
 
 

 
 

 
 
LPO – 4101-32-02/2012 

P/12/138 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Nu³er 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 

Kontroler Mieczysław Zentel, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 83481 z 21 listopada 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek (Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zdzisław Czapla, Burmistrz Miasta Turku (Burmistrz Miasta). 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

W Urzędzie były przestrzegane zasady sporządzania wniosków o wydanie zezwoleń 
na usunięcie drzew i krzewów oraz warunki wykonywania obowiązków określonych 
w tych zezwoleniach, poza jednym przypadkiem dokonania nasadzeń zastępczych 
po upływie wyznaczonego terminu. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: braku ewidencji 
pozyskanego drewna, nieprowadzenia oddzielnych rozliczeń kosztów usunięcia 
drzew oraz przychodów z tytułu zbycia drewna, a także niedotrzymania terminów 
publikacji sprawozdań statystycznych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew 

W Urzędzie sporządzono sprawozdania statystyczne SG-01 „Leśnictwo i ochrona 
środowiska” za lata 2010 i 2011, wymagane na podstawie rozporządzeń Rady 
Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. i 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań 
statystycznych statystyki publicznej, odpowiednio na lata 2010 i 20112. Ww. 
sprawozdania zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniami Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. i 1 kwietnia 2011 r. 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 publicznej 
na lata 2010 i 20113. 

Z danych zamieszczonych w sprawozdaniu SG-01 za 2010 r. wynika, że na terenie 
miasta usunięto w ciągu roku 103 szt. drzew. Według decyzji Starosty Tureckiego, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli w ocenie ogólnej i przy ocenach cząstkowych stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, 
pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywna. 
2 Odpowiednio: Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14, ze zm. i Dz. U. Nr 239, poz. 1594, ze zm. 
3 Odpowiednio: Dz. U. Nr 106, poz. 676, ze zm. i Dz. U. Nr 83 poz. 453, ze zm. 
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wydanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody4 (nr 
RLŚ.6131-74/09 z 23 grudnia 2009 r., nr RLŚ.6131-58/09 z 2 kwietnia 2010 r. i nr 
RLŚ.6131-11/10 z 16 czerwca 2010 r., ze zmianami wynikającymi z zezwolenia 
RLŚ.6131-31/10 z 14 września 2010 r.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych5 (nr 2/20 z 9 kwietnia 2010 r.), liczba drzew przeznaczonych do 
usunięcia w 2010 r. z terenu nieruchomości należących do Gminy Miejskiej Turek 
(Gmina), w związku z realizacją inwestycji komunalnych, wynosiła 1.092 szt. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 6, 45-90 i 369-377) 

W wyjaśnieniach Burmistrz Miasta podał, że w sprawozdaniu SG-01 za 2010 r., 
sporządzonym zgodnie z zasadami określonymi przez GUS, zamieszczono dane 
o liczbie drzew usuniętych z terenów zieleni miejskiej, w tym także z nieruchomości 
należących do wspólnot mieszkaniowych (z udziałem Gminy) oraz z pasów 
drogowych innych zarządców dróg. W ww. sprawozdaniu nie uwzględniono 
natomiast 1.004 szt. drzew usuniętych na podstawie  trzech decyzji Starosty 
Tureckiego (nr: RLŚ.6131-58/09, RLŚ.6131-74/09 i RLŚ.6131-11/10) 
z nieruchomości, które nie stanowiły terenów zieleni, o których mowa w art. 5 pkt 21 
ustawy o ochronie przyrody. 

 (dowód: akta kontroli str. 367-383 i 412-414) 

Według opracowanej w 2009 r. przez Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni 
KERRIA w Kole inwentaryzacji dendrologicznej, na terenie nieruchomości 
należących do Gminy (z wyłączeniem parków) występowało ok. 2,5 tys. szt. drzew 
w wieku powyżej 5 lat. Z 62 gatunków drzew do najliczniej występujących należały: 
klony (21%), drzewa owocowe (17%), brzozy (12%) i drzewa iglaste (10%). Do 
usunięcia zakwalifikowano ok. 15% drzew, w tym głównie tzw. samosiewy oraz 
drzewa o słabej kondycji fitosanitarnej. 

(dowód: akta kontroli str. 7-24) 

W latach 2010-2012 (do 30 września) Starosta Turecki wydał 24 decyzje 
zezwalające na usunięcie 852 szt. drzew z terenu nieruchomości należących do 
Gminy Miejskiej, z czego trzy dotyczyły usunięcia 653 szt. drzew w związku 
z realizacją inwestycji komunalnych w zakresie: 

− przygotowania terenu dla Tureckiej Strefy Inwestycyjnej (zezwolenie nr 
RLŚ.6131-58/09 z 2 kwietnia 2010 r. na usunięcie 574 szt. drzew, w terminie do 
30 września 2010 r.), 

− budowy kolektora kanalizacji sanitarnej od miejskiej oczyszczalni ścieków do ul. 
Uniejowskiej wraz z siecią wodociągową (zezwolenie nr RLŚ.6131-11/10 
z 16 czerwca 2010 r. na usunięcie 20 szt. drzew, w terminie do 30 grudnia 
2010 r.), 

− budowy dróg gminnych (ulic), lokalnych i dojazdowych, na osiedlu Muchlin 
(zezwolenie nr OŚ.613.8.2011 z 4 maja 2011 r. na usunięcie 59 szt. drzew, 
w terminie do 30 września 2011 r.). 

Dla realizowanej w kontrolowanym okresie inwestycji pn. „Budowa drogi zbiorczej od 
ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II zwiększającej dostępność Tureckiej Strefy 
Inwestycyjnej”, obowiązywały dwa zezwolenia wydane przez Starostę Tureckiego 
w 2009 r., tj. nr RLŚ.6131-52/09 z 4 września 2009 r. na usunięcie 192 szt. drzew 
oraz nr RLŚ.6131-74/09 z 23 grudnia 2009 r., na usunięcie 410 drzew, w terminie 
do 30 maja 2010 r. 

                                                      
4 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm. 
5 Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm. 
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W okresie objętym kontrolą usunięto również 88 szt. drzew na podstawie decyzji nr 
2/10 Starosty Tureckiego z 9 kwietnia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenu Tureckiej Strefy Inwestycyjnej – 
budowa dróg lokalnych wraz z infrastrukturą.” 

(dowód: akta kontroli str. 25-240 i 384-389) 

W 2012 r. (do 30 września) nie usuwano drzew i krzewów z terenów nieruchomości 
należących do Gminy w związku z realizacją inwestycji i remontów komunalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 427-428) 

Objęte oględzinami dokumentacje projektowe trzech wybranych inwestycji 
drogowych, zapisanych w uchwałach budżetowych Gminy Miejskiej na lata: 2010, 
2011 i 2012 (obejmujących budowę dróg lokalnych wraz z infrastrukturą na osiedlu 
Zdrojki Lewe, etap VII i etap VIII oraz budowę ul. Miłosnej na osiedlu Muchlin), 
nie zawierały informacji wskazujących na potrzebę usuwania drzew lub krzewów 
w toku ich realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 241) 

We wszystkich wnioskach o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, 
w związku z realizacją inwestycji komunalnych podano następujące dane: 

− nazwa i adres wnioskodawcy (Urzędu), 

− tytuł prawny władania nieruchomością (aktualne informacje z rejestru gruntów) 
oraz przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa i krzewy, 

− wykaz drzew i krzewów z podaniem: pełnej nazwy gatunku, obwodu pnia 
drzewa na wysokości 130 cm, wielkości powierzchni zajmowanej przez krzewy, 

− termin planowanego usunięcia drzew i krzewów, 

−  mapę określającą usytuowanie drzew i krzewów w granicach nieruchomości (od 
20 lipca 2010 r. również w stosunku do rozmieszczenia na danym terenie 
istniejących i realizowanych obiektów budowlanych). 

W toku prowadzonych postępowań w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów, w związku z realizacją inwestycji komunalnych, ww. wnioski były 
uzupełniane i korygowane, m.in. w zakresie: 

− nazwy gatunku i liczby drzew (dotyczyło to w szczególności drzew o pniach 
rozwidlający się na wysokości poniżej 130 cm, które należało traktować jako 
odrębne drzewa), 

− obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm, 

− zgodności oznakowania drzew z numeracją przyjętą w treści wniosku, 

− odstąpienia od zamiaru usunięcia drzewa (świerk pospolity) stanowiącego 
siedlisko lęgowe dla ptaków (wniosek nr IIN-7023/I-2/23/10 z 3 marca 2011 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 91-104, 137-161 i 242-245,) 

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

Sprawozdania SG-01 zostały zamieszczone przez Urząd na portalu 
sprawozdawczym GUS w dniach 11 marca 2011 r. (za 2010 r.) i 9 marca 2012 r. (za 
2011 r.), tj. odpowiednio 19 i 18 dni po upływie terminu określonego 
w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. i 1 kwietnia 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2011 r. Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej6, 
przekazanie danych statystycznych po upływie oznaczonego terminu zagrożone jest 
karą grzywny. 

(dowód: akta kontroli str. 367, 368, 375, 376, 383, 412-413) 

W wyjaśnieniach Burmistrz Miasta podał, że głównym powodem niedotrzymania 
terminu publikacji sprawozdań SG-01 na portalu sprawozdawczym GUS było zbyt 
późne przekazanie danych statystycznych przez jednostki zarządzające terenami 
zieleni w mieście (głównie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich). Przyjmując 
powyższe wyjaśnienie, NIK zwraca uwagę, że pismo przypominające o obowiązku 
przekazania danych jednostkowych do sprawozdania SG-01 za 2011 r. zostało 
wysłane dopiero 16 lutego 2012 r., tj. zaledwie cztery dni przed wymaganym 
terminem publikacji sprawozdania. 

(dowód: akta kontroli str. 367-383 i 412-414) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości,  
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 

Starosta Turecki udzielił Gminie Miejskiej pięciu zezwoleń na usunięcie 1.255 szt. 
drzew, w związku z realizacją w latach 2010-2012 (do 30 września) czterech 
inwestycji komunalnych, tj.: 

− nr RLŚ.6131-52/09 z 4 września 2009 r. na usunięcie 192 szt. drzew oraz nr 
RLŚ.6131-74/09 z 23 grudnia 2009 r. na usunięcie 410 szt. drzew, w związku 
z budową drogi zbiorczej zwiększającej dostępność Tureckiej Strefy 
Inwestycyjnej, 

− nr RLŚ.6131-58/09 z 2 kwietnia 2010 r. na usunięcie 574 szt. drzew, w celu 
przygotowania terenu dla Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, 

− nr RLŚ.6131-11/10 z 16 czerwca 2010 r. na usunięcie 20 szt. drzew, w związku 
z budową kolektora kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, 

− nr OŚ.613.8.2011 z 4 maja 2011 r. na usunięcie 59 szt. drzew, w związku 
z budową dróg gminnych na osiedlu Muchlin. 

(dowód: akta kontroli str. 33-90 i 130-136) 

Złożone przez Burmistrza Miasta wnioski o udzielenie ww. zezwoleń (nr: IGN 
7241/15/2009 z 6 sierpnia 2009 r., IGN 7241/16/2009 z 31 sierpnia 2009 r., IGN 
7241/27/2009 z 20 października 2009 r., IIN-7023/11/I-2/09 z 19 maja 2010 r. i IIN-
7023/I-2/23/10 z 3 marca 2011 r.) spełniały wymagania określone w art. 83 ust. 4 
ustawy o ochronie przyrody. 

W każdym postępowaniu, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów, w związku z realizacją inwestycji komunalnych, były dokonywane 
oględziny z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego oraz Urzędu. Ponadto, 
w postępowaniu w sprawie rozpatrzenia wniosku nr IIN-7023/I-2/23/10 o udzielenie 
zezwolenia na usunięcie 59 szt. drzew, przeprowadzono również dodatkowe 
oględziny, na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 
(RDOŚ). W protokole z tych oględzin odnotowano, że w obrębie drzew 

                                                      
6 Dz. U. z 2012 r., poz. 591. 
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wnioskowanych do usunięcia nie zaobserwowano chronionych gatunków roślin 
i zwierząt, a także siedlisk lęgowych ptaków. 

(dowód: akta kontroli str. 91-104, 137-161 i 242-245) 

W wyjaśnieniach Burmistrz Miasta podał, że w kontrolowanym okresie nie zwracano 
się do RDOŚ o zezwolenie na odstępstwo od zakazu usunięcia drzew, w związku 
z występowaniem w ich obrębie chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 417-420) 

Starosta Turecki ustalił opłaty za usunięcie drzew i krzewów, na podstawie zezwoleń 
nr: RLŚ.6131-52/09, RLŚ.6131-58/09, RLŚ.6131-74/09 i RLŚ.6131-11/10, w łącznej 
kwocie 1.860.701,39 zł (w tym 1.809.671,53 zł za usunięcie drzew). Na podstawie 
art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, terminy uiszczenia ww. opłat zostały 
odroczone na okres trzech lat od daty wydania zezwoleń, pod warunkiem 
zachowania żywotności nasadzeń zastępczych). 

(dowód: akta kontroli str. 33-90) 

W kontrolowanym okresie nie było przypadków nałożenia na Gminę Miejską Turek 
kar za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 417-420) 

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

2.2. Realizacja obowiązków ustalonych w zezwoleniach na 
usunięcie drzew 

W przypadku czterech zezwoleń (nr: RLŚ.6131-52/09, RLŚ.6131-58/09, RLŚ.6131-
74/09 i RLŚ.6131-11/10) Starosta Turecki zobowiązał Gminę do posadzenia, 
w zamian za usunięte, 1.179 szt. nowych drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 33-90) 

W wyniku oględzin oraz badania dokumentacji ustalono, że Burmistrz Miasta 
wywiązał się z obowiązku posadzenia nowych drzew (w zamian za usunięte), 
określonego w zezwoleniach nr: RLŚ.6131-52/09, RLŚ.6131-58/09 i RLŚ.6131-
74/09. Nasadzeń zastępczych dokonano w pasach drogowych dróg gminnych na 
osiedlu Muchlin i drogi zbiorczej Z5 (Aleja NSZZ Solidarność) oraz na terenie 
leżącym przy drodze Z5, w ilościach nie mniejszych niż ustalone w ww. 
zezwoleniach. 

Dokumentacja projektowa zieleni dla drogi zbiorczej Z5 została opracowana przez 
Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni KERRIA w Kole, na podstawie umowy 
nr INW/46/IIN/396/11 z 9 sierpnia 2011 r. i przekazana do Urzędu protokołem 
zdawczo-odbiorczym z 29 sierpnia 2011 r. Nasadzenia zastępcze wykonało 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ZIELONYM DO GÓRY w Turku, 
wyłonione w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie umowy nr INW/53/IIN/445/11 
z 26 września 2011 r., za cenę 117.634,25 zł brutto. Umowa obejmująca posadzenie 
154 szt. drzew została zrealizowana do 24 października 2011 r. Nasadzenia 
przekazano protokołem odbioru końcowego z 3 listopada 2011 r.  

Kolejne nasadzenia zastępcze 120 szt. drzew zostały wykonane przez 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Turku, w ramach umowy nr 
INW/6/IIN/53/11 z 1 marca 2011 r. o realizację inwestycji pn. „Budowa układu 
komunikacyjnego obejmującego ulice: Muchlińską, Nastrojową, Uroczą, Łagodną, 
Przyjemną, Wesołą i Spokojną”. W dniu 24 października 2011 r. wykonawca zgłosił 
do Urzędu zakończenie robót. Nasadzenia przekazano protokołem odbioru 
końcowego i oddania do użytku zadania inwestycyjnego z 21 listopada 2011 r. 
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Dalsze nasadzenia zastępcze 1.000 szt. drzew, wynikające z zezwoleń nr 
RLŚ.6131-58/09 i RLŚ.6131-74/09 wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe ALEKS w Turku, na podstawie umowy nr UZ/311/IGN/579/12 
z  5 października 2012 r. za cenę 14.100 zł brutto. Nasadzenia przekazano 
protokołem odbioru końcowego z 24 października 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 249-301) 

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

Nasadzenia 410 szt. drzew zostały wykonane w październiku 2012 r., tj. pięć 
miesięcy po upływie terminu (31 maja 2012 r.) określonego w zezwoleniu nr 
RLŚ.6131-74/09 Starosty Tureckiego z 23 grudnia 2009 r. 

(dowód: akta kontroli str. 294-301) 

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że przyczyną niedotrzymania ww. terminu posadzenia 
drzew w zamian za usunięte, był zamiar jednoczesnego wykonania nasadzeń 
zastępczych, ustalonych w dwóch zezwoleniach (nr: RLŚ.6131-58/09 i RLŚ.6131-
74/09), w celu zmniejszenia kosztów tego przedsięwzięcia. NIK zwraca jednak 
uwagę, że powyższe działanie wymagało uzyskania zgody Starosty Tureckiego na 
zmianę wyznaczonego terminu tych nasadzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 431 i 432) 

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

3. Realizacja prac związanych z usuwaniem drzew 

3.1. Wybór wykonawcy prac związanych z usuwaniem drzew 

W dniu 20 maja 2009 r. Burmistrz Miasta zawarł umowę nr INW/20/IGP/150/09 
z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG w Turku, 
wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na wybudowanie drogi zbiorczej 
zwiększającej dostępność Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, za cenę 16.463.557,79 zł 
brutto. W związku z realizacją ww. inwestycji zostały wydane dwa zezwolenia (nr: 
RLŚ.6131-52/09 i RLŚ.6131-74/09) na usunięcie 602 szt. drzew.  

W porozumieniu z 23 lutego 2010 r. w sprawie realizacji tej inwestycji ustalono, że 
wykonawca usunie drzewa i krzewy bez dodatkowego wynagrodzenia, przy czym 
drzewa o małym obwodzie pnia i krzewy będą traktowane, jako odpad z budowy, 
natomiast pozostałe drzewa (o dużym obwodzie pnia), zostaną złożone na terenie 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Turku. 

(dowód: akta kontroli str. 33-61 i 332-353) 

W wyjaśnieniach Burmistrz Miasta podał, że wykonawca robót związanych 
z budową drogi zbiorczej zwiększającej dostępność Tureckiej Strefy Inwestycyjnej 
wywiązał się rzetelnie z obowiązku usunięcia 602 szt. drzew, zgodnie 
z zezwoleniami nr RLŚ.6131-52/09 i RLŚ.6131-74/09 oraz porozumieniem 
z 23 lutego 2010 r. Według danych zamieszczonych w ww. zezwoleniach jedynie 41 
szt. drzew (6,5%) posiadało pień, którego obwód, wraz z korą (mierzony na 
wysokości 130 cm), przekraczał 50 cm. Wszystkie drzewa o obwodzie pnia 
przekraczającym 50 cm zostały dostarczone przez wykonawcę inwestycji na teren 
Spółki PGKiM. Urząd nie prowadził odrębnej ewidencji drewna pozyskanego 
w związku z realizacją ww. inwestycji, natomiast zlecił jego wycenę w celu 
sprzedaży. 

(dowód: akta kontroli str. 435-438) 
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Usunięcie 79 szt. drzew na podstawie zezwoleń nr RLŚ.6131-11/10 i nr 
OŚ.613.8.2011, w związku z budową kolektora kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej oraz dróg gminnych na osiedlu Muchlin, a także 88 szt. drzew, 
w związku z budową dróg lokalnych wraz z infrastrukturą dla Tureckiej Strefy 
Inwestycyjnej, zlecono wykonawcom ww. inwestycji. W umowach o realizację tych 
inwestycji zamieszczono zapis zobowiązujący do usunięcia ww. drzew w zamian za 
pozyskane drewno.  

(dowód: akta kontroli str. 86-90, 102-136, 162-240) 

W wyjaśnieniach burmistrz Miasta podał, że w kontrolowanym okresie nie było 
przypadków zlecenia jednostkom organizacyjnym Gminy usunięcia drzew 
i krzewów, w związku z realizacją inwestycji i remontów komunalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 417-420) 

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

NIK zwraca uwagę, że w umowach dotyczących realizacji inwestycji komunalnych 
nie zamieszczono zapisów dotyczących ewentualnych sankcji za nieterminowe 
usunięcie drzew. Zdaniem NIK, mimo, iż wykonawcy robót przystąpili do usuwania 
drzew w terminach określonych w zezwoleniach nr RLŚ.6131-11/10 
i OŚ.613.8.2011, zabezpieczenie interesów Gminy wymaga, aby zawierały one 
klauzule umożliwiające dochodzenie kar w przypadku ich nienależytego wykonania.  

 (dowód: akta kontroli str. 105-119, 162-180 i 360) 

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

Na podstawie protokołów odbioru robót oraz wpisów do dzienników budowy 
ustalono, że usuwanie drzew i krzewów w związku z budową: drogi zbiorczej 
zwiększającej dostępność Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, kolektora kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej, dróg gminnych na osiedlu Muchlin oraz 
przygotowaniem terenu dla Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, przebiegało zgodnie 
z wydanymi zezwoleniami. Usunięcia 88 szt. drzew, w związku z budową dróg 
lokalnych wraz z infrastrukturą dla Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, dokonano na 
podstawie planu wyrębu zamieszczonego w 8 tomie projektu budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 331 i 360) 

W Urzędzie nie ustalono kosztów usunięcia 20 drzew w związku z budową kolektora 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (zezwolenie nr RLŚ.6131-11/10) oraz 59 
drzew w związku z budową dróg gminnych na osiedlu Muchlin (zezwolenie nr 
OŚ.613.8.2011), a także 88 szt. drzew, w związku z budową dróg lokalnych wraz 
z infrastrukturą dla Tureckiej Strefy Inwestycyjnej (zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej). 

(dowód: akta kontroli str. 415, 416, 435-438) 

W wyjaśnieniach Burmistrz Miasta podał, że zgodnie z warunkami zawartych umów 
o realizację ww. inwestycji, obowiązek usunięcia drzew należał do wykonawców 
robót, w zamian za pozyskane drewno. Dlatego nie ustalono kosztów usunięcia ww. 
drzew, jak również nie wymagano podania powyższych kosztów, a także wartości 
pozyskanego drewna w ofertach wykonania tych inwestycji. Takie rozwiązanie było 
korzystne dla Gminy, ponieważ dotychczasowe wpływy ze sprzedaży drewna 
pozyskanego w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną i remontową nie 
pokrywały kosztów jego sprzedaży (nie uwzględniając kosztów: wycinki drzew, 
karczowania pni, transportu drewna, uporządkowania terenu). 

 (dowód: akta kontroli str. 435-438) 
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Według informacji uzyskanych z Nadleśnictwa Turek, koszty jednostkowe 
pozyskania i zrywki drewna w latach 2010, 2011 i 2012 wynosiły odpowiednio: 
46,67 zł/m³, 41,99 zł/m³ i 43,90 zł/m³. 

 (dowód: akta kontroli str. 390-411) 

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

W Urzędzie nie prowadzono ewidencji drewna pozyskanego w związku z realizacją 
inwestycji i remontów komunalnych. Drewno to, bez względu na sposób zbycia (np. 
sprzedaż czy też nieodpłatne przekazanie), powinno zostać wycenione według cen 
rynkowych i zaewidencjonowane, jako składnik majątku Gminy (art. 20 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości7). 

(dowód: akta kontroli str. 437 i 438)  

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym8, obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu 
mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności.  

 

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

4. Sposób postępowania z drewnem pozyskiwanym 
z usuniętych drzew 

W Urzędzie obowiązują zasady likwidacji oraz sprzedaży środków trwałych, 
ustalone zostały zarządzeniem nr 0-152/19/09 Burmistrza Miasta z 25 czerwca 
2009 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów księgowych i kontroli finansowej. 
Według ww. instrukcji (rozdz. III, pkt 5.6.), środki trwałe, które straciły wartości 
użytkowe lub stały się zbędne, podlegają likwidacji albo zbyciu w drodze przetargu. 

(dowód: akta kontroli str. 361-363) 

W dniu 9 sierpnia 2010 r. Burmistrz Miasta zawarł umowę nr UZ/166/IGN/370/10 
z Biurem Wyceny Nieruchomości w Turku, na sporządzenie operatu szacunkowego, 
określającego wartość drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia na podstawie 
zezwolenia nr RLŚ.6131-58/09, w celu sprzedaży „na pniu”. Ww. wykonawca, 
wyłoniony w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, zaoferował sporządzenie 
operatu za najniższą cenę tj. 1.464 zł brutto. Wartość 130,49 m³ drewna z wycinki 
574 szt. drzew i 140,99 m² krzewów, została oszacowana na kwotę 9.800 zł netto 
(75,10 zł/m³). 

(dowód: akta kontroli str. 305-313) 

Burmistrz Miasta wydał dwa zarządzenia (nr 126/10 z 14 września 2010 r. i nr 
147/10 z 18 października 2010 r.) w sprawie przeprowadzenia przetargu 
nieograniczonego, ustnego w sprawie przeprowadzenia negocjacji cenowej na 
sprzedaż 130,49 m³ drewna „na pniu”. Ogłoszenia o ww. przetargach zostały 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.bip.miastoturek.pl i w gazecie 
„Echo Turku” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na słupach 
ogłoszeniowych. Sprzedaż nie doszła do skutku, ponieważ nikt nie przystąpił do tych 
przetargów. W dniu 8 listopada 2010 r. Burmistrz Miasta wydał kolejne zarządzenie 
(nr 156/10) w sprawie przeprowadzenia negocjacji cenowej na sprzedaż ww. 
drewna, ustalając jego cenę wywoławczą w wysokości 1.500 zł. W wyniku 
przeprowadzonych negocjacji została zawarta umowa nr POZ/96/IGN/496/10 
                                                      
7 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.  
8 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. 
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sprzedaży 130,49 m³ drewna „na pniu”, za cenę 4.000 zł (30,65 zł/m³). Wykonanie 
przedmiotu umowy (usunięcie drzew i krzewów oraz wyrównanie i uporządkowanie 
terenu) potwierdzono protokołem odbioru robót z 20 kwietnia 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 305 i 314-331) 

Na podstawie umowy nr UZ/131/ING/255/11 z 12 maja 2011 r. Turkowskie 
Towarzystwo Leśne dokonało wyceny wartości drewna pozyskanego w związku 
z budową drogi zbiorczej zwiększającej dostępność Tureckiej Strefy Inwestycyjnej 
i złożonego na terenie Spółki PGKiM w ilości 28,41 m³ (41 szt. pni), na kwotę 
4.262,70 zł netto (150,04 zł/m³). 

Burmistrz Miasta wydał trzy zarządzenia (nr: 105/11 z 1 lipca 2011 r.,138/11 
z 2 września 2011 r. i 186/11 z 16 listopada 2011 r.) w sprawie przeprowadzenia 
przetargu nieograniczonego na sprzedaż 28,41 m³ drewna. Ogłoszenia 
o przetargach na sprzedaż tego drewna wywieszono na tablicy ogłoszeń i na 
słupach ogłoszeniowych oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu 
i w gazecie „Echo Turku”. Dwukrotnie sprzedaż drewna nie doszła do skutku, 
ponieważ nikt nie przystąpił do przetargów. Drewno w ilości 28,41 m³ zostało 
sprzedane w trzecim przetargu osobie fizycznej na podstawie umowy nr 
POZ/5/IGN/17/12, za cenę wywoławczą wynoszącą 1.310,78 zł. (46,14 zł/m³). 

 (dowód: akta kontroli str. 332-333) 

W wyjaśnieniach Burmistrz Miasta podał, że oszacowana w Urzędzie w toku 
niniejszej kontroli ilość i wartość drewna pozyskanego w związku budową: kolektora 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dróg gminnych na osiedlu Muchlin oraz 
dróg lokalnych wraz z infrastrukturą dla Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, wynosiła 
odpowiednio: 8,28 m³ i 386,01 zł, 11,30 m³ i 526,81 zł oraz 22,68 m³ i 1.057,34 zł. 
W obliczeniach uwzględniono drzewa o obwodzie pnia (mierzonym wraz z korą, na 
wysokości 130 cm) powyżej 50 cm, przyjmując długość każdej kłody wynoszącą 
300 cm oraz cenę rynkową drewna, uzyskaną w trzecim przetargu nieograniczonym, 
który odbył się 22 grudnia 2011 r. (46,14 zł/m³). Zgodnie z warunkami zawartych 
umów o realizację ww. inwestycji, obowiązek usunięcia drzew nałożono na 
wykonawców robót, ponieważ oszacowana wartość drewna była niższa od kosztów 
jego pozyskania. 

(dowód: akta kontroli str. 417-420) 

Poniesione przez Urząd koszty sprzedaży 28,41 m³ drewna, pozyskanego w ramach 
budowy drogi zbiorczej zwiększającej dostępność Tureckiej Strefy Inwestycyjnej 
(zezwolenia nr RLŚ.6131-52/09 i RLŚ.6131-74/09), wynoszące 1.577,47 zł 
(885,60 zł za operat szacunkowy i 691,87 zł za publikację ogłoszeń o przetargu) 
były wyższe od uzyskanych przychodów z jego sprzedaży o 266,69 zł. Z kolei, 
koszty sprzedaży 130,49 m³ drewna „na pniu”, w związku z przygotowaniem terenu 
Tureckiej Strefy Inwestycyjnej (zezwolenie nr RLŚ.6131-58/09), wynoszące 
2.436,34 zł, (1.464 zł za operat szacunkowy i 972,34 zł za ogłoszenia o przetargu), 
były niższe od uzyskanych z tego tytułu przychodów o 1.563,66 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 244-247, 314-331 i 354-359) 

W wyjaśnieniach Burmistrz Miasta podał, że drewno pozyskane w związku 
z realizacją inwestycji komunalnych nie było wykorzystywane na potrzeby własne 
Gminy, a także nie było przekazywane nieodpłatnie innym jednostkom lub osobom 
fizycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 427 i 428) 

Sprzedaż 130,49 m³ drewna na pniu, w związku z przygotowaniem terenu dla 
Tureckiej Strefy Inwestycyjnej (zezwolenie nr RLŚ.6131-58/09), za cenę 4.000 zł 
brutto (faktura VAT nr FV/11/28 z 16 listopada 2010 r.), została ujęta w ewidencji 
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księgowej Urzędu na koncie 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych (strona 
„Wn”), w powiązaniu z kontem 750 Przychody finansowe (strona „Ma”). 

Sprzedaż 28,41 m³ drewna pozyskanego w związku z budową drogi zbiorczej 
zwiększającej dostępność Tureckiej Strefy Inwestycyjnej (zezwolenia nr: RLŚ.6131-
52/09 i RLŚ.6131-74/09), za cenę 1.310,78 zł brutto (faktura VAT nr FV/01/12 
z 5 stycznia 2012 r.) została zaewidencjonowana na koncie 221 (strona „Wn”), 
w powiązaniu z kontem 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych (strona 
„Ma”). Podatek od towarów i usług (VAT), z tytułu ww. sprzedaży 
zaewidencjonowano na koncie 221 (strona „Wn”), w powiązaniu z kontem 225 
Rozrachunki z budżetami (strona „Ma”). 

Opłaty z tytułu usunięcia drzew i krzewów z odroczonym terminem płatności 
(zezwolenia nr: RLŚ.6131-52/09, RLŚ.6131-74/09, RLŚ.6131-58/09 i RLŚ.6131-
11/10) w łącznej kwocie 1.860.701,39 zł (w tym 1.809.671,53 zł za usunięcie drzew), 
zostały ujęte w ewidencji księgowej Urzędu na kontach pozabilansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 364 i 421-424) 

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

W Urzędzie nie prowadzono oddzielnych rozliczeń kosztów usunięcia drzew oraz 
przychodów z tytułu zbycia pozyskanego drewna. W przypadku usunięcia drzew, 
w związku z budową: kolektora kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dróg 
gminnych na osiedlu Muchlin oraz dróg lokalnych wraz z infrastrukturą dla Tureckiej 
Strefy Inwestycyjnej, w zamian za pozyskane drewno w szacunkowej ilości 42,26 m³ 
i wartości 1.970,16 zł, Urząd powinien wystawić fakturę sprzedaży drewna, 
a wykonawca winien wystawić Gminie fakturę za usunięcie drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 417-420) 

NIK dostrzega podane w wyjaśnieniu Pana Burmistrza uwarunkowania i przesłanki 
ekonomiczne, uzasadniające przekazanie wykonawcom inwestycji komunalnych 
obowiązku usunięcia drzew w zamian za pozyskane drewno. Należy jednak 
zaznaczyć, że bez względu na sposób zbycia pozyskanego drewna, przepis art. 
7 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zakazuje 
kompensowania ze sobą wartości różnych, co do rodzaju aktywów i pasywów oraz 
związanych z nimi przychodów i kosztów. Sposób dokonywania rozliczeń 
i dokumentowania operacji związanych ze zbyciem – sprzedażą drewna, winien być 
również zgodny z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług9. 

NIK zwraca uwagę, że wartość 42,26 m³ drewna pozyskanego w związku z budową: 
kolektora kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dróg gminnych na osiedlu 
Muchlin oraz dróg lokalnych wraz z infrastrukturą dla Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, 
została ustalona przez Urząd w kwocie 1.970,16 zł, na podstawie ceny sprzedaży 
(ok. 46 zł/m³) uzyskanej w jednym, przetargu z 22 grudnia 2011 r. Według informacji 
uzyskanych z Nadleśnictwa Turek, ceny drewna opałowego S4 (iglastego 
i liściastego), loco las po zrywce, wynosiły odpowiednio: 80-130 zł/m³ w 2010 r., 90-
140 zł/m³ w 2011 r. i 103-162 zł/m³ w 2012 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 390-411 i 417-420) 

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

                                                      
9 Dz. U. Nr 54, poz. 535. 
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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 prowadzonym w Urzędzie rejestrze skarg i wniosków, nie zaewidencjonowano 
żadnych skarg i wniosków dotyczących usuwania drzew lub krzewów z terenów 
należących do Gminy, jak i zagospodarowania pozyskanego z tego tytułu drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 366, 425 i 426) 

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

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym, wprowadzonym zarządzeniem nr 162/09 
Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2009 r. (ze zm.), w Urzędzie funkcjonują 
samodzielne stanowiska ds. kontroli wewnętrznej oraz ds. audytu wewnętrznego. 
W latach 2010-2012 (do 30 września) zagadnienia związane z usuwaniem drzew 
i krzewów oraz zagospodarowaniem pozyskanego drewna nie były przedmiotem 
zarówno kontroli wewnętrznej, jak i audytu wewnętrznego. 

(dowód: akta kontroli str. 365, 425, 426, 429 i 430) 

5.3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w zakresie spraw 
objętych kontrolą 

Zarządzeniem nr 0152-36/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Burmistrz Miasta, 
działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych10 
i komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych11, ustalił dla 
Urzędu procedury kontroli zarządczej oraz strategie zarządzania ryzykiem. 
Działalność Urzędu w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania 
pozyskanego drewna nie była objęta kontrolą zarządczą. 

(dowód: akta kontroli str. 366, 425 i 426) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Według NIK, nieprawidłowości dotyczące braku ewidencji pozyskanego drewna oraz 
oddzielnych rozliczeń kosztów usunięcia drzew i przychodów z tytułu zbycia drewna, 
wynikały m.in. z niewłaściwego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. 

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

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli12, wnosi o: 

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

                                                      
10 Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm. 
11 Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84. 
12 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm. 
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2. Dokonywanie oddzielnych rozliczeń kosztów usunięcia drzew i przychodów 
z tytułu zbycia pozyskanego drewna. 

3. Przestrzeganie terminu publikacji sprawozdania statystycznego SG-01. 

4. Wykonywanie nasadzeń zastępczych w wyznaczonym terminie. 

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      stycznia 2013 r. 

  
  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 

Kontroler 

 

 

Dyrektor 

 

 
z up. Krzysztof Matuszek  

Wicedyrektor 
Mieczysław Zentel  
gł. specjalista k. p.                    
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