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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Białogardzie. 

 

Piotr Pakuszto, Starosta Białogardzki, od 19.11.2018 r. Poprzednio, w okresie od 
26.11.2014 r. do 18.11.2018 r., funkcję Starosty pełnił Tomasz Hynda. 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do realizacji zadań. 

2. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną.  

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych.  

Lata 2018 – 2020 (do zakończenia kontroli1) oraz lata wcześniejsze w zakresie 
zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania oceny.  

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

 

Adam Milczarek, Inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr LSZ/120/202 
z 02.07.2020 r.   

 (akta kontroli str. 1-5) 

 

                                                      
1 Tj. do dnia 27.08.2020 r. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

3 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Starostwo Powiatowe w Białogardzie4 stworzyło warunki do realizacji zadań 
dotyczących sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa poprzez: przypisanie Wydziałowi Budownictwa i Ochrony Środowiska5 
zadań związanych z nadzorem, zapewnienie wystarczającej liczby odpowiednio 
wykwalifikowanej kadry oraz zapewnienie środków finansowych pozwalających na 
realizację ww. zadań.  

Według stanu na 30.07.2020 r. w Starostwie dokumentacją urządzeniową objęto 
68,4% ogólnej powierzchni lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
Starosta nie zlecił sporządzenia dokumentacji urządzeniowej dla 31,6% ogółu lasów 
podlegających jego nadzorowi. Ponadto nierzetelnie realizował obowiązek 
zatwierdzania sporządzonych na jego zlecenie uproszczonych planów urządzenia 
lasu6 dla 3% ogółu lasów podlegających jego nadzorowi. Niesporządzenie lub 
niezatwierdzenie dokumentacji urządzeniowej dla części lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, skutkowało brakiem ustalenia podstawowych zadań  
z zakresu gospodarki leśnej dla ww. terenów.  

Drewno w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa było pozyskiwane 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach7. Starosta realizował 
obowiązki cechowania i wydawania dokumentu stwierdzającego legalność jego 
pozyskania.  

Starosta prawidłowo nadzorował wykonywanie przez właścicieli lasów, dla których 
obowiązywała dokumentacja urządzeniowa, obowiązków powszechnej ochrony 
lasów. Nadzorował również realizację wymagań dobrej praktyki w zakresie 
gospodarki leśnej8, a także realizację obowiązku zgłaszania zmian do ewidencji 
gruntów i budynków w zakresie lasów.  

Ponadto rzetelnie wywiązywano się z obowiązków sprawozdawczych względem 
Głównego Urzędu Statystycznego9. Starostwo prowadziło postępowania 
administracyjne w zakresie nadzoru nad lasami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Dalej: Starostwo.  
5 WBiOŚ 
6 Dalej: UPUL 
7 Dz.U. 2020 poz. 6, dalej: ustawa o lasach 
8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki 
leśnej (Dz. U z 2017 r. poz. 2408). 
9 Dalej: GUS.  
10 Dz. U. 2020 poz. 256 t.j. ze zm., dalej: KPA. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe11 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe  

1.1. W Starostwie zadania z zakresu sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa12 zostały przypisane 
Wydziałowi Budownictwa i Ochrony Środowiska13. WBiOŚ współpracował  
w zakresie zadań związanych z nadzorem nad lasami z Wydziałem Geodezji  
i Kartografii. Starostwo sprawowało nadzór nad lasami we własnym zakresie14.  

(akta kontroli str. 6-82, 87-89) 

1.2. W okresie objętym kontrolą, zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną 
wykonywały trzy osoby: 
- od 2.01.2008 r. do 31.05.2020 r. na podstawie umowy o pracę15 pracownik na 
stanowisku Inspektora ds. leśnictwa posiadający wykształcenie wyższe magisterskie  
z zakresu ochrony środowiska oraz kwalifikacje zawodowe technika leśnika.  
W 2018 r. odbył on szkolenie pn. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną  
w lasach prywatnych - obowiązki organów oraz prawa i obowiązki właścicieli pod 
kątem wprowadzonych zmian. Planowanie zmian w tym zakresie.  
- od 1.06.2020 r. do 1.07.2020 r. na podstawie umowy o pracę16 pracownik na 
stanowisku pomocy administracyjnej, wykształcenie technik leśny.  
- w okresach: 2.01.2018 r. - 31.12.2018 r., 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.,  
1.01.2019 r. - 31.12.2020 r. na podstawie umowy zlecenia, osoba posiadająca 
wykształcenie zawodowe leśnika17.  
Na jednego pracownika przypadał nadzór nad 781 ha lasów. Inspektor ds. leśnictwa 
wskazał, iż przeznaczał 50% swojego czasu pracy na realizację zadań związanych  
z nadzorem nad lasami oraz, że nie podlegała mu zbyt duża powierzchnia 
nadzorowanych lasów. W zakresach obowiązków, jak i w umowie zlecenia zostały 
wskazane zadania związane z nadzorem na gospodarką leśną.  

(akta kontroli str. 100-108) 

W związku z rozwiązaniem 31.05.2020 r. umowy o pracę z Inspektorem ds. 
leśnictwa Starostwo 29.06.2020 r. w BIP opublikowało ogłoszenie o naborze na 
stanowisko Podinspektora ds. leśnictwa. Do zakończenia czynności kontrolnych NIK 
nie zakończono procedury naboru18. 

 (akta kontroli str. 111,114-120) 

1.3. Osoby sprawujące nadzór nad lasami oraz Naczelnik WBiOŚ nie były 
jednocześnie właścicielami lub współwłaścicielami lasów podlegających nadzorowi 
Starosty. Wicestarosta Białogardu wyjaśnił: W przypadku wystąpienia okoliczności 
mogących wywołać wątpliwości, co do bezstronności osoby prowadzącej 
postępowanie z zakresu gospodarki leśnej w pracy Wydziału Budownictwa  
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Białogardzie stosowane są 

                                                      
11 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
12 Dalej: Nadzór nad gospodarką leśną.  
13 Dalej: WBiOŚ.  
14 Od 3.02.1999 r. Starosta miał zawarte porozumienia z Nadleśniczymi Lasów Państwowych Nadleśnictwa: 
Tychowo, Białogard. Świdwin, Gościno w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną. Wszystkie porozumienia 
zostały rozwiązane przez Nadleśniczych (ostatnie z dniem 31.12.2015 r). 
15 Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z inicjatywy pracownika. 
16 Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z inicjatywy pracownika. 
17 Dalej: Leśnik. 
18 Tj. do 27.08.2020 r.  
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uregulowania prawne wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm.). 

(akta kontroli str. 83-84a, 121) 

1.4. W okresie objętym kontrolą na zadania związane z nadzorem nad lasami 
zaplanowano wydatki w kwocie: 
- 28 000 zł w 2018 r., co stanowiło 18,22 zł/ha, z czego wydatkowano 23 750 zł. 
- 20 000 zł w 2019 r., co stanowiło 12,80 zł/ha, z czego wydatkowano 19 200 zł.  
- 110 000 zł w 2020 r., co stanowiło 70,44 zł/ha19. 
Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: W okresie objętym kontrolą wykonaniem prac 
terenowych z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa, na podstawie umowy zlecenie, zajmował się D. P. (…) Umowa opiewa na 
kwotę 1600 zł brutto miesięcznie. Z przedmiotowej kwoty pokrywane są koszty 
podróży służbowych związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności 
Skarbu Państwa. 

(akta kontroli str. 87, 122-173) 

Odległość pomiędzy siedzibą Starostwa a najbardziej skrajnie położonymi lasami 
objętymi nadzorem wynosiła 17,7 km, 27,1 km i 33,5 km, co przekładało się na czas 
dojazdu wynoszący kolejno: 20, 27 i 34 minuty. Największa odległość pomiędzy 
dwoma lasami objętymi nadzorem wynosiła około 51 km, a dojazd zajmował 50 
minut. Pracownik realizujący zadania z zakresu nadzoru nad lasami wyjaśnił,  
iż przeznaczone przez Starostwo środki finansowe pozwalały na realizację 
wszystkich zadań.  

(akta kontroli str. 105-106, 191-197) 

1.5. Według stanu na 31.12.2019 r. nadzorowi Starosty podlegało 1 562 ha z tego:  
- 1 196 ha należących do osób fizycznych,  
- 221 ha należące do jednostek samorządu terytorialnego,  
- 145 ha należących do pozostałych podmiotów.  
Z tego dokumentacją urządzeniową było objętych 1 429 ha, tj. 91,4% z ogólnej 
powierzchni lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym 608 ha 
UPUL, a 821 ha inwentaryzacją stanu lasów. Z uwagi na upływ 31.12.2019 r. 
ważności części dokumentacji urządzeniowej lasów20, na 30.06.2020 r. Starostwo 
dysponowało dokumentacją urządzeniową obejmującą 1064 ha, tj. 68,4% ogólnej 
powierzchni lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym sześcioma 
UPUL dla powierzchni 564 ha i 71 inwentaryzacjami stanu lasu dla powierzchni 
500 ha, co zostało opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji 
„stwierdzone nieprawidłowości”.  
Całkowity koszt opracowania tej dokumentacji wyniósł 53 266 zł, co stanowiło 69 zł 
w przeliczeniu na 1 ha lasu. Starostwo zlecało wykonywanie UPUL wyłącznie lasów 
należących do osób fizycznych i pokrywało koszt jego sporządzenia ze środków 
własnych. Nie stwierdzono przypadków, w których brak środków uniemożliwiał 
zlecenie sporządzenia dokumentacji urządzeniowej lasów.  

(akta kontroli str. 85, 198) 

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

Niezlecanie przez Starostę sporządzenia dokumentacji urządzeniowej lasów dla 
493,26 ha, tj. 31,6% ogółu lasów podlegających nadzorowi Starosty, w tym dla  
365 ha, dla których ważność dokumentacji urządzeniowej upłynęła 31.12.2019 r.  
i 128,26 ha nieobjętych w latach 2017-2020 dokumentacją urządzeniową,  

                                                      
19 Zgodnie z podanymi przez Starostwo danymi (tj. wraz z wydatkami osobowymi) łącznie przeznaczono na zadania 
związane z nadzorem nad lasami: w 2018 – 62 871 zł, w 2019 r. 62 637 zł, w 2020 - 122 561 zł. 
20 Tj. obejmującej obszar 365 ha – 23% ogółu lasów podlegających pod nadzór Starosty.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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co skutkowało brakiem ustalenia podstawowych zadań z zakresu gospodarki leśnej 
na ww. terenie.  

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach Starosta zleca sporządzenie UPUL 
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób 
fizycznych i wspólnot gruntowych o powierzchni powyżej 10 ha, natomiast na 
podstawie ust. 2 zleca sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów 
rozdrobnionych niestanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni do 10 ha. 

Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: (…) część uproszczonych planów urządzenia lasu  
i inwentaryzacji stanu lasu, aktualnych na dzień 31 grudnia 2019 roku, straciła 
ważność z dniem 1 stycznia 2020 roku Dla wszystkich ww. gruntów, nieobjętych 
dokumentacją urządzeniową, planowane jest sporządzenie nowej dokumentacji  
w 2020 roku. 

(akta kontroli str. 85) 

Starostwo stworzyło warunki do realizacji zadań dotyczących sprawowania nadzoru 
nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa poprzez: przypisanie 
WBiOŚ zadań związanych z nadzorem, zapewnienie wystarczającej liczby 
odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz zapewnienie środków finansowych 
pozwalających na realizację ww. zadań.  

W badanym okresie zadania związane z nadzorem były realizowane w ramach 
środków finansowych zaplanowanych w budżecie. Starosta nie zlecił sporządzenia 
do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK21 dokumentacji urządzeniowej lasu 
dla 493,26 ha, tj. 31,6% ogółu lasów podlegających nadzorowi Starosty, w tym dla  
365 ha, dla których ważność dokumentacji urządzeniowej upłynęła 31.12.2019 r.  
i 128,26 ha nieobjętych w latach 2017-2020 dokumentacją urządzeniową. Powyższe 
skutkowało brakiem ustalenia podstawowych zadań z zakresu gospodarki leśnej na 
ww. terenie.   

2. Prawidłowość wykonywania zadań związanych  
z gospodarką leśną 

2.1. Według stanu na 31.12.2018 r. Starosta sprawował nadzór nad 1 537 ha lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, w ich skład wchodziły działki, będące 
w posiadaniu 754 właścicieli. Według stanu na 31.12.2019 r. oraz 30.06.2020 r. 
Starosta sprawował nadzór nad 1 562 ha lasów. Na powyższą powierzchnię 
składało się 961 działek, należących do 761 właścicieli.  

(akta kontroli str. 198) 

Szacunkowy wiek drzewostanu wynosił od jednego do 140 lat, szacunkowa 
przeciętna zasobność drzewostanu wynosiła 191 m3/ha. 

(akta kontroli str. 178-189) 

Lasy objęte nadzorem Starosty zaliczono do II kategorii zagrożenia pożarowego,  
w jednym przypadku zagrożenie określono jako niewielkie. 

(akta kontroli str. 178-189) 

2.2. Starostwo w zaproszeniu do składania ofert na wykonanie UPUL wskazało,  
iż o zamówienia mogą się ubiegać podmioty wykonawstwa urządzeniowego: 
prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług związanych 
ze sporządzaniem dokumentacji UPUL i inwentaryzacji stanu lasu; posiadające 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdujące się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wymogi te były 

                                                      
21 Tj. do 27.08.2020 r. 
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weryfikowane na etapie składania ofert, tj. poprzez badanie przedkładanych 
oświadczeń, jak sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

(akta kontroli str. 94-96, 98) 

Do czterech projektów UPUL obowiązujących w okresie objętym kontrolą tylko 
nadleśniczowie składali zastrzeżenia dotyczące22: 
- błędnego określenia nadleśnictwa, pod który podlega teren,  
- braku uwzględnienia istniejącego zadrzewienia pod linią wysokiego napięcia,  
- błędnych opisów powierzchni niestanowiących wyłączeń,  
- rozbieżnych zapisów dotyczących statusu ochronnego lasu,  
- błędnego określenia typu siedliskowego i drzewostanu lasu,  
- sporządzenia UPUL niezgodnie z przepisami,  
- błędów rachunkowych,  
- niezgodności w tabelach składów gatunkowych,  
- błędnego określenia położenia halizn, 
- nieuwzględnienia dróg i szlaków komunikacyjnych zaprojektowanych w planie 

zalesienia.  
Wszystkie złożone przez nadleśniczych zastrzeżenia były uwzględniane przez 
wykonawców.  

(akta kontroli str. 95-96) 

W okresie objętym kontrolą nie dokonywano zmian w UPUL.  
(akta kontroli str. 97) 

Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: W stosunku do lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa znajdujących się na obszarze Natura 2000 nie było 
konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Rozważając kryteria zawarte w art. 46 pkt 3 ustawy z dnia  
3 październik 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, a także mając na uwadze uwarunkowania przyrodnicze terenów 
objętych projektami ISL i UPUL Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Szczecinie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w  Szczecinie 
stwierdzali, że realizacja ustaleń tych dokumentów nie powinna spowodować 
znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, a tym samym nie wymaga 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

(akta kontroli str. 97, 199) 

2.3. Analiza pięciu23 UPUL wykazała, iż Starostwo w dwóch24 przypadkach 
zatwierdziło UPUL decyzją administracyjną, a w trzech25 pismem o zatwierdzeniu. 
Właściciele lasów byli informowani o obowiązkach zawartych w UPUL, dacie 
zatwierdzenia i obszarze oraz przekazywano im kopię zatwierdzonego UPUL. 

(akta kontroli str. 199, 203-213) 

Zatwierdzenie UPUL sporządzonych dla obrębów: Karwin, Rarwino, Podwilcze na okres 
1.07.2017 – 30.06.2027 r. nastąpiło 5.06.2020 r., tj. prawie trzy lata od dnia 
planowanego rozpoczęcia obowiązywania dokumentacji, co zostało opisane  
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”.   

(akta kontroli str. 199, 205-210) 

Starostwo w BIP oraz na Ekoportalu zamieszczało informacje o odstąpieniu od 
przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

                                                      
22 Nie stwierdzono złożenia przez właścicieli lasów zastrzeżeń oraz wniosków.  
23 Tj. 83% aktualnie obowiązujących UPUL.  
24 Tj. zatwierdzonych 31.12.2012 r. oraz 01.01.2013 r.  
25 Tj. zatwierdzonych 5.06.2020 r. 
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(akta kontroli str. 199) 

2.4.  Na 30.07.2020 r. Starosta dysponował dokumentacją urządzeniową lasów 
obejmującą 1 064 ha z 1 562 ha lasów objętych nadzorem. Dla wszystkich gruntów, 
nieobjętych dokumentacją urządzeniową, planowano sporządzenie nowej dokumentacji 
w 2020 roku. 

(akta kontroli str. 85, 178-189, 198) 

Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: Rejestry działek zawarte w uproszczonych planach 
urządzenia lasów podlegały weryfikacji aktualności co roku w styczniu na podstawie 
danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Dodatkowo aktualność  
ww. wykazów badano przed każdą aktywnością wobec danego lasu np.: oględzinami, 
cechowaniem drewna itp.  

(akta kontroli str. 91) 

2.5. Starosta prowadził nadzór nad wykonywaniem przez właścicieli lasów obowiązku 
kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności 
drzewostanu oraz trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich 
użytkowania, a także zadań zawartych w dokumentacji urządzeniowej poprzez 
oględziny lasów. Od 1.01.2018 r. do 26.07.2020 r. przeprowadzono 178 oględzin w tym 
zakresie. Nadzór obejmował wszystkie lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa, 
w tym również lasy stanowiące własność gmin. 

(akta kontroli str. 90, 214-216) 

Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki 
niewykonania obowiązków wskazanych w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach, w związku  
z czym nie wydano decyzji na podstawie art. 9  ust. 2 ustawy o lasach. 

(akta kontroli str. 91) 

Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: W ramach prowadzonych kontroli wystąpiły przypadki,  
w których właściciel lasu nie wykonywał obowiązków określonych w art. 13 ustawy  
o lasach lub nie wykonywał zadań zawartych UPUL lub decyzji wydanej na podstawie 
inwentaryzacji. Starosta Białogardzki wydawał również decyzje nakazujące 
wykonywanie tych obowiązków i zadań w drodze decyzji.  
Decyzje dotyczyły wykonania cięć sanitarnych, dolesienia oraz wykonania trzebieży 
późnej.  

(akta kontroli str. 91, 214-230) 

Z czterech gmin26 znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego wszystkie 
posiadały lasy. Tylko dla lasów, których właścicielem było Miasto Białogard  
i Gmina Karlino było wymagane sporządzenie UPUL.  

 (akta kontroli str. 190, 231-233) 

Miasto Białogard27, w okresie objętym kontrolą posiadało opracowany i sfinansowany 
przez siebie w 2016 r. UPUL dla lasu o powierzchni 147,38 ha, który został 
zatwierdzony przez Starostę. 

 (akta kontroli str. 91, 190) 

Gmina Karlino nie posiadała od 2015 r. opracowanego UPUL dla 10,18 ha lasu, którego 
była właścicielem. Gminy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy o lasach 
zobowiązane są do sporządzenia UPUL dla posiadanego przez siebie lasu. Natomiast 
Starosta na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach pełni nadzór na gospodarką 
leśną w tych lasach, w tym również dba o wykonywanie obowiązków wynikających  
z ustawy o lasach. Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: (…) przy okazji wykonywania 
obowiązków służbowych związanych z wycinką drzew pracownicy Gminy Karlino byli 

                                                      
26 Tj. Miasto Białogard, Gmina Karlino, Gmina Tychowo, Gmina Białogard.  
27 Tj. właściciela lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa innego niż osoba fizyczne i wspólnota gruntowa. 
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wielokrotnie ustnie informowani przez pracownika Starostwa Powiatowego  
w Białogardzie o konieczności wykonania dokumentacji urządzeniowej dla działki nr 8/4 
ob. 0001 Miasta Karlino. (…). Ustawa o lasach jednak w tym zakresie nie przewiduje 
możliwości wyegzekwowania przez starostę obowiązku zlecenia przez właściciela 
wykonania dokumentacji urządzeniowej dla ww. lasów (…). 
Pomimo podejmowanych przez Starostwo działań Gmina Karlino do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych NIK nie sporządziła UPUL.  

(akta kontroli str. 211-213) 

Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: W Powiecie Białogardzkim występuje ponad 200 ha 
lasów będących w posiadaniu innych osób niż osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe. 
Zdecydowana większość z nich posiada opracowaną dokumentację urządzeniową. 
W przypadku kilku zaledwie przypadków stwierdzono nieopracowanie dokumentacji 
urządzeniowej (…). 

(akta kontroli str. 91) 

Gmina Białogard i Miasto Białogard28 nie podejmowały działań (jako właściciel lasu) 
w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia 
naturalnej odporności drzewostanu oraz trwałego utrzymania lasów i zapewnienia 
ciągłości ich użytkowania. Gmina Karlino i Tychowo29 podejmowały działania,  
tj. trzebież, uzupełnienia drzewostanu poprzez nowe nasadzenia. Gminy na terenie 
Powiatu Białogardzkiego pobierały od właścicieli lasów podatek leśny30. 

(akta kontroli str. 231-243) 

Wielkość drewna (grubizny) pozyskanego w okresie 2018 – 2020 z gruntów leśnych 
stanowiących własność, wynosiła dla: 
- Miasta Białogard – 412,02 m3, 
- Gminy Karlino – 26,04 m3, 
- Gminy Tychowo – 28,5 m3. 
Gmina Białogard w ww. okresie nie pozyskiwała drewna z gruntów leśnych 
stanowiących własność gminy.  

(akta kontroli str. 231-243) 

W latach 2018-2020 na terenie Powiatu Białogardzkiego nie wystąpiły pożary 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie31 nie dokonywał uzgodnień  
z właścicielami lasów w zakresie umieszczania tablic informacyjnych 
i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu przy 
wjazdach do lasów oraz przy parkingach leśnych. KP PSP nie otrzymała 
wniosków w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 244-245) 

KP PSP przeprowadziła na zlecenie NIK kontrolę w zakresie wywiązywania się  
z obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej w lasach. Kontrolę 
przeprowadzono w należących do Gminy Białogard lasach o łącznej powierzchni 
5,85 ha, które wchodziły w skład kompleksu leśnego o powierzchni powyżej 300 ha. 
Ustalono, że Gmina Białogard korzystała z infrastruktury Nadleśnictwa Białogard. 

                                                      
28 Tj. Gminy te nie uwzględniły w planach zagospodarowania przestrzennego UPUL, oznaczały te tereny, jako lasy. 
29 Gminy te uwzględniły UPUL w planach zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. kwestie dotyczące granic  
i powierzchni lasów (w tym lasów ochronnych), zagospodarowania i utrzymania terenów leśnych. 
30 Liczba podatników i kwota rocznych dochodów z tego tytułu wynosiły: Miasto Białogard: 2018 r. - 14 podatników, kwota 
rocznego dochodu 561,71 zł.; 2019 r. – 14 podatników, kwota rocznego dochodu 492,77 zł.; 2020 r. – 14 podatników, kwota 
rocznego dochodu 531 zł; Gmina Białogard w latach 2018 – 2020 – 249 podatników, kwota rocznego dochodu 8 693,00 zł; 
Gmina Karlino w latach 2018 – 2020 – 19 podatników, kwota łącznego dochodu 32 214,36 zł (średnio rocznie 10 738,12 zł); 
Gmina Tychowo: 2018 r. – 203 podatników, kwota rocznego dochodu 12 857,00 zł; 2019 r. – 208 podatników, kwota 
rocznego dochodu 13 495,00 zł; 2020 r. – 212 podatników, kwota rocznego dochodu 13 690,00 zł. 
31 Dalej: KP PSP. 
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KP PSP, jako nieprawidłowości wskazała brak dokumentacji urządzeniowej dla 
posiadanego przez Gminę Białogard lasu.   

 (akta kontroli str. 246-256)  

W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji dotyczących niewykonania obowiązków 
zapewnienia powszechnej ochrony lasów, w tym obowiązków właścicieli lasów do 
kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych i podnoszenia naturalnej odporności 
drzewostanów32. Aktywnym nadzorem w latach 2018-2020 objęto 944 ha. Naczelnik 
WBiOŚ wyjaśnił: (…) nie jest opracowany plan kontroli/oględzin lasów podlegających 
pod nadzór Starosty (…). Oględziny lasów planowane są na bieżąco w przypadku 
prowadzenia postępowań administracyjnych wymagających ich przeprowadzenia (…). 
Ponadto lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa obejmowane są kontrolami 
mającymi na celu ocenę wykonywania przez właścicieli obowiązków kształtowania 
równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów 
oraz trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. Prowadzone 
kontrole mają również na celu ocenę wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej 
określonych w decyzjach lub UPUL (…). 

(akta kontroli str. 198, 364, 367) 

2.6. W okresie objętym kontrolą Nadleśnictwa Tychowo, Białogard, Świdwin, 
Gościno, Połczyn33 nie stwierdziły przypadków wystąpienia organizmów szkodliwych 
w stopniu zagrażającym trwałości lasów.  

(akta kontroli str. 258-267) 

Dwa Nadleśnictwa34 określając stan lasu wskazywały, iż nie stwierdziły zagrożeń ich 
trwałości, natomiast trzy35 określiły go jako dobry.  

(akta kontroli str. 258-267) 

2.7. W okresie objętym kontrolą, w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa znajdujących się w Powiecie Białogardzkim nie wystąpiły przypadki braku 
możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania 
gazów i pyłów przemysłowych oraz przypadki pożarów lub innych klęsk żywiołowych 
spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażających 
trwałości lasów36.  

 (akta kontroli str. 97) 

2.8. W okresie objętym kontrolą wpłynęły dwa wnioski dotyczące zmiany lasu na 
użytek rolny. Wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z ustawą o lasach i KPA, w obu 
przypadkach wydana została decyzja odmawiająca udzielenia zgody na zmianę lasu na 
użytek rolny37. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie rozpatrując 
odwołania od ww. decyzji utrzymało je w mocy.  

(akta kontroli str. 97, 268) 

2.9. W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji, w przedmiocie przyznania 
środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienie gruntów, o której 
mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o lasach. 

(akta kontroli str. 97) 

2.10. W latach 2018-2020 w lasach objętych nadzorem Starosty pozyskano  
1 268 m3 drewna (grubizny), na które wystawiono właścicielom lasów 7238 

                                                      
32 Określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach.  
33 Informacja uzyskania w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy o NIK. 
34 Tj. Tychowo i Białogard.  
35 Tj. Świdwin, Gościno, Połczyn. 
36 O których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o lasach. 
37 Tj. Decyzje wydane 30.07.2018 r.  
38 18 w 2018 r., 34 w 2019 r., 20 w 2020 r.  



 

11 

świadectwa pozyskania drewna. Ewidencja świadectw była prowadzona wyłącznie 
w formie papierowej.  

(akta kontroli str. 198) 

Analiza 34 wydanych w 2019 r. świadectw wykazała, iż pozyskiwane w lasach 
drewno było cechowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń 
do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego 
legalność pozyskania drewna39. Właścicielom wystawiano dokument 
stwierdzający legalność jego pozyskania zgodny ze wzorem określonym  
w załączniku nr 6 do ww. rozporządzenia. W świadectwach wskazywano 
podstawę pozyskania drewna. Nie stwierdzono sytuacji,  w której wystawiono 
dokument legalności pozyskania drewna, w której drewno nie mogło być 
pozyskane.  

(akta kontroli str. 269-270) 

Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: Cechowanie drewna każdorazowo potwierdzano 
dokumentem stwierdzającym legalność pozyskania drewna, jakim jest świadectwo 
legalności pozyskania drewna. Dokumenty te mają nadawane numery porządkowe, 
kolejne w danym roku oraz zawierają wyszczególnione numery płytek z cyframi 
określającymi kolejny numer sztuki albo stosu drewna. Świadectwa legalności 
pozyskania drewna są każdorazowo wpisywane do spisu spraw w osobnym 
segregatorze. Nie są one objęte ewidencją druków ścisłego zarachowania. 

(akta kontroli str. 111) 

2.11. W latach 2018-2020 drewno w nadzorowanych przez Starostwo lasach było 
pozyskiwane zgodnie z UPUL i decyzjami wydanymi na podstawie inwentaryzacji 
lasów, z wyjątkiem 16,79 m3 drewna (grubizny) pozyskanych z uwagi na wystąpienie 
przypadków losowych40, tj. na podstawie decyzji, o której mowa w art. 23 ust. 4 
ustawy o lasach. W okresie objętym kontrolą wydano łącznie pięć takich decyzji41. 

 (akta kontroli: 198, 211, 269-272, 368-370) 

Analiza wszystkich wydanych w 2019 r. świadectw wykazała, iż w jednym przypadku 
pozyskanie drewna nastąpiło z uwagi na wystąpienie okoliczności losowych42, tj. na 
podstawie decyzji, o której mowa w art. 23 ust. 4 ustawy o lasach. Na jej podstawie 
pozyskano 4,75 m3 drewna (grubizny), co stanowiło 0,83% ogółu pozyskanego 
drewna w 2019 r. 

(akta kontroli str. 269-272) 

2.12. W ramach przeprowadzania oględzin drzewostanu w lasach nadzorowano 
realizację dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej . Naczelnik WBiOŚ 
wyjaśnił: Analiza wpływu realizacji zadań zawartych w dokumentacji 
urządzeniowej na środowisko prowadziła również do wniosku, że gospodarka 
leśna prowadzona na jej podstawie nie doprowadzi do zmiany charakteru 
użytkowania gruntów leśnych, ani wielkopowierzchniowych wylesień,  
a zaplanowane zabiegi gospodarcze zapewnią trwałość i zachowanie dobrego 
stanu zdrowotnego lasów. (…). Dotychczas Starosta nie powziął informacji, aby 
na terenie lasów objętych nadzorem doszło do niestosowania się do wymagań 
dobrej praktyki leśnej, określonych w ww. przepisach. 

(akta kontroli str. 176-177,  214-216) 

                                                      
39 Dz. U. Nr 36, poz. 201, ze zm. 
40 Wystąpienie posuszu oraz drewna małowymiarowego.  
41 Do 27.08.2020 r. pozyskano drewno na podstawie trzech decyzji.   
42 Wystąpienie posuszu oraz drewna małowymiarowego. 
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2.13. Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: W okresie objętym kontrolą Starosta nie 
posiadał żadnej wiedzy w zakresie podejrzenia popełnienia wykroczenia lub 
przestępstwa w lasach, a tym samym nie dokonywał zgłoszeń do właściwych 
organów w tym zakresie.  

(akta kontroli str. 177) 

2.14. Starostwo nie wdrożyło procedury doradztwa właścicielom lasów  
w zakresie realizacji zadań przewidzianych w UPUL. Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: 
W kwestii doradztwa dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa informuję, że Starosta Białogardzki we wszystkich wydawanych 
decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej szczegółowo 
opisywał sposób realizacji zaplanowanych zadań. Dodatkowo pozostawał do 
dyspozycji każdego właściciela lasu i często udzielał ustnych wyjaśnień na 
prośbę zainteresowanych dodatkowymi wyjaśnieniami właścicieli lasów. 

(akta kontroli str. 177) 

2.15. Starosta Białogardzki nie posiadał informacji o działaniach właścicieli 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, podejmowanych w okresie 
objętym kontrolą, dotyczących przeciwdziałaniu suszy lub powodzi. 

(akta kontroli str. 177) 

2.16. Starostwo nadzorowało realizację obowiązku właścicieli nieruchomości 
zgłaszania zmian dotyczących lasów. Kierownik Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyjaśniła: (…) w okresie objętym 
kontrolą przeprowadzono jedno postępowanie w zakresie ustalenia 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, która została wszczęta na wniosek właściciela w roku 2019 oraz trzy 
postępowania w zakresie jw. na wniosek Wydziału Budownictwa i Ochrony 
Środowiska w latach 2018 i 2020 (…). 

(akta kontroli str. 273) 

2.17. Na terenie Powiatu Białogardzkiego nie występują lasy niestanowiące 
własności Skarbu Państwa, przez które przebiega granica powiatu. 

(akta kontroli str. 277) 

2.18. Starostwo w badanym okresie corocznie43 składało do GUS sprawozdanie  
o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych), tj. sprawozdanie L -03. 
Sprawozdania sporządzane były na podstawie znajdującej się w Starostwie 
dokumentacji urządzeniowej, wykonanych aktualizacji użytków na 
poszczególnych działkach, wypisów z rejestru gruntów, informacji w zakresie 
zalesiania gruntów nieleśnych uzyskanych na potrzeby wypełnienia 
sprawozdania od znajdujących się na terenie starostwa nadleśnictw.  
W sprawozdaniach za 2017 r., 2018 r. i 2019 r. b łędnie wypełniono dane 
związane z powierzchnią lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
nadzorowaną przez służby powiatu44 nie ujmując w nich lasów stanowiących 
własność gminy. Po uzyskaniu z GUS telefonicznej informacji o błędach  
w sprawdzaniach, Starostwo 6.03.2020 r. dokonało sprostowania przesyłając 
poprawioną informację za lata 2017-2019. 

(akta kontroli str. 274-363) 

2.19. Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: W okresie objętym kontrolą nie podejmowano 
współpracy z innymi podmiotami w zakresie spraw związanych z nadzorem nad 
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.  

(akta kontroli str. 177) 

                                                      
43 Tj. Zostały złożone sprawozdania za 2017 r., 2018 r., 2019 r.  
44 W Dziale 1 wierszu 13 sprawozdania L-03.  
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2.20. Wskazując na utrudnienia i ograniczenia w zakresie realizacji zdań 
związanych z nadzorem nad lasami Starosta wyjaśnił: (…) pracownicy mający tylko 
średnie wykształcenie kierunkowe przyjmowani są do pracy do nadleśnictw (…). 
Dostają również dużo wyższe wynagrodzenia niż w Starostwie Powiatowym  
w Białogardzie przy dużo mniejszym zakresie obowiązków. Powyższa sytuacja 
powoduje dużą rotację pracowników (…).Starosta Białogardzki analizując kwestię 
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa stwierdza, że powinien być on przekazany do nadleśnictw, czyli instytucji, 
które typowo zajmują się lasami, mają swoją strukturę administracyjną oraz 
odpowiednie wyposażenie (samochody terenowe, odpowiednie narzędzia i ludzi 
wykształconych w danym kierunku). 

(akta kontroli str.111) 

Leśnik45 nie wskazał ograniczeń i utrudnień w zakresie realizacji zadań Starosty 
związanych z nadzorem nad lasami.  

(akta kontroli str. 106) 

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

W okresie od 1.07.2017 do 5.06.2020 r. Starosta nie zatwierdził sporządzonych na jego 
zlecenie UPUL dla obrębów Karwin, Rarwino, Podwilcze na okres 1.07.2017 – 
30.06.2027 r. dla łącznej powierzchni 48,21 ha46, pomimo uzyskania od nadleśniczych 
w terminie 30 dni, tj. 22.12.2016 r.47 i 12.12.2016 r.48 informacji o braku zastrzeżeń do 
ww. dokumentacji. Starosta nierzetelnie wywiązywał się z nałożonych obowiązków  
w tym zakresie.  

 (akta kontroli str. 205-210) 
Na podstawie art. 22 ust. 2 i ust. 5 ustawy o lasach, Starosta po uzyskaniu opinii 
właściwego terytorialnie nadleśniczego49 zatwierdza UPUL oraz nadzoruje wykonanie 
zatwierdzonych UPUL niestanowiących własności Skarbu Państwa. W stosunku do  
ww. UPUL informacja o braku zastrzeżeń została przekazana przez nadleśniczych  
w terminie. UPUL zostały zatwierdzone 5.06.2020 r.  

Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: (…) Przepisy ustawy o lasach nie wskazują terminu od 
wykonania inwentaryzacji stanu lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu,  
w którym należy wydać decyzje lub zatwierdzić plany. Z praktycznego punktu widzenia 
najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze wydanie ww. dokumentów, jednak biorąc 
pod uwagę fakt, że dokumentacją ISL oraz UPUL objęto bardzo dużą ilość lasów nie 
jest możliwe wydanie powyższych decyzji i aktów zatwierdzenia UPUL w jednym 
terminie. Starosta Białogardzki wydaje te dokumenty, w tym akty zatwierdzenia UPUL 
na bieżąco i w miarę fizycznych możliwości. Znaczna część decyzji oraz zatwierdzeń,  
w tym UPUL dla obrębu Karwin, Podwilcze i Rarwino, została już wydana na podstawie 
wykonanej dokumentacji urządzeniowej.  
Dla pozostałej części lasów proces ten nadal trwa. 

(akta kontroli str. 111-112) 

Starosta prawidłowo realizował zadania związane ze zlecaniem sporządzania 
dokumentacji urządzeniowej lasu dla 68,4% ogółu lasów podlegających jego nadzorowi. 
Składane przez nadleśniczych zastrzeżenia do sporządzanych UPUL były 
uwzględniane. Właściciele lasów byli informowani o obowiązkach w nich zawartych.  

                                                      
45 Wykonujący swoje zdania na podstawie umowy zlecenia ze Starostem, 
46 Tj. 3% ogólnej powierzchni lasów podlegających nadzorowi Starosty.  
47 Dla obrębów: Podwilcze, Rarwino, które Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdwin otrzymał pismem 5.12.2016 r. 
48 Dla obrębu Karwino, które Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościno otrzymał pismem z 26.11.2016 r. 
49 Art. 22 ust. 3 ustawy o lasach: W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 
nadleśniczy może zgłosić zastrzeżenia. W razie upływu tego terminu uważa się, że nadleśniczy nie zgłasza zastrzeżeń. 
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Starosta właściwie zrealizował obowiązek polegający na zweryfikowaniu  
i zatwierdzeniu opracowanej przez Miasto Białogard dokumentacji urządzeniowej. 
Podjęte przez Starostę działania względem Gminy Karlino, która pomimo obowiązku, od 
2015 r. nie sporządziła UPUL, nie doprowadziły do jego realizacji. Starosta nierzetelnie 
wywiązywał się z obowiązku zatwierdzenia sporządzonych na jego zlecenie UPUL. 
Dysponował dokumentacją urządzeniową obejmującą 68,4% ogółu lasów 
podlegających jego nadzorowi. 

Starosta prawidłowo prowadził postępowania administracyjne dotyczące zmiany lasu na 
użytek rolny. W przypadku każdej informacji o pozyskaniu drewna w lasach podejmował 
stosowne działania i cechował drewno oraz wydawał świadectwa legalności jego 
pozyskania. Drewno było pozyskiwane zgodnie z UPUL lub decyzją wydaną na 
podstawie inwentaryzacji stanu lasu, z wyjątkiem wystąpienia przypadków losowych.  

W Starostwie nadzorowano realizację przez właścicieli lasów dobrej praktyki  
w zakresie gospodarki leśnej, a także realizację obowiązku zgłaszania zmian  
do ewidencji gruntów i budynków w zakresie lasów.  

Starosta wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych względem GUS. 

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i 
egzekucyjnych.  

3.1.  W latach 2018-2020 Starostwo wydało 84 decyzje administracyjne  
w zakresie nadzoru nad lasami, w tym:  
- dwie w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,  
- pięć dotyczących pozyskania drewna niezgodnie z UPUL lub decyzją wydaną na 

podstawie inwentaryzacji,  
- dwie nakazujące zrealizowanie niewykonanych przez właściciela lasu 

obowiązków trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich 
użytkowania50 lub zadań zawartych w UPUL lub decyzji starosty wydanej na 
podstawie inwentaryzacji stanu lasów, 

- 75 informujących o obowiązkach wynikających z UPUL lub inwentaryzacji stanu 
lasu.  

W stosunku do trzech decyzji51 złożono odwołanie, w żadnym nie przyjęto 
odmiennego rozstrzygnięcia.  

(akta kontroli str. 364) 

3.2. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki braku wszczęcia 
postępowania w sytuacji niezrealizowania zadań określonych w UPUL lub 
inwentaryzacji.  

(akta kontroli str.113) 

3.3. Analiza dwóch postępowań nakazujących realizację niewykonanych przez 
właściciela lasu obowiązków52 wykazała, iż postępowania prowadzono prawidłowo, 
dochowując procedur określonych w KPA. W zakresie przestrzegania przepisów 
rozporządzenia RODO53 stwierdzono, iż badane postępowania zakończone zostały 
przed przyjęciem i wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie 

                                                      
50 Określonych w art. 13 ust. 1 ustawy o lasach.  
51 Dwóch dotyczących odmowy udzielenie zgody na zmianę gruntu leśnego na użytek rolny, jednej dotyczącej 
zrealizowania obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach.  
52 Określonych w art. 13 ustawy o lasach lub zadań zawartych w UPUL lub decyzji Starosty wydanej na podstawie 
inwentaryzacji stanu lasów. 
53 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)53 
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niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO54, która 
wprowadzała obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.  

(akta kontroli str. 365) 

3.4. Starostwo przeprowadzając oględziny lasów weryfikowało wykonanie zadań 
związanych z realizacją zadań określonych w art. 13 ustawy o lasach oraz 
zawartych w dokumentacji urządzeniowej lasu. W zakresie monitoringu decyzji 
nakazujących wykonanie ww. obowiązków Naczelnik WBiOŚ wyjaśnił: Ponieważ 
termin realizacji tych decyzji jeszcze nie upłynął (upływają w latach 2021-2025), 
zadania określone w ww. decyzjach nie zostały jeszcze skontrolowane przez leśnika 
starostwa55.  

 (akta kontroli str. 113, 214-216) 

3.5. W okresie objętym kontrolą nie prowadzono postępowań egzekucyjnych  
w zakresie objętym kontrolą.  

(akta kontroli str. 198) 

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

NIK pozytywnie ocenia prowadzenie przez Starostwo postępowań 
administracyjnych w zakresie nadzoru nad lasami. Każdorazowo w przypadku  
niewykonywania przez właścicieli obowiązków wynikających z ustawy o lasach 
wydawano decyzję administracyjną określającą te zadania.  

Prawidłowo, tj. zgodnie z KPA, prowadzono postępowania administracyjne  
w zakresie wykonywania zadań związanych z gospodarką leśną.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący 
wniosek: 

Podejmowanie działań zmierzających do opracowania i zatwierdzenia 
dokumentacji urządzeniowej lasu przed końcem obowiązywania poprzedniej.  

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

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. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje 
do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
54 Dz. U. 2019 poz. 730.  
55 Decyzje sygn. BOŚ.6164.90.2011.ASz 8.02.2019 r. i BOŚ.6164.66.2011.AS z 15.02.2018 r. 
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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,   30    września 2020 r. 

 

Kontroler 

Adam Milczarek 

Inspektor kontroli państwowej 
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