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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Krzysztof Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/123/2018 z dnia 2.07.2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosław Majka, Starosta Powiatu Świdwińskiego2. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie3 działalność kontrolowanej jednostki  
w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania pozyskanego 
drewna w badanym okresie4. Powyższą ocenę uzasadniają negatywne oceny 
cząstkowe objętych kontrolą obszarów dotyczących: 

- wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kontroli realizacji 
warunków wynikających z prowadzonych postepowań, 
- podejmowania działań w przypadku wymierzania kar pieniężnych z tytułu usunięcia 
drzew bez zgody posiadacza nieruchomości. 

Stwierdzone nieprawidłowości w ww. obszarach polegały w szczególności na:  

- wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, z których 53,8% objętych 
badaniem nie zawierało wymaganego terminu usunięcia drzew i krzewów,  
- wydaniu dwóch zezwoleń na usunięcie drzew, na które zezwolenie nie było 
wymagane,  
-  wydawaniu zezwoleń na podstawie niekompletnych wniosków (84,6% badanych 
decyzji), które nie zawierały terminu zamierzonego usunięcia drzew i krzewów,  
- wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z obowiązkiem wykonania 
nasadzeń/przesadzeń bez podania terminu ich wykonania,  
- braku udokumentowania w dwóch sprawach wyników oględzin w formie 
protokołów,  
- braku kontroli realizacji warunków wynikających z zezwoleń dotyczących 
przestrzegania terminów usuwania drzew oraz kontroli żywotności nasadzeń, 
- niewprowadzaniu danych o wnioskach oraz wydanych zezwoleniach do 
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach o środowisku, 

                                                      
1 Dalej: „Starostwo”. 
2 Dalej: „Starosta”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
ocena negatywna.  
4 Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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- niewymierzeniu w dwóch przypadkach administracyjnej kary pieniężnej z tytułu 
usunięcia drzew bez zgody posiadacza nieruchomości na łączną kwotę 
90 182,10 zł. 
Pozytywnie oceniono zapewnienie zaplecza kadrowo-technicznego do wykonywania 
zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów, w tym właściwe kwalifikacje 
pracowników i zrealizowane przez nich szkolenia, a także zapewnienie środków 
technicznych do realizacji nałożonych zadań. Zezwolenia wydawane były zgodnie  
z właściwością miejscową i rzeczową. Przestrzegano przepisów ustawy z dnia  
16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego5  w zakresie terminów 
załatwiania spraw i treści decyzji. Przed wydaniem wszystkich zezwoleń 
przeprowadzano oględziny, a w wymaganych przypadkach dokonywano uzgodnień 
z właściwymi organami. Uprawnione były odstąpienia od naliczania opłat za 
usunięcie drzew i krzewów. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Zaplecze kadrowo-techniczne do wykonywania zadań dotyczących 
usuwania drzew i krzewów 
1.1. Organizacja wewnętrzna Starostwa określona została uchwałą Rady Powiatu 
w Świdwinie z 26 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Świdwinie. W skład Starostwa wchodził m.in. Wydział Ochrony 
Środowiska6. Zakres zadań Wydziału OŚ określony został przez Starostę  
i w zakresie ochrony przyrody obejmował m.in. prowadzenie spraw związanych 
z wydawaniem zgody na wycinkę drzew na gruntach stanowiących własność gmin. 

(dowód: akta kontroli str. 6-14, 15-16, 17-24) 
 

1.2. Do prowadzenia spraw dotyczących usuwania drzew i krzewów w okresie 
objętym kontrolą wyznaczony był jeden pracownik na stanowisku inspektora 
w Wydziale OŚ. Zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień należało do niego 
m.in. sporządzanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów, naliczanie opłat z tym 
związanych, sporządzanie decyzji z naliczaniem kar za usunięcie drzew i krzewów 
bez zezwolenia oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych 
o środowisku i jego ochronie. 

(dowód: akta kontroli str. 33-36) 

1.3. Inspektor w Wydziale OŚ, prowadzący sprawy dotyczące usuwania drzew 
i krzewów posiadał odpowiednie przygotowanie do wykonywania zadań,  
tj. wykształcenie wyższe na kierunku leśnictwo, liczne kursy i szkolenia, m.in. 
dotyczące przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, przestrzegania 
przepisów kancelaryjno - archiwalnych, oceny stanu i pielęgnacji, a także 
podejmowania decyzji o wycince drzew. 

(dowód: akta kontroli str. 37-43) 

1.4. W badanym okresie Wydział OŚ dysponował wystarczającym potencjałem 
technicznym do pełnej realizacji zadań związanych z usuwaniem drzew i krzewów. 
Do przeprowadzania wizji w terenie wykorzystywano samochód osobowy, taśmę 
mierniczą 25 m, wysokościomierz, średnicomierz (klupa) oraz aparat fotograficzny  
w telefonie komórkowym. 

(dowód: akta kontroli str. 49) 

                                                      
5 Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., dalej: „Kpa”. 
6 Dalej: „Wydział OŚ”. 
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1.5. W objętym kontrolą okresie prowadzono w Starostwie analizę ryzyka m.in. 
w Wydziale OŚ. W odniesieniu do sporządzania decyzji (wadliwość decyzji, 
terminowość wydania decyzji, kompetencje pracowników) oraz wykonywania 
oględzin drzew wnioskowanych do wycięcia (kompetencje pracowników) oceniono 
ryzyko jako niskie, przy czym planowana metoda przeciwdziałania ryzyku polegała 
na regularnym udziale w szkoleniach tematycznych. Wyniki analizy obszarów ryzyka 
w obszarach zidentyfikowanych przez audytora wewnętrznego, na podstawie 
szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze dla działalności podstawowej 
z zakresu ochrony przyrody wykazywały niski poziom ryzyka. W planach audytu na 
lata 2015-2018 nie planowano żadnych zadań w zakresie usuwania drzew  
i krzewów, w tym wydawania decyzji administracyjnych. Z uwagi na niski poziom 
ryzyka, obszar ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna, rolnictwo, 
leśnictwo i rybactwo zaplanowano do objęcia audytem wewnętrznym w 2021 r. 

(dowód: akta kontroli str. 50-64, 68-70, 75-77, 82-85) 

1.6. W okresie objętym kontrolą realizacja zadań dotyczących usuwania drzew 
i krzewów nie była przedmiotem audytu wewnętrznego. Działająca przy Radzie 
Powiatu w Świdwinie, Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska nie 
przeprowadzała kontroli realizacji zadań z zakresu usuwania drzew i krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 65-67, 71-74, 78-81, 86-101) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie7 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kontrola realizacji 
warunków wynikających z prowadzonych postępowań 

2.1. Wydawanie zezwoleń dotyczących usuwania drzew i krzewów 
2.1.1. W objętym kontrolą okresie przewidziano do usunięcia łącznie 189 513  drzew 
oraz 8 509,9 m2 krzewów. Liczba przewidzianych do usunięcia drzew  
w latach 2015-2018 (do 15.05.) wyniosła odpowiednio 188 135, 798, 479 i 101 
drzew. Przewidywano do usunięcia krzewy w ilości 8 432,5 m2 w 2015 r. i 77,4 m2  
w 2016 r. (w 2017 r. i 2018 r. nie wnioskowano o zezwolenia na usuwanie krzewów). 

(dowód: akta kontroli str. 102-115) 

2.1.2. Do Starosty wpłynęły łącznie 234 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych starostwa, z tego 89 w 2015 r., 
70 w 2016 r., 57 w 2017 r. i 18 w 2018 r. (do 15.05.). Wnioskami objęto łącznie 189 
881 drzew oraz 8 509,9 m2 krzewów. Odpowiednio w latach 2015-2018 (do 15.05.) 
było to 188 140, 907, 485 i 372 drzewa oraz krzewów 8 432,5 m2  w 2015 r. i 77,4 m2   
w 2016 r. (w 2017 r. i 2018 r. nie wnioskowano o usunięcie krzewów). 

(dowód: akta kontroli str. 102-115) 

2.1.3. Starosta wydał łącznie 213 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, z tego 82 
w 2015 r., 66 w 2016 r., 53 w 2017 r. i 12 w 2018 r. (do 15.05.). Wydane zezwolenia 
obejmowały łącznie 189 513 drzew oraz 8 509,9 m2 krzewów. W latach 2015-2018 
(do 15.05.) odpowiednio 188 135, 798, 479 i 101 drzew i krzewów w 2015 r. 8 432,5 
m2 i w 2016 r. 77,4 m2. 

(dowód: akta kontroli str. 102-115) 

                                                      
7 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2.1.4. Starosta wydał łącznie 9 decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia, w tym 
dwie w 2015 r., dwie w 2016 r., jedną w 2017 r. i cztery w 2018 r. (do 15.05.). 
Odmowa udzielenia zezwolenia dotyczyła łącznie 99 drzew, w tym dwóch drzew 
w 2015 r., 86 w 2016 r., jednego w 2017 r. i 10 w 2018 r. (do 15.05.). 
W kontrolowanym okresie łącznie sześć wniosków pozostawiono bez rozpoznania 
(jeden w 2015 r., trzy w 2017 r., dwa w 2018 r.), jedno postępowanie umorzono 
w 2015 r., jedno postępowanie zawieszono w 2016 r. oraz cztery przekazano do 
innego organu (trzy w 2015 r. i jedno w 2016 r.) 

Analiza czterech decyzji odmownych wykazała, że przyczyną ich wydania była 
dobra kondycja zdrowotna drzew oraz brak stwierdzonego w toku oględzin 
zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Decyzja umarzająca wydana 
została 27.03.2015 r. w związku z wnioskiem o usunięcie drzewa owocowego. Na 
podstawie przepisu art. 83 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody8 usunięcie drzewa owocowego nie wymagało uzyskania zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 102-115, 117-135) 

2.1.5. Starosta nie nakładał opłat za usunięcie drzew i krzewów. We wszystkich  
zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, wydanych w latach 2015-2018 (do 
15.05.) odstąpiono od nałożenia opłaty, m.in. z powodu występującego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub z powodu przebudowy dróg publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 102-115) 

2.1.6. Starosta w 26 zezwoleniach nałożył obowiązek dokonania nasadzeń 
zastępczych 98 drzew i 2,5 m2 krzewów. Wszystkie przypadki nałożenia obowiązku 
dokonania nasadzeń zastępczych dotyczyły zezwoleń wydanych w 2015 r. Stosunek 
drzew i krzewów nasadzonych/przesadzonych do drzew i krzewów usuniętych  
w 2015 r. wynosił 0,05% dla drzew i 0,03% dla krzewów. W latach 2016-2018 (do 
15.05.) Starosta nie nakładał takiego obowiązku. 

(dowód: akta kontroli str. 102-115) 

W sprawie przyczyn nienakładania obowiązków przesadzania/nasadzania drzew 
i krzewów w badanym okresie inspektor w Wydziale OŚ wyjaśnił, że ustawa 
o ochronie przyrody nie nakłada na organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew 
i krzewów obligatoryjnego obowiązku nakazania nasadzeń zastępczych lub 
przesadzeń drzew i krzewów. Biorąc pod uwagę, że oględziny wnioskowanych do 
usunięcia drzew nie wskazywały na potrzebę by w ich miejsce dokonywać nasadzeń 
zastępczych, nie nakładano takiego obowiązku na wnioskodawcę. 

(dowód: akta kontroli str. 136-137) 

2.1.7. Szczegółowej analizie poddano dokumentację 13 zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów. Wszystkie badane zezwolenia wydano zgodnie z właściwością 
rzeczową i miejscową. Tereny objęte zezwoleniami nie były wpisane do rejestru 
zabytków, ich właścicielem każdorazowo była gmina położona w obszarze powiatu 
świdwińskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 138-139) 

2.1.8. Analizowane dwa zezwolenia (z 13) wydano na podstawie wniosków 
zwierających wszystkie elementy wymagane w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie 
przyrody. W pozostałych 11 przypadkach, zezwolenia wydano na podstawie 
wniosków, w których nie wskazano terminu usunięcia drzew i krzewów wymaganego 
przywołanym wyżej przepisem (w brzmieniu obowiązującym do 27.08.2015 r.) oraz 
art. 83b ust. 1  (w brzmieniu obowiązującym od  28.08.2015 r.9) W szczególności we 

                                                      
8 Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm., dalej: „ustawa o ochronie przyrody”. 
9 Po zmianie wprowadzonej w art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, ze zm.); dalej: ustawa zmieniająca z 25 czerwca 2015 r. 
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wnioskach podawano nazwy gatunków drzew lub krzewów oraz przyczyny 
zamierzonego usunięcia. W jednym przypadku, gdy stwierdzono występowanie 
gatunków chronionych, do wniosku załączono zezwolenie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Szczecinie10 na czynności podlegające zakazom, wydane na 
podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. W analizowanych sprawach nie 
wzywano do uzupełnienia wniosków i nie wzywano do złożenia wyjaśnień. 

(dowód: akta kontroli str. 138-139) 

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

(dowód: akta kontroli str. 140-309) 

2.1.10. Na 13 analizowanych spraw, w 11 z nich wymagane było uzyskanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy  
o ochronie przyrody. W pozostałych dwóch sprawach11 wydano zezwolenia na 
usunięcie drzew, z których część na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy  
o ochronie przyrody nie wymagało zezwolenia na ich usunięcie, ponieważ posiadały 
obwody pni na wysokości 130 cm mniejsze niż 50 cm. 

(dowód: akta kontroli str. 138-139, 278-296) 

2.1.11. W trzech przypadkach z badanych 13 spraw przed wydaniem zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów wymagane było uzyskanie uzgodnienia z RDOŚ. Przed 
wydaniem decyzji uzyskano postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu 
decyzji12. We wszystkich przypadkach uzgodnienia dotyczyły treści zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego drogi publicznej (z wyjątkiem obcych 
gatunków topoli). W kontrolowanym okresie nie było przypadków usuwania drzew 
na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo 
rezerwatu przyrody, wymagających stosownych uzgodnień. 

(dowód: akta kontroli str. 102-115, 138-139) 

2.1.12. We wszystkich 13 badanych sprawach wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów poprzedzone było wykonaniem oględzin na podstawie art. 83 ust. 
2c ustawy o ochronie przyrody (od 28.08.2015 r. art. 83c ust. 1). W trakcie oględzin 
każdorazowo stwierdzano w obrębie przewidzianych do usunięcia drzew i krzewów 
brak występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. W jednej 
sprawie stwierdzono brak występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt lub 
grzybów poza opisanymi we wniosku chronionymi gatunkami porostów. W żadnej  
z 13 spraw nie udokumentowano fotograficznie ustaleń dokonanych w toku 
oględzin. W 11 przypadkach oględziny udokumentowano w formie protokołu,  
w pozostałych dwóch sprawach brak było takiego protokołu: 
- OŚ.6131.15.2015 - dokonano adnotacji na wniosku o wydanie zezwolenia, że  
w otoczeniu drzew nie stwierdzono chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 
- OŚ.6131.21.2015 - nie udokumentowano w żadnej formie faktu przeprowadzenia 
oględzin, w uzasadnieniu decyzji również nie powołano się na ustalenia dokonane  
w toku oględzin.  

(dowód: akta kontroli str. 134-154) 

W kwestii braku protokołu w sprawie OŚ.6131.15.2015 inspektor w Wydziale OŚ 
wyjaśnił, że prawdopodobnie nie zabrał w teren druku protokołu. Brak występowania 
w otoczeniu chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów udokumentowano   

                                                      
10 Dalej: RDOŚ. 
11 Sprawy nr OŚ.6131.25.2017 i nr OŚ.6131.28.2017 
12 Sprawy nr OŚ.6131.64.2015 – postanowienie RDOŚ z 25.11.2015 r., nr OŚ.6131.2.2016 - postanowienie RDOŚ z 
27.01.2016 r., nr OŚ.6131.12.2016 – postanowienie RDOŚ z 21.03.2016 r. wszystkie w trybie art. 83a ust. 2 ustawy o ochronie 
przyrody. 
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w notatce, w której potwierdzono zasadność ich usunięcia (w związku z tym, że 
rosły w pasie jezdnym drogi uniemożliwiając przejazd.  

(dowód: akta kontroli str. 310-313) 

Odnośnie sposobu przeprowadzenia i udokumentowania oględzin w sprawie 
OŚ.6131.21.2015 inspektor w Wydziale OŚ wyjaśnił, że z uwagi na upływ czasu nie 
pamięta powodu braku odniesienia się w decyzji do oględzin. Z oględzin nie 
sporządzono protokołu lub protokół zaginął. 

(dowód: akta kontroli str. 310-313) 

W sprawie braku fotograficznego utrwalenia ustaleń dokonanych w toku oględzin 
inspektor w Wydziale OŚ wyjaśnił, że ustawa o ochronie przyrody nie nakłada na 
organ wydający zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów obowiązku sporządzania 
dokumentacji fotograficznej przy oględzinach drzew. (…) Do większości wniosków 
dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów wnioskodawcy (gminy) 
załączali dokumentację fotograficzną, sporządzanie własnej byłoby powielaniem 
dokumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 314-315) 

2.1.13. Analizowane zezwolenia (13) zawierały wszystkie elementy wymagane 
przepisami art. 83d ust. 1 - 4 ustawy o ochronie przyrody13, z wyjątkiem wskazania 
w siedmiu przypadkach terminu na usuniecie drzew, o którym mowa w art. 83d ust. 
1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody. W trzech zezwoleniach14 wydanych w 2015 r. 
(przed 28.08.2015 r.), zawarto informacje umożliwiające identyfikację przedmiotu 
wydanego zezwolenia. Obejmowały one informacje dotyczące lokalizacji drzew  
i krzewów przewidzianych do usunięcia, liczby drzew i powierzchni krzewów oraz ich 
gatunków. W treści decyzji każdorazowo określono pełną nazwę gatunku 
usuwanych drzew i krzewów. Analizowane zezwolenia nie uzależniały usunięcia 
drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeń zastępczych bądź od przesadzenia  
drzewa lub krzewu. W decyzjach, w których wyznaczono termin usunięcia drzew lub 
krzewów, przewidziano go poza okresem ochronnym od 1.03. do 15.10.  

(dowód: akta kontroli str. 138-309) 

2.1.14. Postępowania w 13 badanych sprawach dotyczących wydania zezwolenia 
na usunięcie drzew i krzewów prowadzone były w terminach określonych w art. 35 
Kpa. Sprawy załatwiane były bez zbędnej zwłoki w terminach od 4 do 28 dni od dnia 
wszczęcia postępowania.  

(dowód: akta kontroli str. 138-139) 

2.1.15. W okresie objętym kontrolą Starosta wydawał wyłącznie decyzje, w których 
odstąpił od nałożenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów. W badanych 13 
sprawach, odstąpienie od nałożenia opłaty wynikało z przyczyn określonych  
w przepisach art. 86 ust. 1 pkt 5 i 6 ze względu na usuwanie drzew i krzewów, które 
zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego15  oraz w związku z przebudową dróg 
publicznych16. 

(dowód: akta kontroli str. 102-115, 120, 144, 149-150, 159-162, 173-174, 197, 209, 
218, 228-232, 263-264, 273, 283, 292, 301-302) 

2.1.16. Analiza 13 spraw dotycząca przyczyn nienałożenia w zezwoleniu opłaty za 
usunięcie drzew i krzewów wykazała, że w 11 przypadkach opłat nie naliczono  
w związku z usuwaniem drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na 

                                                      
13 Po zmianie wprowadzonej w art. 29 ustawy zmieniającej z 25 czerwca 2015 r. 
14 Sprawy nr OŚ.6131.15.2015 z 6.03.2015 r., nr OŚ.6131.21.2015 z 19.03.2015 r., nr OŚ.6131.48.2015 z 5.08.2015 r. 
15 Sprawy nr OŚ.6131.15.2015, nr OŚ.6131.21.2015, nr OŚ.6131.48.2015, nr OŚ.6131.64.2015, nr OŚ.6131.2.2016,  
   nr  OŚ.6131.32.2016,  nr OŚ.6131.68.2016, nr OŚ.6131.12.2016, nr OŚ.6131.4.2017, nr OŚ.6131.28.2017,  
   nr OŚ.6131.14.2018 
16 Sprawy nr OŚ.6131.24.2017 i nr OŚ.6131.25.2017. 
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podstawie art. 86 ust. 1 pkt 517 ustawy o ochronie przyrody oraz w dwóch 
przypadkach w związku z przebudową dróg publicznych na podstawie art. 86 ust. 1 
pkt 6  tej ustawy. W protokołach oględzin potwierdzano wystąpienie tych przesłanek 
do odstąpienia od naliczenia opłaty.                     (dowód: akta kontroli str. 138-309) 

       2.1.17. W objętym kontrolą okresie informacji o wnioskach i zezwoleniach w sprawie 
usunięcia drzew i krzewów nie wprowadzano na bieżąco do publicznie dostępnego 
wykazu danych o dokumentach o środowisku.  

      Oględziny stron BIP wykazały, że wg stanu na 6.07.2018 r. w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach o środowisku, w strukturze katalogów 
prowadzonych pod adresem bip.powiatswidwinski.pl nie znajdował się żaden 
dokument (wniosek lub zezwolenie) dotyczący usuwania drzew i krzewów.  

      W zasobach zewnętrznych dostępnych pod adresem wykaz.ekoportal.pl znajdowały 
się dane dotyczące jednego dokumentu z zakresu spraw związanych z wnioskami  
o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, tj. wniosek  
o usunięcie drzew złożony przez Urząd Gminy Brzeźno z 8.01.2016 r., który został 
wprowdzony do wykazu przez Naczelnika Wydziału OŚ w dniu 23.08.2016 r., tj. 227 
dni od daty otrzymania dokumentu (8.01.2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 316-319) 

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

1. W 11 sprawach (na 13, tj. 84,6% badanych spraw), decyzje zezwalajace na 
usunięcie drzew i krzewów wydano na podstawie niekompletnych wniosków i nie 
wzywano wnioskodawców do ich uzupełnienia o wskazanie terminu zamierzonego 
usunięcia drzewa lub krzewu18. Zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie 
przyrody wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien 
zawierać m.in. termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu. Na podstawie art. 
64  § 2 Kpa należało wezwać wnoszącego do usuniecia braków w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków 
spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.   

(dowód: akta kontroli str. 138-139) 

W sprawie przyczyn wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na 
podstawie niekompletnych wniosków inspektor w Wydziale OŚ wyjaśnił, że 
postępowania prowadzone w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów (…) w latach 2015 -2018 dotyczyły wniosków gminnych na usunięcie 
drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi lub mienia, drzew usuwanych w związku 
z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego lub w związku z przebudową dróg 
publicznych. (…) Brak terminu zawartego we wniosku nie uniemożliwiał załatwienia 
sprawy, a wezwanie gmin do uzupełnienia wniosku (…) wydłużyło by postępowanie 
nawet o kilkanaście dni i stosowano je jedynie do wniosków w których braki 
uniemożliwiały wszczęcie postępowania.  

(dowód: akta kontroli str. 330-331) 

2. W przypadku dwóch decyzji19 (spośród 13 badanych), wydano zezwolenia na 
usunięcie drzew, które na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy o ochronie 
przyrody nie wymagały zezwolenia na ich usunięcie, ponieważ posiadały obwody 
pni na wysokości 130 cm mniejsze niż 50 cm. 

(dowód: akta kontroli str. 278-294) 

                                                      
17 Według stanu przed zmianą wprowadzoną 28 sierpnia 2015 r. 
18 Sprawy nr OŚ.6131.15.2015, nr OŚ.6131.48.2015, nr OŚ.6131.64.2015, nr OŚ.6131.32.2016, nr OŚ.6131.68.2016, nr 
  OŚ.6131.12.2016, nr OŚ.6131.4.2017, nr OŚ.6131.24.2017, nr OŚ.6131.25.2017, nr OŚ.6131.28.2017, nr OŚ.6131.14.2018. 
19 Sprawy nr OŚ.6131.25.2017 oraz nr OŚ.6131.28.2017. 
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W sprawie przyczyn wydania decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które nie 
wymagały takiego zezwolenia, inspektor w Wydziale OŚ wyjaśnił, że  w granicznym 
terminie na usunięcie drzewa (do 1.03.) ich średnice  przekroczyłyby obwód 50 cm. 

(dowód: akta kontroli str. 332-334) 

Zdaniem NIK zgodnie z treścią art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,  
w przypadku takich drzew w czasie ubiegania się o wydanie zezwolenia nie miały 
zastosowania przepisy art. 83 ust. 1 tej ustawy. Usuniecie tych drzew nie wymagało 
uzyskania stosownego zzwolenia. 

3. W siedmiu przypadkach z (13 badanych, tj. 53,8%), wydane zezwolenia nie 
zawierały terminu usunięcia drzewa lub krzewu, (trzy decyzje wydane przed i cztery  
po 28.08.2015 r.). Zgodnie art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (w brzmieniu do 
27.08.2015 r.) oraz art. 83d ust. 1 pkt 7 tej ustawy (w brzmieniu od 28.08.2015 r.) 
zezwolenie określa termin usunięcia drzewa lub krzewu. 

(dowód: akt kontroli str. 138-139) 

W sprawie przyczyn niewskazania w wydawanych zezwoleniach terminu usunięcia 
drzewa lub krzewu, inspektor w Wydziale OŚ wyjaśnił, że w związku z ciągłymi 
zmianami ustawy o ochronie przyrody przeoczono zmianę z sierpnia 2015 r. 
dotyczącą, obowiązku wskazania ww. terminu w wydanych zezwoleniach na 
usunięcie drzew i krzewów. W związku z powyższym część zezwoleń wydawanych 
w latach 2015 - 2016 w swojej treści nie zawierała zapisu o terminie usunięcia drzew 
i krzewów. W zezwoleniach wydawanych od 24 listopada 2016 r. i kolejnych latach 
wprowadzono zapis o terminie, w którym należy wykonać usunięcie drzew  
i krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 335-336) 

4. W wyniku oględzin przeprowadzonych 6.07.2018 r. stwierdzono, że żaden 
wniosek ani zezwolenie z 13 analizowanych, spraw nie zostały umieszczone 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku. W  wykazie 
danych o dokumentach o środowisku pod adresem wykaz.ekoportal.pl znajdowały 
się dane dotyczące tylko jednego dokumentu w sprawach związanych  
z  wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, tj. wniosek o wycinkę 
drzew złożony przez Urząd Gminy Brzeźno, który został wprowdzony do wykazu 
przez Naczelnika Wydziału OŚ w dniu 23.08.2016 r., tj. 227 dni od daty otrzymania 
tego dokumentu (8.01.2016 r.). 
Zgodnie z przepisami art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f oraz art. 22 i 23 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko20 wykaz taki powinien być prowadzony w formie elektronicznej 
w każdym urzędzie i zamieszczony w BIP. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ww. ustawy,  
dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, są 
zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach w terminie 14 dni od dnia 
odpowiednio wytworzenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, albo przekazania 
ich władzom publicznym właściwym do ich udostępnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 326-329) 

W sprawie przyczyn niewprowadzania danych dotyczących usunięcia drzew  
i krzewów Naczelnik Wydziału OŚ wyjaśniła, że w latach 2015 – 2018 informacje  
o środowisku w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie, 
zamieszczane były na stronie ekoportal.gov.pl, przez stażystów z konta naczelnika 
wydziału. Dane dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia i zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów wpisane zostały tylko w roku 2016. Niestety w wyniku 

                                                      
20 Dz. U. z 2017 r poz. 1405, ze zm. 
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niedopatrzenia,  po wpisaniu danych do kart nie zostały one  przekazane do 
publikacji co z kolei spowodowało, że nie były widoczne dla interesanta. (…). 

 (dowód: akta kontroli str. 320-322) 

W sprawie przyczyn wprowadzenia do rejestru danych dotyczących ww. wniosku  
o wydanie zezwolenia po upływie terminu, Naczelnik OŚ wyjaśniła, że udostępnianie 
w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych 
dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia  i zezwoleń na usunięcie drzew  
i krzewów, jest zawarte w zakresie  obowiązków pracownika merytorycznego.  
Nie znajdując w wykazie  danych dotyczących wniosku o wycinkę drzew złożonego 
przez Urząd Gminy Brzeźno w dniu 8 stycznia 2016 r., pomimo uchybienia 14- 
dniowego terminu dotyczącego zamieszczania informacji, postanowiłam wpisać ten 
wniosek.                                                                 (dowód: akta kontroli str. 320-322) 

Inspektor w Wydziale OŚ wyjaśnił, że w związku dużym obciążeniem obowiązkami 
oraz niedziałającym moim kontem do „Ekoportalu”, wnioski wprowadzane były przez 
stażystkę z konta Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska. W dniu dzisiejszym na 
polecenie Naczelnika zwróciłem się mailem do administratora „Ekopotralu” o dostęp 
do serwisu z mojego komputera, aby móc osobiście i na bieżąco wprowadzać 
wnioski do publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku. 

(dowód: akta kontroli str. 323-325) 

Oględziny publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach o środowisku pod 
adresem ekoportal.pl przeprowadzone w dniu 23.07.2018 r. wykazały, że 
w przypadku trzech (z 13 analizowanych  spraw, tj. 23,1%), udostępniono dane 
o wnioskach i zezwoleniach21. Informacje o tych dokumentach zostały utworzone 
odpowiednio: 23.08., 2.09. i 26.08.2016 r., natomiast udostępnione zostały do 
publicznego wglądu (data publikacji) w dniu 6.07.2018 r. Wskazane dane dotyczące 
wniosków udostępniono odpowiednio po 910, 805 i 864 dniach od daty ich wpływu 
do Starostwa, a dane o zezwoleniach odpowiednio po 886, 799 i 835 dniach od daty 
ich wydania. Informacji o dokumentach pozostałych 10 spraw objętych badaniem, 
nie wprowadzono do wykazu danych o dokumentach o środowisku.  

(dowód: akta kontroli str. 326-329) 

5. Spośród 13 badanych spraw w dwóch przypadkach oględziny nie zostały 
udokumentowane w formie protokołu: 
- w sprawie nr OŚ.6131.15.2015 dokonano adnotacji na wniosku o wydanie 
zezwolenia, że w otoczeniu drzew nie stwierdzono chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów; 
- w sprawie nr OŚ.6131.21.2015 nie udokumentowano w żadnej formie faktu 
przeprowadzenia oględzin, w uzasadnieniu decyzji również nie powołano się na 
ustalenia dokonane w toku oględzin.  

(dowód: akta kontroli str. 138-154) 

W kwestii braku protokołu w sprawie OŚ.6131.15.2015 inspektor w Wydziale OŚ 
wyjaśnił, że prawdopodobnie nie zabrał w teren druku protokołu. Notatka 
dokumentuje brak występowania w otoczeniu chronionych gatunków zwierząt, roślin 
i grzybów oraz potwierdza zasadność ich usunięcia w związku z tym, że rosną  
w pasie jezdnym drogi uniemożliwiając przejazd.  
Odnośnie sposobu przeprowadzenia i udokumentowania oględzin w sprawie 
OŚ.6131.21.2015 inspektor w Wydziale OŚ wyjaśnił, że z uwagi na upływ czasu nie 
pamięta powodu braku odniesienia się w decyzji do oględzin. Z oględzin nie 
sporządzono protokołu lub protokół zaginął. 

(dowód: akta kontroli str. 310-313) 

                                                      
21 Sprawy nr OŚ.6131.64.2016, nr OŚ.6131.32.2016 i nr OŚ.6131.12.2016. 
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NIK zwraca uwagę, iż w żadnej z 13 badanych spraw nie udokumentowano 
fotograficznie ustaleń dokonanych w toku oględzin. 
Zdaniem NIK udokumentowanie oględzin materiałem zdjęciowym umożliwiłoby 
weryfikację i potwierdzenie danych dotyczących stanu drzew, zawartych we wniosku 
i w protokole.  

 

2.2. Kontrola realizacji warunków wynikających z prowadzonych postępowań  
2.2.1. W kontrolowanym okresie Starosta nie monitorował przestrzegania przez 
wnioskodawców terminu wniesienia opłaty za usunięcie drzew i krzewów, gdyż 
w wydanych zezwoleniach nie naliczał takich opłat. Wszystkie wydane zezwolenia 
dotyczyły nieodpłatnego usunięcia drzew i krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 102-115) 

2.2.2. W Starostwie nie prowadzono odrębnego rejestru wydanych zezwoleń, 
zawierającego dane o zawartych w poszczególnych zezwoleniach terminach 
usunięcia drzew i krzewów. Na 13 analizowanych spraw, w sześciu Starosta 
wyznaczył termin wycięcia drzew i krzewów22. Starostwo nie posiadało informacji 
czy drzewa te wycięto w terminie wskazanym w zezwoleniu.  

(dowód: akta kontroli str. 138-139, 337-338) 

2.2.3. Starosta nie prowadził odrębnego rejestru wydanych zezwoleń, zawierającego 
wymagany termin przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach 
zastępczych/przesadzeniu drzew i krzewów oraz faktyczny termin przedłożenia 
informacji. W analizowanych 13 sprawach nie nakładano obowiązku dokonania 
nasadzeń zastępczych/przesadzeń drzew i krzewów. W okresie objętym kontrolą 
Starosta wydał 26 zezwoleń zawierających zobowiązanie nałożone na 
wnioskodawcę do posadzenia w miejsce usuniętych drzew, kilkuletnich sadzonek 
drzew rodzimych gatunków. Zezwolenia takie wydawane były tylko w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 102-115, 338) 

Analiza czterech zezwoleń23 wydanych w 2015 r. zawierających, zobowiązanie 
wnioskodawcy do wykonania nasadzeń zastępczych wykazała, że w decyzjach tych 
nie określano terminu wykonania nasadzeń, jak również nie określono terminu, ani 
nie nałożono obowiązku przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach.  

(dowód: akta kontroli str. 339-346) 

2.2.4. W Starostwie nie prowadzono odrębnego rejestru, zawierającego wskazane 
w poszczególnych zezwoleniach terminy przesadzenia/nasadzenia drzew 
i krzewów. W okresie objętym kontrolą pracownicy Starostwa nie dokonywali kontroli 
zachowania żywotności nasadzonych/przesadzonych drzew i krzewów.  

(dowód: akta kontroli str. 337-338) 
2.2.5. Starosta nie kontrolował spełnienia wymogu uzyskania pozwolenia na 
rozbiórkę lub pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew i krzewów. 
W Starostwie nie określono procedur postępowania celem monitorowania spełnienia 
tego warunku.                                                        (dowód: akta kontroli str. 349-350) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

                                                      
22 Sprawy nr OŚ.6131.68.2016 - od 23.12.2016 r. do 31.03.2017 r., nr OŚ.6131.4.2017 - od 22.02.2017 r. do 31.12.2017 r. z 
wyłączeniem okresu lęgowego od 1.03. do 15.10., nr OŚ.6131.24.2017 - od 15.10.2017 r. do 1.03.2018 r., nr 
OŚ.6131.25.2017 - od 15.10.2017 r. do 1.03.2018 r., nr OŚ.6131.28.2017 - od 15.10.2017 r. do 1.03.2018 r., nr 
OŚ.6131.14.2018 - od 15.10.2018 r. do 1.03.2019 r. 
23 Sprawy nr Oś.6131.14.2015 z 6 marca 2015 r., nr OŚ.61631.26.2015 z 15 maja 2015 r., nr OŚ.6131.62.2015 z 30 września 
2015 r. i nr OŚ.6131.35.2015 z 14 lipca 2015 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej dzialalności 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. Na 13 analizowanych spraw, w 6 Starosta wyznaczył termin wycięcia drzew 
krzewów, z czego w 5 sprawach24, dla których termin usunięcia drzew upłynął,  
pracownicy Starostwa nie kontrolowali przestrzegania  przez wnioskodawców 
terminu usunięcia drzew i krzewów. 

(dowód: akta kontroli str. 138-139) 

W sprawie przyczyn niedokonywania takich kontroli, inspektor w Wydziale OŚ 
wyjaśnił, że ustawa o ochronie przyrody nie nakłada na organ wydający zezwolenie 
na usunięcie drzew i krzewów, obowiązku monitorowania przestrzegania przez 
wnioskodawców terminu dokonania usunięcia drzew i krzewów.  

(dowód: akta kontroli str. 335-336) 

NIK zauważa, że w przepisach ustawy o ochronie przyrody nie nałożono na 
adsresata zezwolenia obowiązku poinformowania o faktycznym terminie usuniecia 
drzewa lub krzewu, jednak zgodnie z przepisami art. 83f ust. 20 ustawy o ochronie 
przyrody w zw. z art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska25, Starosta zobowiązany był do sprawowania kontroli przestrzegania 
i stosowania przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów. Tym samym 
Starosta był zobowiązany do monitorowania przestrzegania warunków zawartych  
w wydanych zezwoleniach. 

2. Starosta nie kontrolował spełnienia wymogu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę 
lub pozwolenia na budowę przed usunięciem drzew i krzewów, o którym mowa  
w art. 83 d ust. 5 ustawy o ochronie przyrody.  
Naczelnik Wydziału OŚ wyjaśniła, że Starosta nie miał możliwości sprawowania 
kontroli spełnienia tego warunku przez wnioskodawców.  
                                                                               (dowód: akta kontroli str. 349-350)  

Zdaniem NIK, na podstawie art. 83f ust. 20 ustawy o ochronie przyrody w związku  
z art. 379 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta zobowiązany był do 
sprawowania kontroli przestrzegania wymogu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę 
lub pozwolenia na budowę uzależniającego wykonanie zezwolenia na usunięcie 
drzewa lub krzewu w związku z realizacją inwestycji.  

3. W czterech badanych zezwoleniach26 wydanych w 2015 r., zawierających 
zobowiązanie wnioskodawcy do wykonania nasadzeń zastępczych, nie określono 
terminu wykonania nasadzeń wymaganego przepisami art. 83d ust. 2 pkt 5 ustawy 
o ochronie przyrody (art. 84 ust. 3 w brzmieniu przed 28 sierpnia 2015 r.). Ponadto 
w jednej decyzji27 wydanej na wniosek złożony po 28 sierpnia 2015 r. nie określono 
terminu, ani nie nałożono obowiązku przedłożenia informacji o dokonanych 
nasadzeniach wymaganych przepisami art. 83d ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie 
przyrody.  

(dowód: akta kontroli str. 102-115, 338) 

Jako przyczynę braku wskazania w zezwoleniach terminu dokonania nasadzeń oraz 
terminu i obowiązku przedłożenia informacji o dokonanych nasadzeniach, inspektor 
w Wydziale OŚ w wyjaśnieniach podał ciągłe zmiany w ustawie o ochronie przyrody 
dotyczące zapisu o terminie wykonania nasadzeń zastępczych, jak również brak  
określenia obowiązku złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń, w zezwoleniach 
wydawanych na usunięcie drzew i krzewów. W związku z powyższym część 
zezwoleń wydanych w 2015 r. w swojej treści nie zawierała zapisu o terminie 

                                                      
24 Sprawy nr OŚ.6131.68.2016 - od 23.12.2016 r. do 31.03.2017 r., nr OŚ.6131.4.2017 - od 22.02.2017 r. do 31.12.2017 r. z 
wyłączeniem okresu lęgowego od 1.03. do 15.10., nr OŚ.6131.24.2017 - od 15.10.2017 r. do 1.03.2018 r., nr 
OŚ.6131.25.2017 - od 15.10.2017 r. do 1.03.2018 r. oraz nr OŚ.6131.28.2017 - od 15.10.2017 r. do 1.03.2018 r., 
25 Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.  
26 Sprawy nr Oś.6131.14.2015 z 6 marca 2015 r., nr OŚ.61631.26.2015 z 15 maja 2015 r., nr OŚ.6131.62.2015 z 30 września 
2015 r. i nr OŚ.6131.35.2015 z 14 lipca 2015 r. 
27 nr OŚ.6131.62.2015 z 30 września 2015 r. 
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wykonania nasadzeń zastępczych jak również zapisu określającego obowiązek 
złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń wraz z określeniem terminu złożenia 
takiej informacji.                                                     

(dowód: akta kontroli str. 136-137) 

4. W kontrolowanym okresie pracownicy Starostwa nie dokonywali kontroli 
zachowania żywotności nasadzonych/przesadzonych drzew lub krzewów, do 
przeprowadzania których zobowiązywał art. 86 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. 
Zgodnie z powyższym wymogiem, kontrola żywotności przesadzonych albo 
posadzonych drzew lub krzewów, w przypadku niezachowania ich żywotności po 
trzech latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na ich 
przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego 
okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, miała stanowić 
podstawę do ponownego nałożenia w drodze decyzji obowiązku wykonania 
nasadzeń zastępczych.  

(dowód: akta kontroli str. 337-338) 

Inspektor w Wydziale OŚ wyjaśnił, że kontrola zachowania żywotności jest 
ustawowym obowiązkiem jedynie w przypadkach, w których wydane zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów, związane są ze zwolnieniem z opłaty za ich usunięcie. 
Kontrole żywotności należy w tym przypadku przeprowadzić po 3 latach od 
posadzenia/ przesadzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 347-348) 

W wydanych zezwoleniach w latach 2015 - 2018 (do 15.05.) nie naliczano opłat za 
usunięcie drzew lub krzewów, a w przypadkach uzależnienia zezwolenia na 
usunięcia od wykonania nasadzeń/przedsadzeń należało prowadzić kontrole 
zachowania żywotności, o których mowa wyżej. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

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

W okresie objętym kontrolą do Starostwa nie wpłynęły żadne skargi dotyczące 
nielegalnego usunięcia drzew i krzewów oraz o uszkodzeniu/zniszczeniu drzew na 
terenach nieruchomości gminnych. 

(dowód: akta kontroli str. 335)  

Do Starosty wpłynęły dwa postanowienia Burmistrza Połczyna-Zdroju28  
o przekazaniu akt sprawy dotyczącej nielegalnej wycinki 22 drzew bez zgody 
właściciela, dokonanej w sierpniu 2013 r. na działce drogowej gminnej nr 65  
w obrębie Dziwogóra oraz dotyczącej nielegalnej wycinki na przełomie marca  
i kwietnia 2016 r. bez zgody właściciela, 46 drzew na działce drogowej gminnej  
nr 1 w obrębie Popielewo.  
W obu tych sprawach29 Starosta odmówił wszczęcia postępowań administracyjnych 
w kwestii naliczenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego 
zezwolenia drzew. W uzasadnieniu wskazał, że nie było podstaw do naliczenia tej 
kary skoro sprawcy, nie będąc posiadaczami tych nieruchomości, nie mogli takiego 
zezwolenia uzyskać. 
W przypadku nielegalnej wycinki 22 drzew bez zgody właściciela dokonanej 
w sierpniu 2013 r. Starosta mógł odmówić wszczęcia postępowania, gdyż na 

                                                      
28 Postanowienie nr GK.6132.1.2013 z 30.11.2016 r. (data wpływu 15.12.2016 r.) oraz nr GL.6132.1.2016 z 16.11.2016 r. (data 
wpływu 24.11.2016 r.) 
29 Postanowienia nr OŚ.6131.72.2016 z 30.12.2016 r. i nr  OŚ.6131.71.2016 z 23.12.2016 r. 
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podstawie z art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w brzmieniu obowiązującym  
w 2013 r., (tj. przed zmianą wprowadzoną 28.08.2015 r.) wymierzenie kary 
pieniężnej możliwe było tylko za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego 
zezwolenia. Zatem sprawca nie mógł być ukarany, skoro nie będąc posiadaczem 
nieruchomości, nie mógł takiego zezwolenia uzyskać. Zdaniem NIK, w drugim 
przypadku, usunięcia bez zgody właściciela 46 drzew, zastosowanie miał art. 88 ust. 
1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu nadanym 28.08.2015 r., na 
podstawie którego Starosta powinien wymierzyć administracyjną karę pieniężną za 
usunięcie drzew bez zgody posiadacza nieruchomości, zamiast odmawiać 
wszczęcia postępowania w sprawie usunięcia drzew bez zezwolenia. 

Ponadto w ramach postępowania prowadzonego w sprawie zezwolenia Gminie 
Brzeźno30 na nieodpłatne usunięcie dwóch drzew o złej kondycji zdrowotnej, Wójt 
złożył wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia 
bez zezwolenia jednego drzewa. W tym przypadku Starosta w dniu 22.04.2016 r. 
umorzył31 postępowanie, ponieważ nie będąc posiadaczem nieruchomości, sprawca 
nie miał podstaw do wystąpienia o uzyskanie zezwolenia na usunięcie tego drzewa. 
Starosta nie znalazł podstaw do naliczenia administracyjnej kary pieniężnej za jego 
usunięcie bez wymaganego zezwolenia, skoro sprawca nie mógł takiego zezwolenia 
uzyskać. Zdaniem NIK, w tej sprawie Starosta powinien również na podstawie art. 
88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, wymierzyć administracyjną karę 
pieniężną za usunięcie drzewa bez zgody posiadacza nieruchomości, zamiast 
umarzać postępowanie w sprawie usunięcia drzewa bez zezwolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 116, 356-379) 

Zgodnie z przepisem art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (w brzmieniu 
obowiązującym w 2013 r., tj. przed zmianą wprowadzoną 28.08.2015 r.) 
wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej przewidywano tylko za usuwanie 
drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. 

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

Starosta w dniu 23.12.2016 r. postanowieniem nr OŚ.6131.71.2016 odmówił 
wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia administracyjnej kary pieniężnej, za 
usunięcie na przełomie marca i kwietnia 2016 r., bez zgody Burmistrz Połczyna-
Zdroju, 46 drzew z gminnej działki drogowej nr 1 w obrębie Popielewo oraz decyzją 
nr OŚ.6131.27.2016 z dnia 22.04.2016 r. umorzył postępowanie w sprawie 
naliczenia administracyjnej kary pieniężnej, za usunięcie bez zgody posiadacza 
nieruchomości jednego drzewa 1 o obwodzie 146 cm z drogi gminnej na działce nr 
257 w obrębie Brzeźno.  

W obu przypadkach Starosta kierował się przepisem art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody, zgodnie z którym usunięcie drzew z nieruchomości może nastąpić po 
uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Starostę na wniosek posiadacza 
nieruchomości. Sprawcy usunięcia drzew nie byli posiadaczami nieruchomości  
i zdaniem Starosty, nie mieli podstaw do wystąpienia o uzyskanie zezwolenia na 
usunięcie przedmiotowych drzew. Starosta nie znalazł podstaw do naliczenia 
administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego pozwolenia 
skoro sprawcy nie mogli takiego zezwolenia uzyskać. 

Zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (w brzmieniu od 
28.08.2015 r.) Starosta wymierza administracyjną karę pieniężną m.in. za usunięcie 
drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości. W analizowanych 

                                                      
30 Sprawa nr OŚ.6131.27.2016. na wniosek Wójta Gminy Brzeźno z 4.04.2016 r. 
31 Decyzja nr OŚ.6131.27.2016  
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przypadkach drzewa zostały usunięte przez osoby, które nie otrzymały takiej zgody. 
Zatem art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody stanowił podstawę do 
wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie 
drzewa bez zgody posiadacza nieruchomości. Zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy  
o ochronie przyrody kara, o której mowa w ust. 1, jest nakładana na m.in. na inny 
podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości. 

W sprawie przyczyn niewymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie 
bez zgody Burmistrza Połczyna-Zdroju, jako posiadacza nieruchomości, 46 drzew 
Naczelnik Wydziału OŚ wyjaśniła, że przy odmowie wszczęcia postępowania 
opierała się na opinii prawnej w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosku Burmistrza 
Połczyna-Zdroju, z której wynikało, że kara pieniężna może zostać nałożona tylko 
na podmioty mogące skutecznie ubiegać się o wydanie zezwolenia na usunięcie 
drzew i krzewów. W związku z tym, w każdej sprawie dotyczącej usunięcia drzew 
bez zezwolenia, administracyjną karę pieniężną można wymierzyć tylko podmiotowi, 
który mógłby uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. Zdaniem 
opiniującego Starosta winien był wydać postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania, gdyż już z treści wniosku wynikał brak było możliwości nałożenia na 
(…) sankcji w postaci zapłaty kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego 
zezwolenia. Opierając się na tej opinii, nie prowadzono postępowania w sprawie 
wymierzenia kary za usunięcie drzewa bez zgody posiadacza nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 381-382) 

W sprawie niewymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie jednego 
drzewa z drogi gminnej nr 257 w obrębie Brzeźno Naczelnik Wydziału OŚ wyjaśniła, 
że tak jak w powyższym przypadku, opierając się na opinii prawnej, nie prowadzono 
postępowania w sprawie wymierzenia kary za usunięcie drzewa bez zgody 
posiadacza nieruchomości. Osoba, która usunęła drzewo bez zezwolenia nie była 
posiadaczem nieruchomości, nie mogła uzyskać zezwolenia na usunięcie drzewa  
i w przekonaniu Naczelnika Wydziału OŚ, nie można było jej wymierzyć kary 
administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia, ponieważ nie  mogła takiego 
zezwolenia uzyskać.  

(dowód: akta kontroli str. 381-382) 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody administracyjną karę pieniężną, 
o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, ustala się w wysokości dwukrotnej 
opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1 tej ustawy,  
a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku 
uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej 
opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było. Wyliczona kwota 
administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie 46 drzew z gminnej działki drogowej nr 
1 w obrębie Popielewo wyniosłaby 87 992,10 zł, a za usunięcie drzewa z drogi 
gminnej nr 257 w obrębie Brzeźno bez zgody posiadacza nieruchomości wyniosłaby 
2 190 zł32, przy czym na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody 
powyższa kwota kary pieniężnej zostałaby obniżona o 50% z powodu usunięcia 
wywrotu.  

                                                                          (dowód: akta kontroli str. 383-385) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 
W dwóch sprawach dotyczących nielegalnego usunięcia łącznie 47 drzew, w sposób 
nieuprawniony odstąpiono od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej 
w łącznej wysokości 90 182,10 zł. 

                                                      
32 Stawka opłaty za usunięcie osiki = 15 zł x obwód 146 cm = 2.190 zł x 2 = 4 390 zł. Zgodnie z art. 89 ust. 6 obniżono 
wysokość ary o 50%, tj. do wysokości 2 190 zł. 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli33, wnosi o: 

1. Prowadzenie postepowań w sprawie usunięcia drzew i krzewów na podstawie 

kompletnych wniosków. 

2. Wydawanie zezwoleń zawierających wszystkie wymagane elementy oraz  

w przypadkach, w których zezwolenie jest konieczne. 

3. Kontrolowanie wykonania obowiązków nałożonych w zezwoleniach. 

4. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 

dotyczących usuwania drzew i krzewów. 

5. Wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej w przypadkach usunięcia drzew 

bez zgody posiadacza nieruchomości. 

6. Rzetelne dokumentowanie w formie protokołów przebiegu oględzin 

przeprowadzanych przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów. 

   

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

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

 

Szczecin, dnia         20   sierpnia 2018 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

               Kontroler Dyrektor 
Jarosław Staniszewski      Krzysztof Szczepaniak 

     Główny specjalista k.p. 

 

    ................................................ 

 

........................................................ 
                    podpis podpis 

                                                      
33 Dz.U. z 2017 r., poz. 524 ze zm. 
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