytym wykonywaniu powierzonych im 
obowiązków. 

Należy przy tym podkreślić, że Wojewoda Wielkopolski, który wydawał ww. decyzje 
(w części z nich), we fragmencie dotyczącym warunków wynikających z potrzeb 
ochrony środowiska wyraźnie wskazał, że do usuwania drzew i krzewów 
znajdujących się na nieruchomościach objętych tymi decyzjami nie stosuje się 
przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskania zezwoleń na 
usunięcie drzew. Wskazuje to jednoznacznie, że osoby realizujące przedmiotowe 
inwestycji nie zapoznały się w pełni z treścią decyzji o zezwoleniu na prowadzenie 
inwestycji drogowej. 

(dowód: akta kontroli str. 109-112, 171-189) 

4. Decyzje zezwalające na usuniecie drzew usytuowanych na nieruchomościach, 
na których prowadzono  cztery inwestycje, wydano z naruszeniem przepisów art. 84 
ust. 1 i 2 oraz art. 85 ustawy o ochronie przyrody. Dotyczy to zezwoleń wydanych 
w związku z realizacją inwestycji pn.: 1/ budowa zjazdu publicznego z Al. Konstytucji 
3 maja w Lesznie; 2/ budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami 
i oprawami oświetleniowymi w ulicy Jana Ostroroga w Lesznie; 3/ budowa ulicy 
Grzybowej wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacją deszczową; 4/ budowa 
nawierzchni ulicy Jana Kazimierza wraz z wyposażeniem technicznym. 

(dowód: akta kontroli str.1247-1251, 1268-1271) 

W ocenie NIK, wskazana w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew podstawa 
prawna zwolnienia z opłat – art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy nie mogła mieć zastosowania 
w przedmiotowych przypadkach. Zwolnienie to można stosować wyłącznie 
„w związku z przebudową dróg publicznych”. Żadna z decyzji – pozwoleń na budowę 
nie obejmowała przebudowy, przez którą należy rozumieć „wykonywanie robót 
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub 
technicznych istniejącego obiektu budowlanego; w przypadku dróg są dopuszczalne 
zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic 
pasa drogowego”28. W wyniku realizacji ww. inwestycji powstały bowiem nowe 
obiekty budowlane, na co zresztą wyraźnie wskazują wydane przez Pana Prezydenta 
pozwolenia na budowę obejmujące budowę, a nie przebudowę istniejących obiektów 
budowlanych. 

W przypadku realizacji ww. inwestycji powodujących konieczność usunięcia drzew  
ustalone opłaty za ich usunięcie można było odroczyć, umorzyć bądź pomniejszyć na 
warunkach określonych w art. 84 ust. 4-6 ustawy o ochronie przyrody. Nie zwalania to 
jednak organu prowadzącego postępowanie – Prezydenta Miasta Leszna 
wykonującego funkcję Starosty z obowiązku ich ustalenia. 

(dowód: akta kontroli str. 39-40, 47, 308-309, 317, 339-340, 355, 445-447, 462) 

                                                      
27 Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, ze zm. 
28 Por. art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.). 
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W powyższym zakresie nie można się zgodzić z wyjaśnieniami Pana Prezydenta, 
w których podano, m.in., że „realizacja oświetlenia, bądź zmiana nawierzchni ulicy 
stanowią podwyższenie parametrów” oraz, że „budowa zjazdów do posesji lub 
uruchomienie skrzyżowania z nowo budowaną ulicą” stanowią przebudowę.  

W ocenie NIK realizowane zamierzenia inwestycyjne dotyczyły budowy, a nie 
przebudowy istniejących obiektów budowlanych, co również jednoznacznie wynika 
z wydanych decyzji pozwoleń na budowę  (przynajmniej w przypadku dwóch  
inwestycji dotyczących budowy zjazdu i skrzyżowania – zmiana parametrów obiektu 
budowlanego powodowała zmianę granic pasa drogowego). Wykonywane roboty 
budowlane wykraczały zatem poza zakres, jaki zawarty jest w definicji „przebudowy”. 

2.2 Realizacja obowiązków ustalonych w zezwoleniach na 
usuniecie drzew  

W decyzjach zezwalających na usunięcie drzew i krzewów nie ustalono opłat za ich 
usunięcie, w związku z czym nie podlegały one uiszczeniu na rzecz budżetu Miasta 
Leszna. 

 
W latach 2010-2012 (do 30 września) nie została wydana żadna decyzja 
nakładająca kary za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Miasta 
Leszna. 

 
W dniu 12 grudnia 2012 r. Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przekazał Wydziałowi 

Gospodarki Komunalnej informacje dotyczące nasadzeń zastępczych dotyczących 
dziewięciu realizowanych przez siebie inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 1309-1332) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji nie wykonał rzetelnie obowiązków, wynikających 
z decyzji Prezydenta Miasta Leszna w zakresie dokonania nasadzeń 
i przedstawienia ich na planie sytuacyjnym. Z ustaleń kontroli wynika, że tylko 
w jednym przypadku (sprawa nr GK-O.6131.147.11), Miejski Zarząd Dróg 
i Inwestycji  dopełnił wymogu przedstawienia nasadzeń na planie sytuacyjnym. 
Dokument ten należało przedłożyć Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu. Nie wykonano także prawidłowo obowiązków dotyczących 
zastąpienia usuniętych drzew nową zielenią w obrębie ulic Władysława Sikorskiego 
oraz ulicy Śniadeckich, wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Leszna nr GK –
O.7635/24/09 z 10 marca 2009 r. i  decyzji nr GK-O.7635-166/10 z 18 października 
2010 r. Decyzje te wskazywały, iż nasadzeń należy dokonać w miejscu usunięcia. 
Udzielone przez Urząd wyjaśnienia, iż „zastępcze nasadzenia drzew i krzewów 
w zamian za usuniętą zieleń […] zostały dokonane w pasie drogowym ulicy 
Osieckiej” nie zmieniają faktu, iż wykonano je niezgodnie z decyzjami Prezydenta 
Miasta Leszna, wydanymi na podstawie art. 83 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie 
przyrody. Zaniechania w powyższym zakresie NIK ocenia negatywnie. 

Odpowiedzialność w powyższym zakresie ponoszą Kierownik i Zastępca Miejskiego 
Zarządu Dróg i Inwestycji (na wniosek których, wydano decyzje zezwalające na 
usunięcie drzew). Do ich obowiązków, zgodnie z Regulaminem Urzędu, zakresami 
czynności i udzielonymi im upoważnieniami należało wykonywanie obowiązków 
zarządcy drogi, wynikających z ustawy o drogach publicznych i innych ustaw.  

(dowód: akta kontroli str. 38, 265, 340, 359, 384, 471) 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

 

3. Realizacja prac związanych z usuwaniem drzew 

3.1. Wybór wykonawcy prac związanych z usuwaniem drzew29 

 
W przypadku 9 inwestycji objętych szczegółowymi badaniami, usługi związane 
z wycinką drzew wykonywał odpłatnie (na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg 
i Inwestycji) Miejski Zakład Zieleni w Lesznie, będący samorządowym zakładem 
budżetowym.   

Dyspozycja dotycząca wycinki drzew następowała każdorazowo na podstawie 
pisemnego zlecenia, wystawionego przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji. 
W zleceniu tym określano ilość drzew przeznaczonych do usunięcia (podpisywał ją 
Kierownik, bądź jego zastępca). Zlecenia nie określały terminu, do którego ma 
nastąpić usunięcie drzew, nie zawierały także kosztorysu realizacji robót objętych 
zleceniem. Nie określały one również w inny sposób kwoty wynagrodzenia 
należnego wykonawcy oraz zasad odbioru prac objętych zleceniem, a także 
konsekwencji nieterminowego, bądź nienależytego wykonania przedmiotu zlecenia.  

Koszty zleconych w ten sposób usług (dla każdego ze zleceń) wyniosły: 
97.074,70 zł,  5.522,4430  zł, 7.640,39 zł, 3.140,62 zł, 1.898,98 zł, 752,01 zł, 
1.608,87 zł i 2.245,66 zł. (w przypadku zakończonej już inwestycji pn. „Przebudowa 
i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-socjalnego na siedzibę 
Rewiru Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Lesznie [..]” nie wystawiono 
faktury za wycinkę drzewa). Przy zlecaniu tych usług nie stosowano przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych31. 

(dowód: akta kontroli str. 772, 784, 800, 818, 832, 841, 852, 868, 874, 929-939) 

Powyższe zlecenia obejmowały także usługi polegające na zastąpieniu usuwanych 
drzew nową zielenią (zlecając ich wykonanie nie sporządzono kosztorysu robót i nie 
określono kwoty wynagrodzenia za ich wykonanie). Dotyczyło to inwestycji 
obejmujących: 1/  Budowę ul. Geodetów na terenie Strefy inwestycyjnej I.D.E.A., 
łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Usługową; 2/ Budowę ul. Grzybowej łączącej ul. 
Kąkolewską z ul. Osiecką; 3/ Przebudowę ulicy Dworcowej i Święciechowskiej; 
4/ Wykonanie przebudowy nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego w ul. Mickiewicza 
w Lesznie; 5/ Rozbudowę drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych 
Miasta Leszna […]. 

(dowód: akta kontroli str. 772, 832, 852, 868, 874) 

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji oraz jego zastępca, w złożonych 
wyjaśnieniach podali, że „usunięcia drzew i frezowanie pni objęte zleceniami […] 
związane były z realizacją inwestycji drogowych prowadzonych przez Miejski Zarząd 
Dróg i Inwestycji. Zlecenia dotyczące usunięcia drzew i sfrezowania pni oraz 
zlecenia dotyczące nasadzeń zastępczych zieleni udzieliłem moim zdaniem zgodnie 

                                                      
29 Szczegółowym badaniem  w tym zakresie objęto 9 inwestycji, w toku których wycinki drzew (na zlecenie Miejskiego Zarządu 
Dróg i Inwestycji) dokonywał Miejski Zakład Zieleni, będący samorządowym zakładem budżetowym oraz dwie inne inwestycje 
w toku, których wycięto największą ilość drzew, tj. 191 i 322. 
30 Dotyczy dwóch zleceń na wycinkę i frezowanie pni przy realizacji inwestycji związanej z budową nawierzchni ul. Rejtana (ich 
koszt wyniósł odpowiednio 3.264,68 i 2.237,76 zł). 
31 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm. 

Ocena cząstkowa 
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z: […] upoważnieniami danymi mi przez Prezydenta Miasta Leszna, […] ustawą 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych […], Regulaminem organizacyjnym 
Urzędu Miasta Leszna, zakresem obowiązków.” 

(dowód: akta kontroli str.929-939) 

W przypadku pozostałych dwóch inwestycji pn.: 1/ „Przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 323 […]” oraz „Przebudowa drogi krajowej Nr 5”, prace związane z usuwaniem 
drzew wykonywane były w ramach zadania inwestycyjnego przez wykonawcę 
zamówienia, który wybrany został w trybie przepisów wyżej wskazanej ustawy. 
Prace te zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym złożonym przez wykonawcę 
(zrealizowano je w oparciu o umowy zawarte z wykonawcą wyłonionym w trybie 
przepisów Prawa zamówień publicznych). Zawarte z wykonawcami umowy 
(obejmujące usługę usuwania drzew) zawierały zapisy o karach umownych za 
nieterminową lub nienależytą realizację zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 982-1031, 1043-1072, 1174-1187, 1450-1501) 

 

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

1. Zarządzanie mieniem Miasta odbywało się z naruszeniem zasad określonych 
w art. 30 ust. 2 pkt 3 i 46 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym. W ocenie NIK 
osoby, które uczestniczyły w zarządzaniu mieniem komunalnym (Kierownik 
Miejskiego Zarządu Inwestycji i jego zastępca) nieprawidłowo, niezgodnie 
z przepisami i nierzetelnie wykonywały również obowiązki, o których mowa w art. 50 
powyższej ustawy. Zgodnie z powołanym przepisem obowiązkiem osób 
uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest „zachowanie szczególnej 
staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia 
i jego ochrona” 
 
Ustalenia kontrola NIK wykazały, że udzielone Kierownikowi oraz jego zastępcy 
upoważnienia do występowania w sprawach z zakresu prowadzonych inwestycji nie 
dawały podstaw do zlecania robót obejmujących usługi związane z wycinką drzew 
i do zaciągania zobowiązań w tym zakresie. 

Zawierały one (z dwoma wyjątkami) wyłącznie umocowanie do składania 
oświadczeń woli o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i występowania z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Uprawniały także, na podstawie art. 39 ustawy o samorządzie 
gminnym do „wydawania decyzji administracyjnych w indywidulanych sprawach 
z zakresu administracji publicznej oraz wynikających z ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych”. 

 (dowód: akta kontroli str. 534-537, 547-553, 1033-1042) 

W przypadku dwóch realizowanych przez Urząd zadań32 (pn. „Przebudowa drogi 
krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna – południowa granica Miasta – etap 
II” oraz pn. „Przebudowa DK 12 w granicach Miasta Leszna –  w zakresie 
przebudowy skrzyżowania z ulic Estkowskiego, […] wraz z przebudową ul. Unii 
Europejskiej”) Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji oraz jego zastępca 
posiadali co prawda imienne upoważnienia (wydane 31 grudnia 2012 r.) do 
reprezentowania, podejmowania decyzji, podpisywania dokumentów i zatwierdzania 
dokumentów związanych z realizacją zadania, to upoważnienia te nie zawierały 

                                                      
32 Spośród 16  inwestycyjnych realizowanych w kontrolowanym okresie. 
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jednak wskazania podstawy prawnej, z której wynikałaby możliwość ich 
umocowania do działania w imieniu Prezydenta Miasta Leszna w zakresie 
zaciągania zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. 

(dowód: akta kontroli str. 1033-1042) 

W ocenie NIK, dokonywanie ww. czynności prawnych powodujących powstanie 
zobowiązań pieniężnych polegających na zleceniu usunięcia drzew, krzewów, 
zastąpienie ich nową zielenią, bądź zagospodarowaniu terenów zielonych nie 
znajduje podstaw prawnych w świetle art. 46 i art. 60 ust. 2 pkt 1 tejże ustawy. 
Prezydentowi oraz Pierwszemu Zastępcy Prezydenta33 Miasta Leszna przysługuje 
bowiem wyłączne prawo do zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych 
w uchwale budżetowej kwotach wydatków. 

(dowód: akta kontroli str. 473-475, 479-481) 

2. Zlecenia udzielone Miejskiemu Zakładowi Zieleni w Lesznie obejmujące 
wykonanie usług związanych z wycinką drzew34, a także dokonanie nowych 
nasadzeń lub zagospodarowania terenów zielonych zostały, udzielone 
z naruszeniem przepisów art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Nie 
posiadały one bowiem kontrasygnaty (podpisu) skarbnika (głównego księgowego). 
Zleceń tych udzielał  Kierownik, bądź Zastępca Kierownika Miejskiego Zarządu Dróg 
i Inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 747, 772, 784, 800, 818, 832, 841, 852, 868, 874, 1268, 
1271) 

Powyższe zobowiązania nie zostały ujęte na koncie pozabilansowym – w ewidencji 
zaangażowania. Działanie takie było niezgodne z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych35, gdyż plan kont nie uwzględniał, 
w zakresie wydatków i kosztów, zaangażowania środków. 

Z wyjaśnień Kierownika Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji wynika, że ewidencja 
zaangażowania wydatków prowadzona jest dopiero od 2012 r. (została uregulowana 
Zarządzeniem Nr 465/2011 Prezydenta Miasta Leszna z 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie 
Miasta). 

(dowód: akta kontroli str. 937, 939, 1502-1503) 
'| 

3.2. Realizacja usuwania drzew z terenu nieruchomości objętych 
inwestycjami i remontami36 

Łączny koszt usunięcia drzew i krzewów w ramach realizowanych przez Miasto 
inwestycji, w latach 2010 -2012 (do 30 września) wyniósł 149.270,85 zł. 

 
Szczegółową kontrolą objęto 3 wybrane zadania inwestycyjne, które obejmowały: 

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323, na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja do 
granicy administracyjnej miasta Leszna (umowa nr MZD-BPU/2/10 
z 16 lutego 2010 r.); 

                                                      
33 W zakresie wynikającym z pełnomocnictwa nr OR-0113/2/2005 oraz z dnia 11 grudnia 2006 r. udzielonego w formie aktu 
notarialnego. 
34 Łączny ich koszt wyniósł 119.883,70 zł. 
35 Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm. 
36 Objęto trzy zadania inwestycyjne, w których zakres prac realizowanych przez wykonawcę (w tym dotyczących usunięcia 
drzew) wynikał z zawartych umów i  będących jej integralną częścią załączników (specyfikacji technicznej robót, dokumentacji 
projektowej, kosztorysów ofertowych i wykonawczych). 



 

19 

- budowę zjazdu publicznego z Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie (umowa nr 8/2010 
z dnia 24 lutego 2010 r.; 
- przebudowę drogi krajowej nr 5 w Lesznie (kontrakt nr: MZD-BPU/9/10 z dnia 
1 grudnia 2010 r.).  
W ich wyniku dokonano wycinki odpowiednio 191, 10 i 332 drzew. 

Szczegółowe warunki realizacji robót budowlanych, obejmujących także wycinkę 
drzew ( w zakresie rzeczowym i finansowym) określały umowy oraz dokumentacja 
będąca ich integralną częścią (kosztorys ofertowy, dokumentacja projektowa, 
szczegółowe warunki kontraktu, program funkcjonalno-użytkowy).  
 Zgodnie z dokumentacją powykonawczą, dotyczącą rozliczeń i płatności, roboty 
drogowe obejmujące usuniecie drzew w trakcie przebudowy drogi krajowej nr 5 
w Lesznie zostały wykonane do czerwca 2012 r., w terminach określonych umową 
(z czego wycinki 225 drzew dokonano we wrześniu 2011 r.). Ich koszt stanowił 
procentowy udział w cenie kontraktowej (2,3% części robót przygotowawczych). 
Koszt wycinki  225 drzew, którą wykonawca inwestycji zlecił Miejskiemu Zakładowi 
Zieleni wyniósł 14.580,00 zł (koszty usunięcia pozostałych drzew nie były 
wyodrębniane). 

(dowód: akta kontroli str. 982-1022) 
Wycinki drzew, w trakcie przebudowy drogi krajowej nr 323 na odcinku od 
Al. Konstytucji 3 Maja do granicy Miasta dokonano 15 marca 2010 r., co potwierdza 
wpis w dzienniku budowy. Koszty wycinki drzew, według przedmiaru robót – 
kosztorysu ofertowego wyniosły 12.394,64 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 587-588, 954) 
Nie dokonano przesadzenia drzew kolidujących z realizacją inwestycji związanej 
z budową zjazdu publicznego z Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie. Zakres i warunki 
wykonania robót budowlanych określała umowa nr 8/2010 z 24 lutego 2010 r., która 
została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywała ona m.in., 
iż wykonanie zamówienia nastąpi na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, kosztorysie ofertowym (w sprawach 
nieuregulowanych umową zastosowanie miały przepisy prawa zamówień 
publicznych). 

(dowód: akta kontroli str. 1395-1397) 
Zgodnie z załączonym do oferty Wykonawcy kosztorysem ofertowym (str. 3-4 

oferty) oraz wydaną decyzją nr 132/III/2010 – pozwoleniem na budowę z dnia 
17 marca 2010 r. zatwierdzającą projekt budowlany, wykonawca zamówienia 
zobowiązany był do przesadzenia 9 drzew o średnicy 15-25 cm.  W toku 
przeprowadzonych 11 grudnia 2012 r. oględzin ustalono, iż ujęte w dokumentacji 
projektowej  drzewa, nie zostały przesadzone (według oświadczenia wykonawcy 
z listopada 2012 drzewa te, z gatunku klon zostały wycięte). Potwierdza to zapis 
w dzienniku budowy odnoszący się do przebiegu robót budowlanych, z którego 
wynika, iż 14 kwietnia 2011 r.  miała miejsce ”wycinka 10 szt. drzew”.37 

(dowód: akta kontroli str. 586-586b, 962, 1338-1341, 1411-1415) 
W kosztorysie powykonawczym dotyczącym „Budowy zjazdu publicznego z Al. 
Konstytucji 3 Maja w Lesznie w poz. 12.d.1 podano, iż wykonany zakres robót 
obejmował „przesadzenie drzew o średnicy 15-25 cm, w ilości 10 szt. za cenę 
jednostkową 20,00 zł. Według kosztorysu powykonawczego koszt usunięcia drzew 
(10 szt.) wynosił 200,00 zł. Kosztorys ten podpisał Dyrektor Techniczny Wiesław 

                                                      
37 Dnia 31 marca 2010 r. na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji wydano decyzję nr GK-O.7635-71/10 zezwalającą 
na usunięcie drzew z gatunku klon rosnących w pasie drogowym Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie, zobowiązującą 
wnioskodawcę do zastąpienia usuniętych drzew nową zielenią, wskazującą, iż „nowe nasadzenia winny być dokonane 
bezpośrednio po zakończeniu inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 5 w Lesznie […] sadzonki z ukształtowaną powinny 
posiadać wysokość ok. 150 cm”). 
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Furmaniak38 i Krzysztof Marchwicki, który pełnił nadzór inwestorski (umowa nr 
26/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r.). 

W złożonych zeznaniach Krzysztof Marchwicki – inspektor nadzoru inwestorskiego 
podał, iż sporządzając kosztorys powykonawczy przeoczył, że „należało zmienić 
warunki wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym oraz wynikające 
z dokumentacji projektowej z przesadzenia drzew na ich wycinkę”. 

 (dowód: akta kontroli str. 960-966, 1375-1378) 

Według kosztorysu inwestorskiego dotyczącego „Budowy zjazdu publicznego z Al. 
Konstytucji 3 – go Maja w Lesznie (sporządzonego w kwietniu 2009 r. przez Witolda 
Furmaniaka, w ramach umowy Nr 07/2009 z 20 stycznia 2009 r.) oraz kalkulacji 
uproszczonej, wartość robót obejmujących przesadzenie drzew o średnicy 15-25 cm 
(w ilości 9 szt.) wynosiła 4.050 zł.   

(dowód: akta kontroli str. 963-966) 
 

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

W toku kontroli ustalono, że nieprawidłowo wykonano prace związane z usunięciem 
9 drzew kolidujących z inwestycją polegającą na budowie zjazdu publicznego 
z Al. Konstytucji 3-go Maja w Lesznie. Wykonawca inwestycji nie dokonał 
przesadzenia drzew, lecz ich wycinki. Zakres zrealizowanych  robót nie był zatem 
zgodny z warunkami zawartej umowy, kosztorysem ofertowym i dokumentacją 
projektową stanowiącą integralną część pozwolenia na budowę. Dokumentacja ta 
przewidywała bowiem przesadzenie dziewięciu istniejących drzew, a nie ich 
wycinkę. Dane dotyczące zakresu zrealizowanych robót, zawarte w kosztorysie 
powykonawczym dotyczącym budowy zjazdu publicznego z Al. Konstytucji 3-go 
Maja w Lesznie nie były z kolei zgodne ze stanem faktycznym.  

Zauważyć trzeba, że koszty przesadzenia drzew (według cen rynkowych z 2009 r.) 
zawarte w kalkulacji uproszczonej kosztorysu inwestorskiego opracowanego na 
zlecenie Urzędu Miasta (umowa nr 07/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.) wynosiły 
4.050 zł, co przy cenie 200,00 zł, zawartej w kosztorysie ofertowym wykonawcy 
wskazuje, że rażąco odbiegały od cen rynkowych (jednostkowe ceny zbliżone były 
do kosztów wycinki drzewa39 a nie jego przesadzenia). Wskazuje to na fakt, 
iż wykonawca inwestycji, składając ofertę skalkulował koszty uwzględniające ich 
wycinkę a nie ich przesadzenie. Pozwalało to znacząco obniżyć koszty z tym 
związane. 

NIK zwraca jednocześnie uwagę na to, że prace związane z sporządzeniem 
kosztorysu inwestorskiego (na podstawie, którego ustala się szacunkową wartość 
zamówienia na roboty budowalne40) powierzono (umowa nr 7/2009 z 20 stycznia 
2009 r.) Zakładowi Projektowo-Usługowemu T., którego właścicielem jest osoba, 
która była zatrudniona u wykonawcy zamówienia. 

(dowód: akta kontroli str. 1446-1449)  
Z załącznika nr 4 do oferty złożonej przez Wykonawcę zamówienia wynika, że 
osoba, której Miasto zleciło wcześniej opracowanie kosztorysu inwestorskiego była 
również zatrudniona na stanowisku dyrektora technicznego przez Wykonawcę 
zamówienia - Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. W sytuacjach 

                                                      
38 Działający w imieniu wykonawcy zamówienia – Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. 
39 Np.: cena jednostkowa za wycinkę jednego drzewa przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie według 
kosztorysu inwestorskiego wynosiła 29,59 zł (drzewo o średnicy 10-15 cm) oraz 55,21 zł (drzewo o średnicy 16-25 cm), 
dowód: akta kontroli str. 948, 951. 
40 Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych. 
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określonych w art. 24 ust. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych powinno to 
skutkować wykluczeniem wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.  
Poddaje to pod wątpliwość prawdziwość złożonego przez wykonawcę 
„Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” 
(z 21 grudnia 2010 r.), z którego wynika, iż nie „podlega on wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

(dowód: akta kontroli str. 1415-1416) 
W ocenie NIK, powyższe ustalenia i wynikające z nich nieprawidłowości 

świadczą również o nieprawidłowościach w bieżącym nadzorze w zakresie 
wykonywania prac związanych z realizacją inwestycji i usuwaniem drzew. 
Formułowanie takiej oceny uzasadniają także inne ustalenia dotyczące tej 
inwestycji. W toku kontroli stwierdzono bowiem, że Komisja, która dokonywała 
odbioru końcowego robót objętych kontraktem 8/2010 (Protokół odbioru 
sporządzono 11 maja 2010 r.) pomimo dokonania „oględzin technicznych 
wykonanych robót oraz po przeanalizowaniu dokumentów” (zapis o tej czynności 
zawiera pkt. 1 protokołu) poświadczyła, iż roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 
kontraktową (w protokole podano, że szczegółowy zakres wykonanych robót 
zawiera załącznik do protokołu – kosztorys powykonawczy). Nie było to jednak 
zgodne ze stanem faktycznym, gdyż drzewa kolidujące z inwestycją nie zostały 
przesadzone, lecz wycięte przez Wykonawcę. 

 (dowód: akta kontroli str. 1375, 1393-1398) 
 

Wskazane nieprawidłowości, w ocenie NIK, noszą znamiona mechanizmów 
korupcjogennych (niestosowanie się do przepisów mających na celu zapewnienie 
równego traktowania oferentów, nieskuteczny nadzór, poświadczanie 
w dokumentacji dotyczącej odbioru robót danych niezgodnych ze stanem 
faktycznym).  

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

 

4. Sposób postępowania z drewnem pozyskiwanym 
z usuniętych drzew 

W okresie od stycznia 2010 r. do listopada 2012 r. nie ustalono (w formie pisemnego 
zarządzenia Prezydenta Miasta, bądź innej pisemnej procedury) zasad i trybu 
sprzedaży drewna pozyskiwanego z terenu nieruchomości Miasta, w tym w trakcie 
realizowanych przez Miasto Inwestycji.  

Dopiero w dniu 20 grudnia 2012 r. Prezydent Miasta, zarządzeniem nr 532/2012 
w sprawie „zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z terenów gminnych 
stanowiących własność Miasta Leszna”  (wydanym na podstawie art. 30 ust. 2 
ustawy o samorządzie gminnym) powierzył, gospodarowanie drewnem 
pozyskiwanym z terenów gminnych stanowiących własność Miasta Leszna 
Miejskiemu Zakładowi Zieleni z siedzibą w Lesznie. Wprowadzono obowiązek: 
dokonywania obmiaru pozyskanego drewna z uwzględnieniem jego klasyfikacji 
i wartości, sporządzania protokołu pozyskanego drewna i jego przekazywania 
Skarbnikowi Miasta Leszna celem ujęcia w księgach rachunkowych, a także 
obowiązek prowadzenia rejestru pozyskanego drewna. Ustalono również zasady 
zagospodarowania, m in. sprzedaży pozyskanego drewna,  z których wynika że 
„dochód ze sprzedaży drewna stanowi dochód gminy” oraz określono sposób 
dokonywania jego wyceny i dokumentowania sprzedaży. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

22 

(dowód: akta kontroli str. 1333-1335,  1366-1370) 

Szacunkowa ilość i wartość pozyskanego przez Miasto drewna, w trakcie 
realizowanych inwestycji, w latach 2010-2012 (do 30 września) wynosiła 
odpowiednio: 299,49 m3 i 11.472,24 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1276-1303) 

Według dokonanych ustaleń oraz danych przedstawionych przez Urząd, w tym 
oświadczeń złożonych przez Wykonawców drewno pozyskane w trakcie 
realizowanych przez Miasto inwestycji: 

- w ilości 9,13 m3, o wartości szacunkowej 479,56 zł nieodpłatnie zostało 
zagospodarowane przez wykonawców; 

- w ilości 235,51 m3 o wartości szacunkowej 7.940,30 zł zostało przekazane przez 
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji (nieodpłatnie celem zagospodarowania we własnym 
zakresie) Miejskiemu Zakładowi Zieleni, z czego 201 m3 drewna zakład ten sprzedał 
(w sierpniu i wrześniu 2010 r.) za kwotę 11.722,47 zł brutto41; 

- 19,79 m3 o wartości szacunkowej 1.503,07 zł przekazano wykonawcy inwestycji, 
z czego 13,5 m3 drewna wykonawca inwestycji przekazał (we wrześniu 2011 r.)42 
nieodpłatnie, jako odpad, Miejskiemu Zakładowi Zieleni. Według oświadczenia 
biegłego ds. leśnych „drewno to nie posiadało wartości technicznych było wyłącznie 
drewnem opałowym”. 

Ponadto, 35,05 m3 drewna,  o wartości 1.585,31 zł pozyskanego, przy budowie 
nawierzchni jezdni odcinka ul. Rejtana zostało przekazane Nadleśnictwu Karczma 
Borowa (drewno to podlegało ocechowaniu, nie było wyceniane). 

(dowód: akta kontroli str. 897-915, 1268-1271, 1276-1279) 

Szczegółowymi badaniami objęto wszystkie zadania inwestycyjne, w ramach 
których wycinkę drzew Miejskiemu Zakładowi Zieleni zlecił bezpośrednio Miejski 
Zarząd Dróg i Inwestycji. Badaniami objęto ponadto dwa zadania inwestycyjne 
w toku, których pozyskano największą ilość drewna (7,62 m3 i 19,79 m3). Dotyczy to 
umów, w których kosztorysy ofertowe złożone przez wykonawców uwzględniały 
prace związane z wycinką drzew.  
 
W przedłożonej przez Urząd dokumentacji dotyczącej warunków wykonania robót 
budowlanych43 (za wyjątkiem inwestycji dotyczącej budowy drogi krajowej nr 5) nie 
podano sposobu wyceny drewna, rozliczenia sprzedaży, kalkulacji przy wycenie 
zadania, bądź formy jego zagospodarowania. Sposobu wyceny i ewidencji drewna, 
które zostało (przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji) przekazane celem 
zagospodarowania Miejskiemu Zakładowi Zieleni (dokonującemu wycinki drzew) nie 
określały także pisemne zlecenia usług. 

(dowód: akta kontroli str. 747-896 
 

Drewno pozyskane w trakcie realizowanych przez Miasto inwestycji nie było 
ewidencjonowane (nie sporządzano protokołów przekazania drewna i nie 
dokonywano jego wyceny). Operacje gospodarcze dotyczące pozyskania drewna 
                                                      
41 Drewno wyceniono na podstawie cennika Nadleśnictwa Karczma Borowa; według oświadczenia Dyrektora Miejskiego 
Zakładu Zieleni pozostała część drewna została wykorzystana na opał do ogrzewania szklarni. 
42 Do dnia rozpoczęcia kontroli Miasto nie osiągnęło żadnych przychodów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew, 
które zostało przekazane wykonawcom inwestycji, bądź też przez nich zagospodarowane (za wyjątkiem jednej inwestycji, 
gdzie pozyskane drewno przechodziło na własność wykonawcy). Umowy zawarte z wykonawcami, bądź dokumentacja 
dotycząca sposobu wykonania robót budowlanych nie określały sposobu zagospodarowania drewna pozyskanego z wycinki 
drzew. 
43 Np.: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
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oraz jego zbycia nie były ujmowane (do listopada 2012 r.) w ewidencji księgowej 
prowadzonej przez Urząd Miasta. 
 
Prezydent Miasta Leszna w złożonych wyjaśnieniach podał m.in., że: „W przypadku 
konieczności wycinki drzew podczas realizacji inwestycji w kosztorysach ofertowych 
dołączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest 
pozycja dotycząca wykonania czynności niezbędnych do usunięcia drzew. 
Pozyskane drewno pozostaje do zagospodarowania wykonawcy zadania. 
Wykonawcy przystępujący do przetargu, usunięcie drzew i zagospodarowanie 
drewna uwzględniają w kalkulacji przy wycenie zadania. Prawidłowość wykonania 
czynności związanych z wycinką drzew sprawdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Podobne zapisy zawarte w istotnych warunkach zamówienia dla poszczególnych 
inwestycji dotyczą innych materiałów pozyskiwanych w trakcie zadań 
inwestycyjnych związanych z budową i przebudową dróg. Materiały nadające się do 
ponownego wbudowania (masy asfaltowe, kostki kamienne, elementy betonowe 
prefabrykowane, tłuczeń, etc.) pozostają własnością Miasta i są wykorzystywane 
przy realizowanych inwestycjach. Materiały nienadające się do ponownego 
wykorzystania i wbudowania w drogach (w tym także pozyskiwane w trakcie 
wycinek drewno) przeznacza się do zagospodarowania wykonawcy we własnym 
zakresie”. 

(dowód: akta kontroli str. 474)  
 
Zgodnie z warunkami Kontraktu nr MZD-BPU/9/10 z dnia 1 grudnia 2010 r., 
dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 5 w Lesznie roboty drogowe (ujęte 
w części I i II  Programu funkcjonalno-użytkowego) obejmowały wycinkę drzew. 
W części II aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego (w pkt. 1.2.6 – wycinka 
drzew i zieleni) podano, że „wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew 
i krzewów są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie 
wycinki”44. Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych „drewno 
pozyskane z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy, za które Zamawiający 
wystawi fakturę VAT (wycena uzyskanego drewna zostanie dokonana przez 
uprawnionego rzeczoznawcę, koszty wyceny i transportu drewna ponosi 
Wykonawca). 

(dowód: akta kontroli str. 985-1018) 
Drewno pozyskane z wycinki 225 drzew, w ilości 19,79 m3 nie było przez 
wykonawcę inwestycji wyceniane, przy czym 13,5 m3 drewna, wykonawca, we 
wrześniu 2011 r. przekazał Miejskiemu Zakładowi Zieleni, dokumentując jego 
przekazanie Kartą odpadu nr 01/09/2011 (drewno to wyceniono dopiero w dniu 
11 grudnia 2012 r., ujmując je w ewidencji księgowej Miejskiego Zakładu Zieleni).  

Ustalenia wartości pozyskanego drewna Urząd dokonał dopiero w trakcie kontroli 
NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 984, 1258-1260, 1268-1271, 1278-1279) 

Fakturę dokumentującą sprzedaż drewna (na rzecz wykonawcy ww. inwestycji), 
w ilości 19,79 m3 za cenę 1.503,07 zł netto Urząd wystawił w dniu 7 grudnia 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1366, 1371) 

W przypadku inwestycji obejmującej przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 
w Lesznie, umowa nr MZD-BPU/2/10 zawarta z wykonawcą nie określała sposobu 
zagospodarowania pozyskanego drewna. Według złożonego oświadczenia, drewno 

                                                      
44 Zezwolenie to uzyskał Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji – jednostka organizacyjna Urzędu. 
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w ilości 7,62 m3 o wartości 411,47 zł „nie przedstawiało wartości technicznych 
i zostało zagospodarowane przez wykonawcę we własnym zakresie”. 

(dowód: akta kontroli str. 945-958, 1266-1268, 1450-1459,  

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

1. Gospodarowanie drewnem pozyskanym z terenu nieruchomości Miasta Leszna, 
na których w latach 2010-2012 (do 30 września) prowadzone były inwestycje 
odbywało się z naruszeniem zasady zachowania szczególnej staranności 
w zarządzaniu mieniem gminy. Zasada ta wynika z art. 50 ustawy o samorządzie 
gminnym, zgodnie z którym „obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu 
mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu 
zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona”. 

W ocenie NIK, osoby uczestniczące w zarządzaniu mieniem komunalnym, 
którym powierzono bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji prowadzonych 
przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu nie dochowały należytej staranności 
przy wykonywaniu tego zarządu.  

Z ustaleń kontroli wynika, że osoby, które w imieniu Prezydenta Miasta Leszna 
występowały w sprawach z zakresu prowadzonych inwestycji (dotyczyło to 
14 inwestycji realizowanych w latach 2010-201245) nie posiadały właściwego 
umocowania do składania oświadczenia woli w imieniu Prezydenta w zakresie 
zarządu mieniem i dysponowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew. Wartość 
tego drewna (w ilości 279,54 m3) według dokonanej, w trakcie kontroli NIK wyceny 
wynosiła 9.954,28 zł. 

 Wydane ww. osobom upoważnienia46 uprawniały wyłącznie do składania 
„oświadczeń woli o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
występowania wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
i z wnioskiem o pozwolenie na budowę” (upoważnienia z dnia  1 października 2005 
i 11 października 2011 r.) oraz do „wydawania decyzji administracyjnych 
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (upoważnienia 
z dnia 8 stycznia 2008 r., 1 września 2008 r., 1 października 2008 r. 
i 11 października 2011 r.47). 

(dowód: akta kontroli str. 547-554, 1033-1042, 1266, 1276-1279) 

 

Działanie tych osób, w ocenie NIK było niezgodne z art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 46 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którymi gospodarowanie mieniem 
komunalnym (gminnym) należy do zadań Prezydenta Miasta Leszna, który może 
upoważnić wyłącznie osoby wskazane w tym przepisie do składania oświadczeń 
woli w zakresie zarządu mieniem. Naruszało to również postanowienia § 45 oraz 
§ 47 Statutu Miasta Leszna, zgodnie, z którym obowiązkiem osób uczestniczących 
w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy 
wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia oraz jego ochrona. 

W ocenie NIK, wydane48 dyrektorowi Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie 
pełnomocnictwo z 27 października 2008 r. do podejmowania jednoosobowo 

                                                      
45 Nie dotyczy to inwestycji dotyczącej budowy drogi krajowej nr 5 i zawartej w tym zakresie przez Prezydenta Miasta Leszna 
umowy regulującej sposób zagospodarowania drewna oraz inwestycji dotyczącej przebudowy drogi krajowej nr 12. 
46 Za wyjątkiem upoważnień wydanych 30 grudnia 2011 r. do uprawniających do podpisywania i zatwierdzania dokumentów 
związanych z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych. 
47 Wydano je na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.  
48 Na podstawie art.47 ustawy o samorządzie gminnym. 
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w imieniu Prezydenta Miasta Leszna, wszelkich czynności prawnych w zakresie 
zarządzania mieniem komunalnym powierzonym Miejskiemu Zakładowi Zieleni 
w Lesznie (z zachowaniem postanowień Statutu49) nie stanowiło wystarczającej 
podstawy do dokonywania sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenu 
nieruchomości, na których Miasto Leszno prowadziło inwestycje oraz do 
rozporządzania dochodami osiągniętymi w 2011 r. ze sprzedaży 201 m3 drewna – 
kwota 11.722,47 zł (pozyskanego, w trakcie inwestycji obejmującej budowę ul. 
Geodetów). Powierzenie czynności w tym zakresie, w ramach zarządu mieniem 
sprawowanego przez Prezydenta Miasta, nastąpiło dopiero zarządzeniem 
nr 532/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 490-493, 528, 1369-1370) 

Wskazane wyżej dochody, zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego50 powinny stanowić dochody 
własne Miasta Leszna, i jako jej aktywa winny być uwzględnione przy ustalaniu 
wyniku finansowego tej jednostki.  
 
2. Z naruszeniem zasad wynikających z art. 20 ustawy o rachunkowości51 
prowadzone były księgi rachunkowe Urzędu. W toku kontroli stwierdzono, że do 
ksiąg rachunkowych nie wprowadzano na bieżąco, w postaci zapisu, zdarzeń 
związanych z przychodami i rozchodami drewna, które nastąpiły w okresach 
sprawozdawczych (od stycznia 2010 r. do listopada 2012 r.). Przychody te 
częściowo zostały ujęte dopiero w trakcie kontroli NIK, w grudniu 2012 r.  

Zaniechanie prowadzenia ewidencji składników mienia ruchomego, jakim było 
drewno pozyskiwane z wycinki drzew z terenu nieruchomości Gminy stanowi 
naruszenie art. 17 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Wynika to z faktu, 
iż drewno, jako  składnik aktywów jednostki – rzeczowego majątku obrotowego, 
winno być, na bieżąco ujmowane na kontach ksiąg pomocniczych ksiąg 
rachunkowych oraz w ewidencji wartościowo – ilościowej. Dotyczy to również 
drewna, które podlegało nieodpłatnemu przekazaniu Miejskiemu Zakładowi Zieleni. 
Przeprowadzenie tej operacji wymaga bowiem oszacowania jej skutków 
gospodarczych i wpływu na sytuację majątkową jednostki, co świadczyłoby 
o staranności w zarządzaniu mieniem Miasta. Należy przy tym podkreślić, iż mimo 
możliwości wynikających z art. 20 ust. 4 ustawy o rachunkowości, operacje 
gospodarcze związane z pozyskaniem i zbyciem drewna nie zostały w odpowiednim 
czasie udokumentowane za pomocą księgowych dowodów zastępczych przez 
osoby dokonujące tych operacji. 

NIK zwraca uwagę, że Statut Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie (przyjęty 
uchwałą Zarządu Miasta Leszna nr 35/91 z dnia 11 grudnia 1991 r.) nie został 
dostosowany do przepisów ustawy o finansach publicznych. Jest to niezgodne z art. 
105 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych52, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego zobowiązany był do dostosowania ww. statutu do aktualnie 
obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 490-491) 

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

                                                      
49 Statut ten, zatwierdzony został uchwałą Zarządu Miasta Leszna z dnia 11 grudnia 1991 r. Nr 35/91. 
50 Dz. U. z 2010 r.  Nr 80, poz. 526, ze zm. 
51 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm. 
52 Dz. U. Nr 157, poz. 1241. 
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5. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego, kontroli 
wewnętrznej i kontroli zarządczej oraz badanie skarg 
i wniosków w zakresie spraw objętych kontrolą 

5.1. Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie spraw objętych 
kontrolą 

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2012 r. do Urzędu wpłynęła jedna 
skarga dotycząca wycinki krzewu, z terenu cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej 
w Lesznie. 

(dowód: akta kontroli str. 922-928) 

5.2. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego i kontroli 
wewnętrznej w zakresie spraw objętych kontrolą 

 
W 2010 r., przeprowadzane zadania audytowe, nie obejmowały zagadnień 
będących bezpośrednio przedmiotem niniejszej kontroli. Przeprowadzone zostały 
natomiast czynności sprawdzające, które obejmowały prawidłowość prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, przyjętą politykę rachunkowości i procedury kontroli 
finansowej. W 2011 r. badania audytowe obejmowały m. in. dokumentację opisującą 
zasady rachunkowości. W wydanych zaleceniach i opiniach wskazano, że: „należy 
uszczegółowić i uzupełnić zapisy obowiązującego Regulaminu w zakresie 
obowiązków Skarbnika, jako Głównego Księgowego budżetu Miasta Leszna oraz 
obowiązków Głównego Księgowego Urzędu Miasta”; „usunąć nieprawidłowości 
i uzupełnić braki w przepisach regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie, 
z uwzględnieniem obowiązku akceptacji operacji gospodarczych i finansowych 
odpowiednio przez Skarbnika lub Głównego Księgowego”. Wskazano ryzyko 
„postępowania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących i procedur 
wewnętrznych”. 

(dowód: akta kontroli str. 1505- 1517) 

5.3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w zakresie spraw 
objętych kontrolą 

Kontrola zarządcza w zakresie wycinki drzew była realizowana poprzez bieżący 
nadzór w zakresie dokonywania wycinki drzew objętych zezwoleniami na ich 
usunięcie oraz w odniesieniu do elementów robót objętych kosztorysami 
dotyczącymi wycinki drzew. 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2012 r. nie zapewniono 
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, o której 
mowa w art. 68 ustawy o finansach publicznych (w zakresie objętym kontrolą NIK). 
Celem jej, zgodnie z art. 68 ust. 2 ww. ustawy jest m. in. zapewnienie: zgodności 
działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; skuteczności 
i efektywności działania; ochrony zasobów; efektywności i skuteczności przepływu 
informacji. Dotyczy to w szczególności gospodarki materiałowej. Kontrolę zarządczą  
sprawują kierownik jednostki kontrolowanej, Skarbnik i główny księgowy (mogący 
upoważnić inne osoby do pełnienia systematycznej kontroli gospodarki materiałowo 
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- magazynowej). O nierzetelnym wypełnianiu zadań w zakresie kontroli zarządczej53 
świadczy m. in. brak procedur wewnętrznych w zakresie gospodarowania 
składnikami mienia ruchomego, a w tym zarządzania mieniem gminy, jakim było 
drewno pozyskane z wycinki drzew (procedury te wprowadzono dopiero w grudniu 
2012 r.) Na ocenę tę rzutują również stwierdzone, istotne naruszenia przepisów 
ustawy o rachunkowości i nieprawidłowości w zakresie sposobu sporządzania 
wniosków o udzielenie zezwoleń i zagospodarowania pozyskanego drewna. NIK 
wskazuje, że w przedmiotowych obszarach, w ograniczonym i niedostatecznym 
stopniu realizowano zadania w zakresie przeprowadzania kontroli wewnętrznej, 
która stanowi część systemu kontroli zarządczej. 

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 Kontroli54, wnosi o: 

1. Rzetelne sporządzanie sprawozdań SG-01. 

2. Rzetelne sporządzanie wniosków o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew.  

3. Prowadzenie ewidencji drewna pozyskanego z terenu nieruchomości 
należących do Miasta.  

4. Bieżące ewidencjonowanie przychodów i rozchodów pozyskanego drewna oraz 
prawidłowe jego inwentaryzowanie. 

5. Wszczęcie postępowania w sprawie nielegalnej wycinki 81 drzew dokonanej 
w trakcie budowy nawierzchni ulicy Rejtana w Lesznie. 

6. Podjęcie działań zapewniających funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej 
i efektywnej kontroli zarządczej w obszarze objętym niniejszą kontrolą. 

7. Dostosowanie Statutu Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie do aktualnie 
obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych. 

8. Dokonywanie przez Skarbnika (inne osoby upoważnione) kontrasygnaty 
czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań pieniężnych. 

9. Zapewnienie zlecania usług obejmujących wycinkę drzew i krzewów oraz 
dokonanie nasadzeń wyłącznie przez osoby upoważnione. 

10. Wyegzekwowanie od wykonawcy inwestycji obejmującej budowę zjazdu 
publicznego z Al. 3 Maja w Lesznie dokonania nasadzeń drzew. 

11. Wzmożenie nadzoru nad realizacją inwestycji obejmujących usuwanie drzew 
oraz zlecaniem usług w tym zakresie. 

12. Stosowanie zwolnień z naliczenia opłat za usuwanie drzew w przypadkach 
określonych ustawą. 

                                                      
53 Kontrola ta powinna eliminować niedociągnięcia, błędy i braki mogące prowadzić do nadużyć, bądź też  niekorzystnego 
i niezgodnego z prawem rozporządzania m. in. mieniem komunalnym Gminy. 
54 Dz. U. z 2012 r., poz.82, ze zm. 
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13. Korzystanie z instytucji wyłączenia pracowników organu z postępowań, 
w których zachodzi uzasadniona wątpliwość co do bezstronności osób 
uczestniczących w rozpoznaniu sprawy. 

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 Poznaniu. 

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. 

 

Poznań, dnia 31 stycznia 2013 r. 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 
 

Kontroler Dyrektor 
 
 
 

z up. Krzysztof Matuszek 
wicedyrektor 

 
 
 

Marcin Adamczyk 
główny specjalista kontroli państwowej                    

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


