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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 

Kontroler Jacek Młynarczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 83462 z dnia 7 listopada 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 
Ostrów Wielkopolski. 

 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Jarosław Urbaniak, Prezydent Miasta 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

Nieprawidłowości dotyczyły sporządzania wniosków o wydanie decyzji 
zezwalających na usunięcie drzew. Formułując powyższą ocenę uwzględniono 
również nieprawidłowości w zakresie sposobu sprawowania zarządu mieniem 
gminy, w tym gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew w trakcie 
prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski2 inwestycji. 
Osoby uczestniczące w zarządzaniu mieniem komunalnym nie zachowały 
wymaganej staranności przy wykonywaniu tego zarządu. 

Wpływ na ocenę mają także zaniechania w zakresie prowadzenia ewidencji 
pozyskanego drewna, szacowania jego ilości i wartości, a także nierzetelne 
wykonywanie obowiązków w zakresie sprawowania kontroli zarządczej.  

 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli w ocenie ogólnej i przy ocenach cząstkowych stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, 
pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
2 Dalej „Miasto” lub „Gmina”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Prawidłowość sporządzania wniosków o wydanie zezwolenia na 

usunięcie drzew 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolski, w sporządzonych sprawozdaniach 
statystycznych SG-01, część 2 „Leśnictwo i ochrona środowiska” za lata 2010 i 2011 
wykazał, iż ubytki drzew na terenach należących do Miasta wyniosły 403 szt., z tego 
w 2010 r. – 173 drzew i 230 drzew w 2011 r.  

Ponadto, w 2012 r. (do 30 września), z terenu nieruchomości należących do Miasta 
usunięto 128 drzew. 

W latach 2010-2012 (do 30 września) z terenu Gminy, usuniętych zostało łącznie 
5.418 drzew, z czego w 2010 – 1.436, w 2011 r. – 1354 oraz  2.628 w 2012 r. (do 
20 listopada). 

W toku realizowanych przez Miasto 23 inwestycji i remontów, usunięto łącznie 
830 drzew, tj.: 74 w 2010 r., 111 w 2011 r. i  645 w 2012 r. Inwestycje te obejmowały 
m.in. budowę, przebudowę i wykonanie nawierzchni ulic, kanału deszczowego 
jezdni, przebudowę jezdni, utwardzenie powierzchni terenu przy ulicy, przebudowę 
skrzyżowania, wykonanie ronda, a także: budowę budynku z lokalami socjalnymi; 
remont i adaptację budynku synagogi na cele kulturalne; budowę Publicznego 
Przedszkola nr 2; modernizację boiska szkolnego; rozbudowę parkingu przy Szkole 
Podstawowej nr 7 oraz budowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych nr 2.  

Trzy spośród realizowanych przez Miasto inwestycji (obejmujących: 1/ budowę 
kanału deszczowego, jezdni i chodników oraz przebudowę sieci teletechnicznych 
w  ul. Mielczarskiego; 2/ przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudzkiego 
i ul. Paderewskiego; 3/ budowę ul. Sadowej wraz ze skrzyżowaniem, budowę 
przejazdu gospodarczego nad torami kolejowymi oraz budowę kanału 
deszczowego) prowadzono na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji 
drogowych niewymagających uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew oraz 
ponoszenia opłat z tym związanych3. W toku realizacji tych inwestycji Miasto 
usunęło 642 drzewa.  

Realizując ww. zadania inwestycyjno-remontowe, dyrektor Miejskiego Zarządu 
Dróg, zwanego dalej „MZD”, złożył do Starosty Ostrowskiego 30 wniosków 
o wydanie zezwoleń na usunięcie 245 drzew, z czego cztery wnioski i wydane na ich 
podstawie decyzje4, dotyczyły 15 drzew znajdujących się w nieruchomościach 
objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  

Dla inwestycji prowadzonych na drogach gminnych oraz pozostałych inwestycji 
realizowanych w nieruchomościach, których właścicielem było Miasto, zezwolenia 
na usunięcie drzew wydawał Starosta Ostrowski.  

W 17 badanych sprawach, wnioski o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew 
znajdujących się na nieruchomościach, na których realizowane były inwestycje 
i remonty, zawierały elementy wymienione w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody5. 

                                                      
3 Zgodnie z art. 21 ust. 2 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.) 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. 
4 W jednym przypadku decyzja zezwalająca na usuniecie 5 drzew (nr RPŚ.6133-5/11) wydana została 7 marca 2011 r., 
w okresie poprzedzającym wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
5 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm. 
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   (dowód: akta kontroli str. 4-7, 8-9,10-11,12-16, 34, 35, 36) 

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

1. W toku kontroli ustalono, iż w przypadku dwóch inwestycji: 1/ „Budowa kanału 
deszczowego jezdni i chodników oraz przebudowa sieci teletechnicznej w ul. 
Mielczarskiego […]” i 2/ „Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. 
Paderewskiego […] Miejski Zarząd Dróg (dalej „MZD”)6 złożył 4 wnioski o usunięcie 
15 drzew, które znajdowały się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej (nr AB.7351.ID z 21 stycznia 2011 r. i nr 
RPA.6740.ID.2011 z 5 maja 2011 r.).  

W tych przypadkach w obowiązującym stanie prawnym nie było podstaw do 
występowania z wnioskami o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. 
Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych7, do 
usuwania drzew i krzewów znajdujących się w nieruchomościach objętych decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów 
usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (co w niniejszych 
sprawach nie miało miejsca), nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody 
w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew oraz opłat z tym 
związanych. 

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora ZDM było to spowodowane 
zagrożeniami terminu realizacji inwestycji wynikającymi z „przedłużających się 
procedur, ewentualnych odwołań związanych z wydawaniem decyzji ZRID”. 

   (dowód: akta kontroli str. 26-33,77-88, 90) 
 
2. Nierzetelnie i niezgodnie z wymaganiami wynikającymi z  art. 83 ust. 4 ustawy 
o ochronie przyrody zostało sporządzonych 13 wniosków o wydanie zezwoleń na 
usunięcie drzew8. Ustalenia kontroli NIK wykazały, że nie zawierały one danych 
dotyczących:  

- siedziby właściciela nieruchomości, w przypadkach tych z wnioskiem o usunięcie 
drzew występował MZD, będący posiadaczem i zarządcą gruntów stanowiących 
własność Gminy); 

- informacji o przeznaczeniu nieruchomości, wynikającej z planu zagospodarowania 
przestrzennego lub ewidencji gruntów i budynków; 

- rysunku lub mapy określającej usytuowanie drzew w stosunku do granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej 
nieruchomości (1 wniosek). 
 

(dowód: akta kontroli str. 37-49,50-52,168,229-233) 

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

                                                      
6 Jest to jednostka organizacyjna Gminy, której powierzona została realizacja zadań dotyczących m.in. ww. inwestycji. 
7 Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194, ze zm. 
8 Dotyczyły one 10 zadań inwestycyjnych i remontowych. 
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2. Wywiązywanie się z obowiązków ustalonych w zezwoleniach na 
usunięcie drzew 

2.1 Zezwolenia udzielone gminie na usuwanie drzew z terenu 
nieruchomości gminnych 

1. W związku z realizowanymi, w latach 2010 -2012 (do 30 września) inwestycjami, 
Miasto uzyskało 30 zezwoleń na usunięcie łącznie 245 drzew. Szczegółowym 
badaniem objęto 9 inwestycji i 13 decyzji zezwalających na usunięcie 178 drzew9. 
W ramach powyższych inwestycji do dnia 30 września 2012 r. usunięto 136 drzew. 
W przypadku dwóch decyzji zezwalających na usunięcie 35 drzew inwestycje nie 
zostały jeszcze rozpoczęte. Ponadto, 7 drzew na usunięcie których Gmina10 
uzyskała zezwolenie mimo zakończenia inwestycji, nie zostało usuniętych (drzewa 
te uratowano, z uwagi na małe uszkodzenia systemu korzennego podczas realizacji 
inwestycji). 

 (dowód: akta kontroli str. 8-9,12-16,35, 36) 

2. We wszystkich decyzjach zezwalających na usunięcie drzew nałożono na 
wnioskodawcę obowiązek zastąpienia usuwanych drzew nowymi drzewami 
(w decyzjach tych nie wskazano miejsca, w którym należało dokonać tych 
nasadzeń). Ustalono w nich, że usuwane drzewa należy zastąpić drzewami 
gatunków liściastych, dostosowanych do warunków siedliskowych, w wieku powyżej 
5 lat, w liczbie nie mniejszej, niż liczba drzew usuwanych. 

 (dowód: akta kontroli str. 217, 210,141,134, 215,191,193-194). 
Miasto nie występowało do regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
o wprowadzenie odstępstwa od zakazów, o których mowa w art. 52 ust. 1 ustawy 
o ochronie przyrody, gdyż organ wydający zezwolenia (Starosta) nie stwierdził 
przypadków występowania gatunków chronionych.  

(dowód: akta kontroli str. 164) 

3. W toku prowadzonych postępowań związanych z wydaniem decyzji 
zezwalających na usunięcie drzew każdorazowo przeprowadzane były oględziny, 
w których udział brał pracownik MZD.  

(dowód: akta kontroli str.164-167) 

4. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalone zostały w dwóch zezwoleniach 
wydanych przez Starostę Ostrowskiego. Łączna ich wysokość wyniosła  
42.115,49 zł. W pozostałych przypadkach organ wydający zezwolenie na usunięcie 
drzew odstąpił od naliczenia opłat za ich usunięcie (w decyzji wskazano podstawę 
prawną oraz przesłankę do odstąpienia od naliczenia tych opłat, tj. art. 86 ust. 1 pkt 
5 i 6 ustawy o ochronie przyrody). 

(dowód: akta kontroli str. 134, 142, 150,192, 199) 

2.2 Wywiązywanie się przez gminę z obowiązków ustalonych 
w zezwoleniach na usunięcie drzew. 

W zezwoleniach na usunięcie drzew Starosta Ostrowski nałożył obowiązek 
zastąpienia usuwanych drzew nowymi drzewami - w ilości odpowiadającej ilości 
drzew usuwanych. W wydanych decyzjach nie wskazano terminu – daty (dnia, 
miesiąca, roku), do którego należy dokonać nasadzeń. W decyzjach tych wskazano, 
iż „nasadzenia należy dokonać w najbliższym sezonie wegetacyjnym po usunięciu 
wnioskowanych drzew.” 

                                                      
9 Dotyczy pozycji nr 1, 2, 6, 11, 12 i 13,-17 zestawienia  zamieszczonego na str. 6 niniejszego wystąpienia . W trakcie tych 
inwestycji usunięto największą ilość drzew. 
10 Bądź gminna jednostka organizacyjna, która była upoważniona do występowania z wnioskiem o wydanie zezwolenia. 
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Miasto wykonało obowiązki dokonania nasadzeń zastępczych związanych 
z usunięciem drzew. Do 30 września 2012 r. dokonano nowych nasadzeń w ilości 
206 szt. drzew. 

Kontrola nasadzeń związanych z usunięciem drzew w ulicach: Staroprzygodzka 
(26 drzew), Kordeckiego (33 drzewa), Mielczarskiego (5 drzew) wykazała, iż nowe 
nasadzenia w zamian za usunięte drzewa – według dokumentacji Urzędu Miasta – 
zostały dokonane na ulicy Gorzyckiej i ulicy Strzeleckiej. 

(dowód: akta kontroli str. 23, 26, 28, 91-94, 95-98, 150, 192-194, 215) 

W przypadku dwóch zezwoleń, w których ustalono opłaty za usuniecie drzew 
w łącznej kwocie 42.115,49 zł, termin ich uiszczenia upływa dnia 22 kwietnia 2013 r. 
i 20 marca 2014 r. 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki nałożenia na Gminę kar za 
usuwanie drzew bez zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 150) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

Szczegółowe dane dotyczące zadań inwestycyjnych i remontowych objętych 
kontrolą, liczby usuniętych drzew w ramach tych zadań oraz ilości i wartości 
pozyskanego drewna, w latach 2010-2012 (do 30 września), przedstawia 
zamieszczone poniżej zestawienie. 

Ocena cząstkowa 
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L.p. 
Numer lub skrót nazwy zadania 

(inwestycji/remontu) 

Liczba usuniętych drzew w ramach 
zadania Liczba 

decyzji 
(zezwo-

leń) 

Liczba 
drzew 

objętych 
zezwo-
leniami 

Wartość 
opłat za 

usunięcie 
drzew 
[w zł] 

Liczba 
nasadzo-

nych drzew 
(zastęp-

czo) 

Ilość drewna  
z drzew 

usuwanych  
z nieruchomości 
gminnych [m3] 

Wartość pozyskanego drewna 
Koszt 

usunięcia 
drzew  
[w zł] 

Wartość 
sprze-
daży 

drewna 
[w zł] 

Sposób zagospodarowania 
drewna (jeśli inny niż sprzedaż) 

ogółem  
w tym z 
gruntów 

gminnych 

w tym 
wymagają-

cych 
zezwolenia 

Wg wyceny 
gminy/ wyko-
nawcy [w zł] 

Wg szacunku 
kontrolu-

jących [w zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Przebudowa ul. Topolowej 8 8 8 1 8 - 8 1,07 - 190,67 827,79 - 
przekazano wykonawcy celem 
dokonania wyceny 

2 
Przebudowa ul. 
Staroprzygodzkiej 22 22 22 4 26 - 26 6,83 - 752,13 5756,60 - przekazano celem utylizacji 

3 
Wykonanie nawierzchni  
w ul. Zjazd 2 2 2 1 2 - 2 0,04 - 6,18 385,20 - przekazano celem utylizacji 

4 Budowa ul. Witosa 7 7 7 2 7 - 7 3,29 - 369,85 577,80 - przekazano celem utylizacji 

5 
Budowa kanału deszczowego 
w ul. Mielczarskiego 8 8 8 2 8 - 8 0,18 - 21,04 3990,74 -  brak informacji  

6 Przebudowa jezdni ul. Okólnej 8 8 8 1 8 - 8 4,09 - 701,28 1540,80 - przekazano celem utylizacji 

7 Przebudowa ul. Zatorze 1 1 1 1 1 - 1 0,05 - 7,72 194,40 - przekazano celem utylizacji 

8 Utwardzenie ul. Piłsudzkiego 5 5 5 1 5 - 5 1,83 - 282,62 1771,20 - przekazano celem utylizacji 

9 
Przebudowa skrzyżowania ul. 
Piłsudzkiego i Paderewskiego 7 7 7 2 7 - 5 1,81 - 237,40 2336,04 - przekazano celem utylizacji 

10 Utwardzenie ul. Matuśkiewicza 2 2 2 1 2 - 0 0,54 - 96,23 1043,28 - przekazano celem utylizacji 

11 Budowa Ronda Witosa 8 8 8 1 8 - 0 1,44 - 186,62 1859,76 - przekazano celem utylizacji 

12 Budowa ciągu rowerowego 0 0 0 1 14 - 0 0 - 0,00 0,00 - - 

13 Budowa ul. Toruńskiej 0 0 0 1 21 - 0 0 - 0,00 0,00 - - 

14 Przebudowa ul. Strzeleckiej 5 5 5 1 5 - 5 0,17 - 26,25 963,00 - przekazano celem utylizacji 

15 Przebudowa ul. Różanej 30 30 30 1 30 - 30 1,11 - 171,43 5248,80 - przekazano celem utylizacji 

16 Przebudowa ul. Kordeckiego 33 33 33 1 33 - 33 2,71 - 418,53 0,00 - przekazano celem utylizacji 

17 
Budowa ul. Osiedlowej oraz 
przebudowa wiaduktu(…). 27 27 27 2 30 - 30 1,67 - 270,13 605,75 -  - Brak informacji 

18 
Budowa ul. Sadowej - ostatni 
etap ramy komunikacyjnej (…). 627 627 627 1 653 - - 17,07 1 837,86 - 21 045,60 - dokonano wyceny 

19 
Remont i adaptacja budynku 
synagogi na cele kulturalne 2 2 2 1 1 - 0 0,41 - 63,32 588,50 - przekazano celem utylizacji 

20 
Budowa nowego budynku 
Publicznego Przedszkola nr 2 1 1 1 1 1 - 5 1,80 - 231,34 - - Brak informacji 

21 
Modernizacja boiska szkolnego 
(Szkoła Podstawowa nr 1) 7 7 7 1 7 - - 1,91 - 208,76 - 

 
Brak informacji 

22 
Rozbudowa parkingu przy 
Szkole Podstawowej nr 7 1 1 1 1 2 - - 0,10 - 15,44 - - Brak informacji 

23 
Budowa zbiornika retencyjnego 
wód deszczowych nr 2 (…). 19 19 19 1 19 116840,43 47 1,88 - 251,90 

(własnymi 
siłami) 

- 
wykonawca inwestycji spalił w  
trakcie eksploatacji urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych. 

- OGÓŁEM: 830 830 830 30 898 116840,43 194 50 1 837,86 4 508,84 42 658,67 -  - 

(dowód: akta kontroli str. 12-16, 126-127,191,221) 
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3. Realizacja prac związanych z usuwaniem drzew i ich zgodność 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami 
zawartych umów 

3.1 Wybór wykonawcy prac związanych z usuwaniem drzew11 

1. Prace związane z usuwaniem drzew zlecano, w trybie przetargu 
nieograniczonego Miejskiemu Zakładowi Zieleni Sp. z o.o. w Ostrowie 
Wielkopolskim (dalej „Miejski Zakład Zieleni”). Dotyczyło to 13 inwestycji, w toku 
których dokonano wycinki drzew. Prace te realizowane były w ramach 3 umów 
o pielęgnację drzew i krzewów na terenie Ostrowa Wielkopolskiego (umowy nr 
97/09 z 13 października 2009 r.; 111/2010 z 3 listopada 2010 r. i 99/2011 
z 19 grudnia 2011 r.). Wykonanie określonego zakresu robót (usunięcie drzew) 
następowało na podstawie pisemnego zlecenia, sporządzonego przez 
Zamawiającego. Określono terminy wykonania robót. Zamawiający był zobowiązany 
do zapłaty faktury za wykonanie usługi według cen określonych w załącznikach do 
umów. Odbioru robót dokonywano przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.  

W ocenie NIK wyboru wykonawcy prac związanych z usunięciem drzew dokonano 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12 (na 
wyłonienie wykonawców prac związanych z usuwaniem drzew organizowano 
odrębne postępowania, które nie obejmowały wykonania innych robót 
budowlanych). W umowach zabezpieczono interesy gminy. W przypadku 
nieterminowego wykonania prac wykonawca był zobowiązany zapłacić 
Zamawiającemu 5% wartości robót za każdy dzień zwłoki. Za roszczenia osób 
trzecich, z tytułu niewłaściwego wykonania prac, odpowiedzialność ponosił 
Wykonawca. 

(dowód: akta kontroli str. 57-76,169-188) 

W przypadku budowy ulicy Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta 
Ostrowa Wielkopolskiego, w toku której dokonano wycinki drzew, prace z tym 
związane zlecono wykonawcy robót budowlanych obejmujących całość inwestycji. 

W pozostałych przypadkach (inwestycje obejmujące: budowę kanału deszczowego 
w ulicy Mielczarskiego, budowę ulicy Osiedlowej, budowę publicznego przedszkola 
nr 2, modernizację boiska szkolnego, rozbudowę parkingu), w których usuwano 
drzewa, sposób realizacji prac związanych z ich usuwaniem nie został uregulowany. 

(dowód: akta kontroli str. 8-9,12-16,126-127a) 

2. Wyboru wykonawców prac związanych z usuwaniem drzew Miasto dokonało 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. Kontrola 
udzielonych zamówień wykazała, że przestrzegano zasad i trybu postępowania 
ustalonego w tej ustawie (dotyczących: przedmiotu i wartości zamówienia, 
wyłączenia osób, o których mowa w art. 17 przedmiotowej ustawy, Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, wadium, wyboru najkorzystniejszej oferty, 
dokumentowania postępowania, informowania o wyborze najkorzystniejszej oferty 
oraz zabezpieczenia interesu zamawiającego na wypadek nie wywiązania się 
wykonawcy z umowy lub wadliwego jej wykonania). 

                                                      
11 Szczegółowymi badaniami w dalszym zakresie objęto 13 inwestycji (pozycja 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19 
zestawienia zamieszczonego na stronie 6), w ramach których wycinkę drzew zlecono Miejskiemu Zakładowi Zieleni oraz 
budowę ulicy Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie wycinki drzew dokonywał 
wykonawca robót budowlanych (poz. 18 zestawienia). 
12 Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str.98-125, 169-188) 

3.2  Realizacja usuwania drzew z terenu nieruchomości objętych 
inwestycjami i remontami 

Analiza dokumentacji losowo wybranych, 3 inwestycji (ul. Kordeckiego, 
Mielczerskiego i Staroprzygodzka) wykazała, że realizacja usuwania drzew z terenu 
nieruchomości objętych inwestycjami i remontami przebiegała zgodnie 
z postanowieniami zawartych w tym zakresie umów. Usunięcia drzew dokonano 
w terminie i zakresie określonym w zezwoleniu. W ramach kontroli zarządczej 
pracownicy MZD sprawowali bieżący nadzór nad realizacją zadań związanych 
z usuwaniem drzew, które powierzono wykonawcom wyłonionym w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego.  
Łączny koszt usunięcia drzew, w ramach realizowanych13 przez Miasto 
inwestycji  i remontów wyniósł 42.658,67 zł.       
(dowód: akta kontroli str. 53-55,57-76,126-127,166-167,169-188,192,193-194, 215, 
223-224-228) 
 

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

W ocenie NIK nierzetelnie sporządzona została dokumentacja, którą stanowiła 
mapa załączona do wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew. Dotyczyło to 
3 inwestycji, w toku których dokonano usunięcia drzew w obrębie ulic: 
Staroprzygodzkiej, Mielczarskiego i Kordeckiego. W toku kontroli NIK stwierdzono, 
że na mapach sytuacyjnych załączonych do wniosków o zezwolenie na usunięcie 
drzew wykazano drzewa nieobjęte zezwoleniem na usunięcie, a których 
usytuowanie uniemożliwiało prawidłową realizację inwestycji. Oględziny miejsca 
usytuowania tych drzew, przeprowadzone w toku kontroli, wykazały ich faktyczny 
brak. Według wyjaśnienia Zastępcy Prezydenta Miasta brak drzew na ulicy jest 
spowodowany prawdopodobnie niezaktualizowaniem stanu faktycznego na 
mapkach sytuacyjnych. 
W ocenie NIK, rozbieżności pomiędzy dokumentacją, która załączana jest do 
wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (na której oznaczane są 
nieistniejące już drzewa), a stanem faktycznym mogą wskazywać, iż dokonano 
nielegalnej ich wycinki. 

 (dowód: akta kontroli str. 129, 37-49,91-97,129, 130-149,195-214,215) 

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

 

4. Sposób postępowania z drewnem pozyskiwanym z usuniętych 
drzew 

1) Zasady gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Miasta 
określała decyzja nr 33/2011 Prezydenta Miasta z 30 listopada 2011 r. w sprawie 
dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.  Zgodnie z tą decyzją przy 
sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu, darowiźnie i likwidacji zużytych składników 
majątku ruchomego stosowano zasady wynikające z rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania 
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego (…)14. Zostały one zmienione 31 lipca 

                                                      
13 W latach 2010-2012 (do 30 września). 
14 Dz. U. Nr 114, poz. 761.  
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2012 r. (w nowo wprowadzanej polityce rachunkowości), w której pominięto zapis 
dotyczący gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Miasta 
(5 grudnia 2012 r. wprowadzono ponownie zapisy w tym zakresie). 

2)  Miasto, nie dokonywało wyceny wartości drewna pozyskanego z wycinki drzew 
z terenu nieruchomości gminnych, na których realizowane były inwestycje i remonty, 
z wyjątkiem budowy ulicy Sadowej, gdzie wykonawcę zobowiązano do wyceny 
pozyskanego drewna i odprowadzenia uzyskanego dochodu na rachunek Gminy. 
Ilość i wartość drewna oszacowana przez rzeczoznawcę15 - powołanego przez 
wykonawcę robót całości inwestycji zgodnie z umową na budowę ulicy Sadowej 
wyniosły odpowiednio: 17,07 m3 i 1 837,86 zł. 

(dowód: akta kontroli str.51a-55, 101-125,126-127) 

W toku kontroli NIK ustalono, iż szacunkowa ilość i całkowita wartość drewna 
pozyskanego z nieruchomości Gminy, pochodzącego z wycinki 203 drzew 
(w ramach realizowanych przez nią pozostałych 22 inwestycji) wyniosła 
odpowiednio: 32,93 m3 i 4.508,84 zł16. 
 
3) Drewno pozyskane z wycinki 132 drzew, w ramach 13 inwestycji nadzorowanych 
przez MZD, o łącznej wartości 3.319,54 zł,  przekazano nieodpłatnie Miejskiemu 
Zakładowi Zieleni (celem utylizacji). Przekazanie drewna nie zostało w żaden 
sposób udokumentowane. 

W przypadku budowy zbiornika retencyjnego, drewno w ilości 1,88 m3 o wartości 
szacunkowej 251,50 zł, pochodzące z wycinki 19 drzew, Wykonawca inwestycji 
„spalił w koksowniku w trakcie wykonywania działań eksploatacyjnych sieci 
wodociągowej”. 

Drewno pozyskane z wycinki 627 drzew przy budowie ulicy Sadowej, zgodnie 
z postanowieniami umowy zostało przekazane Wykonawcy robót budowlanych i na 
jego zlecenie, wycenione przez biegłego na kwotę 1.837,86 zł (przychody z jego 
sprzedaży stanowią dochód Miasta).   

(dowód: akta kontroli str.126-127,101-125,8-9, 12-16) 

W latach 2010-2012 (do 30 września) Miasto nie dokonywało sprzedaży drewna 
pozyskanego, w trakcie realizowanych przez siebie inwestycji, czy też inwestycji 
realizowanych przez gminną jednostkę organizacyjną – MZD. 

 (dowód: akta kontroli str.126-127,51a-55) 

4) Zgodnie z postanowieniami umów na pielęgnację drzew i krzewów zawartych 
przez MZD z Miejskim Zakładem Zieleni w cenie oferty na usługę należało 
uwzględnić wywóz i zagospodarowanie (utylizację uzyskanych gałęzi i drzew).  
W przypadku inwestycji dotyczącej budowy ul. Sadowej, pozyskane drewno stawało 
się własnością wykonawcy, który zobowiązany był do jego wyceny.  
 

5) Nie zostały sporządzone protokoły przekazania drewna pozyskanego z wycinki 
drzew, dokonywanej na zlecenie  MZD przez Miejski Zakład Zieleni oraz z wycinki 
drzew dokonywanej w ramach pozostałych inwestycji.  

6) Urząd oraz MZD nie prowadziły ewidencji ilościowo-wartościowej pozyskanego 
drewna. Drewno, które pozyskano z wycinki drzew w ramach inwestycji obejmującej 

                                                      
15 Do obliczeń wartości surowca drzewnego przyjęto ceny obowiązujące w nadleśnictwie Tarczanów w 2012 r.  
16 Szczegółowymi badaniami w dalszym zakresie objęto 13 inwestycji wykonywanych bezpośrednio przez MZD, w ramach 
których wycinkę drzew zlecono Miejskiemu Zakładowi Zieleni oraz inwestycje w ramach, których wycięto największą ilość 
drzew. 
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budowę ulicy Sadowej, zgodnie z warunkami umowy, przekazano wykonawcy. 
Zobowiązany był on do określenia miąższości i obliczenia wartości drewna 
pozyskanego z drzew rosnących w pasie budowanej ulicy Sadowej. Wyceny tej 
dokonano w toku kontroli (grudzień 2012 r.). Drewno to nie zostało ujęte w ewidencji 
wartościowo-ilościowej prowadzonej przez Urząd Miasta. 

(dowód: akta kontroli str.126-127,51a-55,101-125) 

7) Nie stwierdzono przypadków, przekazania drewna pozyskanego z wycinki drzew, 
w ramach realizowanych przez Miasto inwestycji, osobom fizycznym. 

8) Drewno pozyskane z wycinki drzew, w trakcie realizowanych przez Miasto 
inwestycji i remontów (w okresie od stycznia 2010 r. do września 2012 r.) nie zostało 
zagospodarowane na własne potrzeby. 

9) W księgach rachunkowych prowadzonych przez Urząd i MZD, nie stwierdzono 
zapisów dotyczących operacji gospodarczych, związanych z pozyskaniem, zbyciem 
lub nieodpłatnym przekazaniem drewna pozyskanego w trakcie realizowanych 
inwestycji, w tym drewna o wartości 3.319,54 zł, którego wycinki dokonywał Miejski 
Zakład Zieleni. 

(dowód: akta kontroli str.126-127,128,129,51a-55,101-125) 

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

1. Gospodarowanie drewnem pozyskanym z terenu nieruchomości Miasta, na 
których w latach 2010-2012 (do 30 września) prowadzone były inwestycje i remonty, 
odbywało się z naruszeniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu 
mieniem gminy. Zasada ta wynika z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym17.  
W ocenie NIK postanowienia umów (zawartych przez dyrektora MZD z Miejskim 
Zakładem Zieleni), regulujące sposób zagospodarowania drewna, nie były dla 
Miasta korzystne. Skutkowały tym, iż drewno to, o wartości 3.319,54 zł (pozyskane 
z wcinki 135 drzew) stanowiące mienie gminy, zostało przekazane podmiotowi, który 
równocześnie, za wynagrodzeniem, dokonywał ich wycinki. Wskutek tego, utracono 
przychody możliwe do uzyskania ze sprzedaży pozyskanego drewna. Środki 
pochodzące ze sprzedaży przedmiotowego drewna, zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego18 winny stanowić źródło dochodów własnych gminy. Działanie takie 
należy zatem ocenić, jako niegospodarne.   

(dowód: akta kontroli str.126-127, 128,129, 57-76) 
Powyższe nieprawidłowości wskazują, iż nierzetelnie wykonywano obowiązki 
w zakresie zarządu mieniem Miasta, którym było drewno pozyskane z wycinki 
drzew.  Zarząd ten, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz 47 ust. 1 ww. ustawy, należy 
do Prezydenta Miasta, który może udzielić w tym zakresie pełnomocnictwa 
kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. 
Ustalenia kontroli wskazują, że osoby uczestniczące w zarządzaniu mieniem 
komunalnym, którym powierzono bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji 
prowadzonych przez Miasto i MZD nie dochowały szczególnej staranności przy 
wykonywaniu tego zarządu.  

2. Z naruszeniem zasad wynikających z art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości19 prowadzone były księgi rachunkowe. W toku kontroli 

                                                      
17 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. 
18 Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm. 
19 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm. 
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stwierdzono, że jednostka, której powierzono wykonywanie zadań w zakresie 
zarządu mieniem Miasta (obowiązki zarządcy dróg gminnych), nie ujęła w księgach 
rachunkowych zdarzeń gospodarczych związanych z przychodami i rozchodami 
drewna, które nastąpiły w okresach sprawozdawczych (od stycznia 2010 r. do 
listopada 2012 r.). Według dokonanej wyceny, w księgach tych, w latach 2010-2012 
(do 30 września), nie ujęto drewna o łącznej wartości 3.319,54 zł  (drewno to 
pozyskano w trakcie realizacji 13  inwestycji).  
Ustalenia kontroli NIK wskazują, że pomimo uregulowań zawartych w pkt 5 decyzji 
nr 1 Dyrektora MZD z 3 stycznia 2011 r., stanowiących, że na koncie 310 
ewidencjonowane są materiały z odzysku, drewno pochodzące z wycinki drzew nie 
było ewidencjonowane. Dyrektor MZD wyjaśnił, iż drewno nie było 
ewidencjonowane, ze względu na zagospodarowanie ich przez Miejski Zakład 
Zieleni, który usuwał drzewa (zgodnie z umowami nr 97/09 z 13 października 
2009 r.; 111/2010 z 3 listopada 2010 r. i 99/2011 z 19 grudnia 2011 r). 

Dotyczy to także drewna pozyskanego w trakcie realizacji czterech zadań 
inwestycyjnych i remontowych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta 
(remontu i adaptacji budynku synagogi, budowy przedszkola Nr 2, modernizacji 
boiska oraz rozbudowy parkingu – pozycja: 19, 20, 21, 22 zestawienia na str. 
6 wystąpienia). Z dokonanej wyceny wynika, iż w trakcie ich realizacji pozyskano 
4,22 m3 drewna o łącznej wartości 518,86 zł. 

(dowód: akta kontroli str.126-127,128,129,51a-55,101-125) 
W ocenie NIK, wartość drewna, jako  składnika aktywów jednostki – rzeczowego 
majątku obrotowego, winna być, na bieżąco ujmowana na kontach ksiąg 
pomocniczych ksiąg rachunkowych oraz w ewidencji wartościowo-ilościowej. 
Dotyczy to również drewna, które miało podlegać utylizacji. Przeprowadzenie tej 
operacji za wynagrodzeniem 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. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

 

5. Funkcjonowanie kontroli zarządczej, audytu wewnętrznego 
i kontroli wewnętrznej oraz prawidłowość badania skarg 
i wniosków w zakresie spraw objętych kontrolą 

5.1 Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie spraw objętych kontrolą 

Sposób załatwiania skarg i wniosków określony został w Regulaminie 
organizacyjnym Urzędu – załącznik nr 3 „Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania 
i załatwiania indywidualnych spraw obywateli” – który wprowadzony został 
zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 06/VI/2010 w dniu 21 grudnia 2010 r.  

W Centralnym rejestrze skarg i wniosków, w kontrolowanym okresie, nie 
zarejestrowano skarg wniesionych w związku z wycinką drzew z terenu 
nieruchomości gminnych, na których planowana była realizacja inwestycji miejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 128,151-162) 
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5.2 Funkcjonowanie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej 
w zakresie spraw objętych kontrolą 

Wydział kontroli i samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego były 
komórkami znajdującymi się w strukturze Urzędu w pionie Prezydenta Miasta – 
zgodnie z Regulaminem organizacyjnym, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta nr 06/VI/2010 z 21 grudnia 2010 r. Tryb wykonywania kontroli określał 
załącznik nr 4 do Regulaminu organizacyjnego. Nie przeprowadzono kontroli 
wewnętrznej i audytu w zakresie objętym niniejszą kontrolą. 

(dowód: akta kontroli str.128,155-163) 

5.3 Funkcjonowanie kontroli zarządczej w zakresie spraw objętych 
kontrolą 

Kontrola zarządcza w zakresie wycinki drzew była realizowana poprzez bieżący 
nadzór wynikający z przepisów prawa oraz powierzonych zakresów obowiązków 
jedynie w odniesieniu do wykonawców robót wyłonionych w trybie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Kontrolę zarządczą podejmowali bezpośredni 
przełożeni osób realizujących zadanie. 

(dowód: akta kontroli str.53-55) 

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 w Gminie 
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, o której 
mowa w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych20 
(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, którą sprawują kierownik jednostki kontrolowanej i główny 
księgowy (mogący upoważnić inne osoby do pełnienia systematycznej kontroli 
gospodarki materiałowo - magazynowej). O nierzetelnym wypełnianiu zadań 
w zakresie kontroli zarządczej21 świadczy m.in. okresowy brak procedur 
wewnętrznych w zakresie gospodarowania składnikami mienia ruchomego – 
zarządzania mieniem gminy, jakim było drewno pozyskane z wycinki drzew. 
Na ocenę tę rzutują również stwierdzone naruszenia przepisów ustawy 
o rachunkowości.  

NIK wskazuje, że w przedmiotowych obszarach, w ograniczonym i niedostatecznym 
stopniu realizowano zadania w zakresie przeprowadzania kontroli wewnętrznej, 
która stanowi część systemu kontroli zarządczej.  

 (dowód: akta kontroli str.53-55, 128) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

                                                      
20 Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm. 
21 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. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli22, wnosi o: 

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

2. Prowadzenie ewidencji pozyskanego drewna. 

3. Bieżące ujmowanie w księgach rachunkowych  wszystkich operacji związanych 
z  pozyskanym drewnem. 

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

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 29 stycznia 2013 r. 

 

  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 

 Dyrektor 

 
z up. Krzysztof Matuszek 

Wicedyrektor 

 

  

  

 

                                                      
22 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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