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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie1 
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino 
 

Wojciech Konarski, Starosta Gryfiński2 od 4.12.2006 r. 

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 kontroli3) oraz lata wcześniejsze w zakresie 
zdarzeń i danych niezbędnych do dokonania ocen. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Anna Dejk-Chojnacka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/131/2020 z 3.08.2020 r.  

 (akta kontroli str. 1-6) 

 

                                                      
1 Dalej: Starostwo. 
2 Dalej: Starosta. 
3 Tj. do 22.09.2020 r. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
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Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie organizacyjne, kadrowe 
i finansowe Starostwa do realizacji zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad 
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Starosta 
w drodze porozumienia powierzył nadleśniczym prowadzenie w jego imieniu spraw 
z zakresu nadzoru, w tym dokonywanie lustracji i bieżącej oceny sposobu 
prowadzenia gospodarki leśnej przez właścicieli lasów oraz cechowanie drewna. Do 
prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu nadzoru nad lasami została 
wyznaczona komórka organizacyjna w Starostwie. Starosta zapewnił środki finansowe 
na zadania wykonywane przez nadleśniczych oraz opracowanie dokumentacji 
urządzeniowej lasów. 

W latach 2018-2020 (do 22.09), niezgodnie z dyspozycją określoną w ustawie z dnia 
28 września 1991 r. o lasach6, dokumentacją urządzeniową nie została objęta część 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa będących w nadzorze Starosty, 
tj. 5,8% w 2018 r., 14,2% w 2019 r. oraz 16,3% w 2020 r. Powyższe skutkowało 
brakiem ustalenia podstawowych zadań z zakresu gospodarki leśnej dla ww. 
terenów. Podejmowane w 2019 r. działania celem wyłonienia wykonawcy 
opracowania dokumentacji urządzeniowej lasów były nieskuteczne. Starosta nie 
podejmował przez rok dalszych działań w tym zakresie. 

Część powierzchni nadzorowanych lasów nie była objęta aktywnym nadzorem 
(lustracjami), co mogło spowodować, że Starosta nie posiadał informacji na temat 
wykonywania przez właścicieli lasów zadań określonych w uproszczonych planach 
urządzenia lasu7/ decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej. 
Starosta rzetelnie nadzorował natomiast kwestię sporządzania upul przez właścicieli 
lasów będących osobami prawnymi, systematycznie przypominając im o tym 
obowiązku. 

Starosta przed zatwierdzeniem upul dokonywał niezbędnych uzgodnień, w tym 
dotyczących obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Dane dotyczące czterech upul dla lasów znajdujących się na terenie 
obszarów Natura 2000, nie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie, 
o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. 
w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie8. 

Nadleśniczowie, w ramach zawartych porozumień ze Starostą, cechowali drewno 
pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Starosta nie 
otrzymywał od nadleśniczych kopii świadectw legalności pozyskanego drewna, 
pobierając jedynie zbiorczą informację o ilości pozyskanego zasobu. Ustalenia 
kontroli NIK (braki w świadectwach oraz błędy w zliczaniu ilości pozyskanego 
drewna) dowodzą, że dla prawidłowo sprawowanego nadzoru niezbędne jest bieżące 
weryfikowanie przez Starostę danych źródłowych wykazanych w ww. dokumentach. 
Wzmocnienia nadzoru wymaga ponadto wykazywanie danych o lasach prywatnych 
w sprawozdaniu L-03 przekazywanym do GUS, w tym o powierzchni lasów objętej 
dokumentacją urządzeniową i przekazanych w nadzór nadleśniczym. 

Negatywnie ocenia się obszar prowadzenia postępowań administracyjnych 
w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 
Starosta wydał w badanym okresie 24 decyzje z zakresu nadzoru nad ww. lasami. 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 1463; dalej: ustawa o lasach. 
7 Dalej: upul. 
8 Dz. U. Nr 186 poz. 1249; dalej: dalej: rozporządzenie w sprawie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie. 

OCENA OGÓLNA 
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Nie prowadził natomiast postępowań administracyjnych celem wydania decyzji 
nakazowych, o których mowa w art. 24 ustawy o lasach, mimo posiadania informacji 
od nadleśniczych o niewykonywaniu przez właścicieli lasów obowiązków zawartych 
w decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej. Badanie czterech 
postępowań przeprowadzonych w 2019 r. wykazało, że były one prowadzone 
prawidłowo, decyzje wydano terminowo, za wyjątkiem jednego przypadku, gdzie 
strona nie została precyzyjnie poinformowana o przyczynach zwłoki w załatwieniu 
sprawy, a oględziny nie zostały udokumentowane w formie protokołu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

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

1.1. W regulaminie organizacyjnym Starostwa wskazano, że zadania w zakresie 
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa należały do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa10. 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru prowadził sprawy dotyczące zmiany lasu na 
użytek rolny oraz był zobowiązany do udostępniania pozostałym komórkom 
organizacyjnym Starostwa danych przestrzennych niezbędnych do wykonywania ich 
zadań.  

(akta kontroli str. 7-8) 

W latach 2018-2020 (do 22.09) Starostwo, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach, 
miało zawarte porozumienia z nadleśniczymi nadleśnictw Lasów Państwowych 
w sprawie powierzenia im spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, tj.:  

 z 31.12.2015 r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślibórz na okres 31.12.2015 r. – 
31.12.2025 r., 

 z 15.01.2016 r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dębno, Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Mieszkowice, Nadleśniczym Nadleśnictwa Chojna, Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Różańsko i Nadleśniczym Nadleśnictwa Gryfino – każde na okres 1.01.2016 r. – 
1.01.2026 r. 

Na podstawie porozumień, nadleśniczowie byli zobowiązani do: 

 prowadzenia i wykonywania w imieniu Starosty lustracji lasów i bieżącej oceny 
sposobu prowadzenia gospodarki leśnej przez właścicieli lasów, w szczególności 
w zakresie realizacji przez nich: zadań określonych w uproszczonych planach 
urządzenia lasu lub decyzjach wydanych na podstawie inwentaryzacji stanu lasu 
(wraz ze sporządzaniem protokołu z oględzin); obowiązku powszechnej ochrony 
lasów oraz trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania;  

 pisemnego informowania Starosty o wynikach przeprowadzanych lustracji 
i dokonanych ocenach, w szczególności w przypadku niewykonania przez 
właścicieli lasów obowiązków oraz do przekazania Staroście materiałów, w tym 
protokołów z oględzin, niezbędnych do wydawania przez Starostę decyzji: 
określających zadania zapewniające powszechną ochronę lasów; w sprawie 
nakazywania właścicielom lasów wykonania obowiązków określonych w art. 13 
ustawy o lasach albo zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu 
lub decyzjach, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach; określających 

                                                      
9 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. 
10 Dalej: Wydział. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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zadania zapewniające powszechną ochronę lasów, w zakresie usuwania 
(wyrębu) drzew posuszowych, wywróconych, złamanych, zasiedlonych przez 
szkodniki oraz ochrony przeciwpożarowej w lasach, dla których nie ma 
opracowanych planów urządzenia lub inwentaryzacji; 

 opiniowania, na podstawie przeprowadzonej lustracji, wniosków właścicieli lasów 
w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia 
lasu lub decyzją wydaną przez Starostę na podstawie inwentaryzacji stanu lasu; 

 cechowania pozyskanego drewna i wystawiania właścicielowi lasu świadectwa 
stwierdzającego legalność pozyskanego drewna. 

Starosta nie powierzył nadleśniczym wydawania decyzji administracyjnych 
w pierwszej instancji. Nadleśniczowie byli zobowiązani składać Staroście informacje 
o wynikach sprawowanego nadzoru nad lasami w terminie do końca lutego każdego 
roku kalendarzowego oraz do niezwłocznego powiadamia Starosty 
o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie wykonywania powierzonych zadań. 

(akta kontroli str. 8-9, 51-86) 

1.2. W badanym okresie sprawy z zakresu objętego kontrolą NIK realizowało dwóch 
pracowników, każdy w wymiarze 0,2 etatu miesięcznie (inspektor zatrudniony od 
22.11.2012 r. i podinspektor zatrudniony od 1.09.2018 r.). Zadania te zostały zawarte 
w ich zakresach czynności. Pierwszy z pracowników posiadał wykształcenie wyższe 
na kierunku ogrodnictwo w zakresie sadownictwa. Przed podjęciem pracy 
w Starostwie pracował m.in. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Koszalinie w Oddziale w Gryfinie. Podinspektor posiadał wykształcenie 
wyższe na kierunku administracja o specjalności administracja bezpieczeństwa 
publicznego i nie posiadał doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki leśnej. 
Pracownicy brali udział w szkoleniach dotyczących usuwania drzew i krzewów, oceny 
stanu drzew, prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego.  

(akta kontroli str. 8, 10-31) 

Pod nadzór jednego pracownika podlegała powierzchnia: 935,95 ha lasów w 2018 r., 
470,81 ha w 2019 r. oraz 482,71 ha w 2020 r.  

(akta kontroli str. 107, 111, 319) 

Pracownicy wykonujący zadania dotyczące nadzoru nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa wyjaśnili, iż nie byli podzieleni obszarowo w zakresie 
realizowanych czynności. Inspektor wyjaśnił: Sprawy są przydzielane przez 
Naczelnika Wydziału, ale z uwagi na mój dłuższy staż pracy w Wydziale jestem 
referentem wiodącym w większości spraw.  

Pracownicy wskazywali ponadto, że najwięcej czasu zajmowała im realizacja zadań 
z zakresu ochrony przyrody, w tym wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.  

(akta kontroli str. 87-88) 

1.3. W latach 2018-2020 pracownicy Wydziału, w tym Naczelnik i jego Zastępca, 
Starosta i Wicestarosta Gryfiński oraz Sekretarz nie byli właścicielami ani 
współwłaścicielami lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących 
się na terenie powiatu gryfińskiego. 

(akta kontroli str. 89-100, 574) 

Według § 4 ust. 2 pkt 24 Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 94/2012 Starosty Gryfińskiego 
z dnia 19 września 2012 r.11 w sprawie ustalenia Kodeksu etyki pracowników 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, pracownicy samorządowi powinni w przypadku 

                                                      
11 Zarządzenie nr 94/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 września 2012 r. w sprawie ustalenia Kodeksu etyki pracowników 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
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konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłączać się z działań 
mogących wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

(akta kontroli str. 101-106) 

1.4. W latach 2018-2020 (do 30.06) wydatki z tytułu sprawowania nadzoru nad 
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wynosiły: 

 48 870,50 zł (tj. 99,6% planu) w 2018 r. (z tego 44 711,15 zł z tytułu porozumień 
zawartych z nadleśniczymi oraz 4 159,35 zł na wykonanie dokumentacji 
urządzeniowej lasów);  

 49 640,49 zł (tj. 91,7% planu) w 2019 r. (z tego 49 588,21 zł z tytułu porozumień 
zawartych z nadleśniczymi oraz 52,28 zł na zakup płytek do znakowania 
drewna); nie zrealizowano planowanych wydatków w wysokości 4 800 zł na 
opracowanie dokumentacji urządzeniowej (inwentaryzacji) lasów (opracowanie 
miało dotyczyć 40 ha lasów za stawkę 120 zł/1 ha). 

Wydatki były ponoszone wyłącznie ze środków własnych powiatu gryfińskiego 
i w przeliczeniu na 1 ha lasów wynosiły 52,21 zł w 2018 r. oraz 52,72 zł w 2019 r. 
Stawka (za 1 ha) wynagrodzenia otrzymywanego przez nadleśnictwa za 
sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 
wynosiła: od 34 zł do 72,17 zł w 2018 r.; od 34,75 zł do 70,09 zł w 2019 r. 

Na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 73 500 zł, w tym: 51 000 zł z tytułu 
porozumień zawartych z nadleśniczymi (w nadzór przekazano 965,42 ha lasów; 
stawka za sprawowanie nadzoru wynosiła od 35,90 zł do 72,24 zł w przeliczeniu na 
1 ha); 22 500 zł na opracowanie dokumentacji urządzeniowej (inwentaryzacji) lasów 
(opracowanie miało dotyczyć 150 ha lasów za stawkę 150 zł/1 ha). Według stanu na 
30.06.2020 r. nie zrealizowano żadnych z ww. planowanych wydatków12.  

(akta kontroli str. 138, 157-161, 320) 

W żadnym z badanych lat nie planowano i nie ponoszono wydatków z tytułu 
przeprowadzania przez pracowników Starostwa oględzin działek niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, czy cechowania drewna. Zadania te wykonywali 
nadleśniczowie w ramach porozumień zawartych ze Starostą. Naczelnik Wydziału, 
z upoważnienia Starosty13, wyjaśniła: Pracownik Wydziału (…) biorący udział 
w czynnościach kontrolno–rozpoznawczych prowadzonych przez Komendanta 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa polegających na kontroli przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych oraz rozpoznawaniu możliwości i warunków prowadzenia działań 
ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w okresie 11-12.08.2018 r. 
oraz 11-12.08.2020 r. do podróży służbowej korzystał z samochodu służbowego 
straży pożarnej.  

(akta kontroli str. 107, 110, 138,) 

Szacunkowa długość trasy, jaką musiałby przebyć pracownik Wydziału celem dojazdu 
z siedziby Starostwa do najbardziej odległych działek leśnych będących w nadzorze 
Starosty, wynosiła: 20 km w kierunku północno-zachodnim (działka w obrębie Stare 
Czarnowo) oraz 62,2 km w kierunku południowym (działka w obrębie Kłosów). 

(akta kontroli str. 139-140) 

Naczelnik Wydziału, z upoważnienia Starosty, wyjaśniła: Wydział (…) przedkładał 
projekt wydatków budżetowych na rok następny, wskazując wysokość środków 
niezbędnych w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną. (…) Starosta zapewnił środki 
finansowe na pokrycie wydatków wynikających z: realizacji porozumień z Nadleśniczymi 

                                                      
12 Pierwsza rata płatności z tytułu porozumień z nadleśnictwami została poniesiona 15.07.2020 r. w wysokości ogółem 
26 232,17 zł.  
13 Ilekroć w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego mowa o wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału, zostały one 
złożone z upoważnienia Starosty. 
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(…), konieczności sporządzenia dokumentacji urządzeniowej lasów (…). Wobec 
powyższego środki finansowe przeznaczane przez Starostwo w latach 2018-2020 na 
realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa, były wystarczające do rzetelnej realizacji tych zadań.  

(akta kontroli str. 430, 434) 

1.5. Powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa 
wynosiła według stanu na: 31.12.2018 r. – 935,95 ha; 31.12.2019 r. – 941,61 ha; 
30.06.2020 r. – 965,42 ha. Dokumentacją urządzeniową14 (uproszczonymi planami 
urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu) objęto15: 802,05 ha lasów w 2018 r. 
(tj. 85,7% ogólnej powierzchni nadzorowanych lasów w tym roku); 728,47 ha lasów 
w 2019 r. (tj. 77,4%); 728,47 ha lasów w 2020 r. (tj. 75,5%)16.  

(akta kontroli str. 319, 575-593) 

Starostwo posiadało dziewięć upul dla lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, w tym w ośmiu przypadkach grunty stanowiły własność osób fizycznych 
(dokumentacja została sporządzona na zlecenie i koszt Starosty) i w jednym osoby 
prawnej (dokumentacja została sporządzona na zlecenie i koszt właściciela). Plany 
zostały sporządzone na okres: 1.01.2012 r. – 31.12.2021 r. (jeden przypadek), 
1.01.2013 r. – 31.12.2022 r. (jeden), 1.01.2015 r. – 31.12.2024 r. (jeden), 1.01.2016 r. –
 31.12.2025 r. (jeden), 1.01.2017 r. – 31.12.2026 r. (trzy), 1.01.2018 r. – 31.12.2027 r. 
(jeden), 1.01.2019 r. – 31.12.2028 r. (jeden). Obejmowały łącznie siedem obrębów 
ewidencyjnych o powierzchni gruntów leśnych wynoszącej według stanu na: 
31.12.2018 r. – 147,96 ha, 31.12.2019 r. – 173,37 ha, 30.06.2020 r. – 173,37 ha. 
Koszt opracowania upul sporządzonych na zlecenie Starosty17 (w przeliczeniu na 
1 ha lasu) wynosił 108 zł w 2017 r. oraz 135 zł w 2018 r.  

(akta kontroli str. 319, 575) 

Starostwo posiadało ponadto 234 inwentaryzacje stanu lasu dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, które zostały sporządzone na okres: 
1.01.2009 r. – 31.12.2018 r. (21 przypadków), 1.01.2011 r. – 31.12.2020 r. (34), 
1.01.2012 r. – 31.12.2021 r. (64), 1.01.2013 r. – 31.12.2022 r. (66), 1.01.2015 r. – 
31.12.2014 r. (32), 1.10.2016 r. – 31.09.2025 r. (jeden), 1.01.2017 r. – 31.12.2026 r. 
(13), 1.01.2018 r. – 31.12.2027 r. (dwa), 1.01.2019  r. – 31.12.2028 r. (jeden). Obejmowały 
łącznie 141 obrębów ewidencyjnych o powierzchni gruntów leśnych wynoszącej 
według stanu na: 31.12.2018 r. – 654,09 ha, 31.12.2019 r. – 555,1 ha, 30.06.2020 r. –
555,1 ha. Koszt opracowania inwentaryzacji sporządzonych na zlecenie Starosty 
(w przeliczeniu na 1 ha lasu) wynosił 108 zł w 2017 r. oraz 135 zł w 2018 r.  

(akta kontroli str. 319, 575-593) 

Starosta nie pozyskiwał w latach 2018-2020 środków na sporządzenie dokumentacji 
urządzeniowej lasów z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz z funduszu leśnego. Naczelnik Wydziału wyjaśniła: Nie aplikowano 
o środki (…), ponieważ działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie skupia się głównie na wspieraniu 
przedsięwzięć w zakresie: ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, 
ochrony ziemi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej, 
zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków, monitoringu środowiska. 
Na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecinie nie znaleziono informacji o możliwości 
uzyskania dofinansowania na sporządzenie dokumentacji urządzeniowej lasów. Środki 
funduszu leśnego (…) mogą być przeznaczone na sporządzanie planów urządzenia 

                                                      
14 W latach 2012-2018 na opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla ogółem 483,54 ha wydatkowano łącznie 45 162,91 zł. 
15 O brakach w dokumentacji urządzeniowej lasów szerzej mowa w punkcie 2.1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
16 Opracowanie dokumentacji urządzeniowej (upul) dla lasów o łącznej powierzchni 79,41 ha, stanowiących własność osób 
prawnych, było obowiązkiem ich właścicieli. 
17 Dokumentacją urządzeniową opracowano z wykorzystaniem środków własnych powiatu. 
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lasu. Starosta nie występował o środki z funduszu na opracowanie uproszczonych 
planów urządzenia lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych, gdyż fakt taki nie 
był znany pracownikom tut. urzędu. 

(akta kontroli str. 107, 111) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przygotowanie organizacyjne, kadrowe 
i finansowe Starostwa do realizacji zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad 
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Starosta 
w drodze porozumienia powierzył nadleśniczym prowadzenie w jego imieniu spraw 
dotyczących nadzoru, w tym dokonywanie lustracji i bieżącej oceny sposobu 
prowadzenia gospodarki leśnej przez właścicieli lasów oraz cechowanie drewna. Do 
prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu nadzoru nad lasami została 
wyznaczona komórka organizacyjna w Starostwie. Starosta zapewnił ponadto środki 
finansowe na realizację zadań przez nadleśniczych oraz opracowanie dokumentacji 
urządzeniowej lasów. 

2. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną. 

2.1. Powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa 
stanowiła w każdym z badanych lat 0,5% powierzchni powiatu gryfińskiego. Starosta 
nadzorował lasy należące do:  

 osób fizycznych (ich powierzchnia wynosiła według stanu na: 31.12.2018 r. – 
587,33 ha; 31.12.2019 r. – 590,34 ha; 30.06.2020 r. – 589,67 ha); 

 jednostek samorządu terytorialnego18 (odpowiednio: 33,76 ha; 34,47 ha; 34,05 ha);  

 spółdzielni (6,76 ha w każdym roku);  

 innych podmiotów (odpowiednio: 308,1 ha; 310,04 ha; 334,94 ha).  

Liczba działek gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa 
wynosiła: 918 w 2018 r., 930 w 2019 r., 936 w 2020 r. Starosta, w drodze 
porozumień, przekazał nadleśniczym w nadzór całość ww. lasów. Liczba właścicieli 
(w tym współwłaścicieli) gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu 
Państwa wynosiła odpowiednio: 1363; 1138; 1380. 

(akta kontroli str. 319-320) 

W pięciu przypadkach grunty leśne na działkach, stanowiących własność osób 
prawnych, miały powierzchnię wynoszącą co najmniej 10 ha (łączna powierzchnia 
gruntów leśnych na tych działkach w każdym z badanych lat wynosiła 79,41 ha19). 
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o lasach, opracowanie 
uproszczonego planu urządzenia lasu było obowiązkiem ich właścicieli20.  

(akta kontroli str. 594-595) 

W latach 2018-2020 (do 22.09) dokumentacją urządzeniową (upul należących do 
osób fizycznych)/ inwentaryzacjami stanu lasów) nie została objęta część lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa będących w nadzorze Starosty, 
tj. 54,49 ha w 2018 r. (co stanowiło 5,8% powierzchni lasów nadzorowanych w tym 
roku przez Starostę21), 133,73 ha w 2019 r. (14,2%) oraz 157,54 ha w 2020 r. (16,3%). 
Przykładowo dla jednej działki w obrębie ewidencyjnym Lisie Pole, której powierzchnia 

                                                      
18 Dalej: jst. 
19 Z tego: jedna działka o powierzchni 15,8 ha w obrębie Golice; osiem działek o łącznej powierzchni 27,02 ha w obrębie 
Kłosów; jedna działka o powierzchni 14,5 ha w obrębie Lubiechów Górny; jedna działka o powierzchni 10,88 ha w obrębie 
Mętno; jedna działka o powierzchni 11,21 ha w obrębie Wysoka Gryfińska. 
20 O nadzorze sprawowanym przez Starostę w odniesieniu do lasów o powierzchni pow. 10 ha, stanowiących własność osób 
prawnych, szerzej mowa w punkcie 2.4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
21 Obliczenia wykonano z wyłączeniem powierzchni lasów stanowiących własność osób prawnych (opracowanie dokumentacji 
urządzeniowej jest obowiązkiem ich właścicieli).  
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gruntów leśnych od 22.03.2019 r. wynosiła 17,56 ha (wcześniej nie było na niej 
lasów), Starosta nie zlecił do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK 
(22.09.2020 r.) opracowania upul, mimo że stanowiła ona własność osób fizycznych.  

(akta kontroli str. 180-183, 319, 575-598) 

Dwie działki w obrębie Rurka (stanowiące własność osób fizycznych), których 
powierzchnia gruntów leśnych od 2011 r. wynosiła odpowiednio 11,08 ha i 11,1 ha, 
nie miały opracowanego upul w latach 2011-2017. Z mocą obowiązującą od 
1.01.2011 r. las na jednej z ww. działek był objęty inwentaryzacją, na podstawie 
której Starosta w drodze decyzji określił zadania z zakresu gospodarki leśnej.  

(akta kontroli str. 162-179, 429-430) 

Naczelnik Wydziału wyjaśniła: Przeciętny wiek oraz szacunkowa przeciętna 
zasobność drzewostanów w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na 
terenie powiatu gryfińskiego jest każdorazowo określona w dokumentacji 
urządzeniowej (…). Przeciętny wiek jest trudny do określenia z uwagi na duże 
rozdrobnienie działek leśnych, na których występuje drzewostan zarówno w wieku 
6 lat jak i ponad 100 lat. (…) Starostwo współpracuje z Biurem Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie budowania 
i prowadzenia banku danych o zasobach leśnych wszelkich form własności. W roku 
bieżącym urząd otrzymał opracowanie pn. „Wyniki aktualizacji stanu powierzchni 
leśnej i zasobów drzewnych w lasach poza zarządem PGL Lasy Państwowe na 
dzień 1 stycznia 2019 r.” wykonane przez Biuro (…) na podstawie informacji 
z Banku Danych o Lasach. (…) Przeciętny wiek drzewostanów w lasach prywatnych 
w województwie zachodniopomorskim to 53 lata, natomiast przeciętna zasobność 
grubizny brutto to 217 m3/ha. 

 (akta kontroli str. 431, 436-437, 575-593) 

Według upul w trzech przypadkach lasy zostały zaliczone do drugiej kategorii 
zagrożenia pożarowego, w dwóch – do trzeciej (w tym w upul opracowanym na 
zlecenie i koszt osoby prawnej), w czterech – nie określono ww. kategorii.  

(akta kontroli str. 575) 

2.2. W latach 2018-2020 (do 22.09) Starosta na podstawie procedury wewnętrznej22 
przeprowadził dwa postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, którego wartość 
nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, tj.: 

 w 2018 r. opracowanie upul oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa (będących własnością osób fizycznych) o łącznej 
powierzchni 30,81 ha; na podstawie procedur wewnętrznych zamówienia 
udzielono Biuru Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Gorzowie 
Wielkopolskim za cenę 135 zł brutto/ 1 ha; dokumentacją urządzeniową23 objęto 
działki w gminie Trzcińsko Zdrój w obrębie Chełm Górny o powierzchni 25,41 ha 
(upul), oraz działki w gminie Gryfino w obrębie Stare Brynki – 2 o powierzchni 
5,40 ha (inwentaryzacja); 

 w 2019 r. opracowanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa (będących własnością osób fizycznych) o łącznej powierzchni 
102,49 ha (w tym dla gruntów leśnych, których termin ważności dotychczasowej 
inwentaryzacji upłynął 31.12.2018 r.); na zaproszenie do składania ofert nie 
wpłynęła żadna oferta. 

(akta kontroli str. 407-409) 

2.3.-2.4. Analiza sześciu z ośmiu upul opracowanych na zlecenie Starosty wykazała, że: 

                                                      
22 Zarządzenie nr 18/2015 Starosty Gryfińskiego w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych 
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie (ze zm.). 
23 Okres obowiązywania dokumentacji 1.01.2019 r. – 31.12.2028 r. 
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 w każdym przypadku, zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, 
projekty upul wykładano do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie 
urzędu gminy; wójt/ burmistrz informował Starostę o wykonaniu obowiązku 
skierowania pisemnej informacji w ww. sprawie do właścicieli lasów, 
z zaznaczeniem, że upul będzie podstawą naliczenia podatku leśnego; 
właściciele lasów nie składali zastrzeżeń i wniosków w sprawie planów;  

 w każdym przypadku, zgodnie z wymogiem art. 22 ust 2 ustawy o lasach, 
Starosta przed zatwierdzeniem upul uzyskiwał opinie właściwych terytorialnie 
nadleśniczych; w trzech przypadkach nadleśniczowie złożyli zastrzeżenia, 
tj. wnioskowali o wprowadzenie do planu użytków przedrębnych zapisu 
dotyczącego pozyskania masy z grubizny w wyniku cięć pielęgnacyjnych; każde 
z ww. zastrzeżeń zostało uwzględnione w planach;  

 w czterech przypadkach upul dotyczyły obszarów Natura 2000; przy ich 
opracowywaniu zostały spełnione wymagania dotyczące przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; po uzyskaniu opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie24 oraz Zachodniopomorskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie25, w których 
wskazywano na brak obowiązku przeprowadzenia ww. oceny, na podstawie 
art. 48 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 środowisko26, w związku z art. 57 ust.1 pkt 2 
i art. 58 ust.1 pkt 2 cyt. ustawy, Starosta odstąpił od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów tych planów; 
informacje o odstąpieniu podał do publicznej wiadomości (w formie obwieszczenia 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa na okres 14 dni27); dane dotyczące 
upul, jako o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, nie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie, o którym 
mowa w rozporządzeniu w sprawie wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie; 

 Starosta zatwierdzał upul zamieszczając na nich datę, podpis oraz wyrażenie 
„zatwierdzam”; 

 zatwierdzone upul były przekazywane pisemnie właścicielom lasów. 
(akta kontroli str. 413-417, 428, 431, 437) 

Termin obowiązywania pięciu upul28 rozpoczynał się przed: zakończeniem 
postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko; upływem terminu na złożenie zastrzeżeń przez właścicieli lasów; 
upływem terminu na złożenie zastrzeżeń do projektu przez właściwego miejscowo 
nadleśniczego; zatwierdzeniem upul przez Starostę. Naczelnik Wydziału wyjaśniła: 

                                                      
24 Dalej RDOŚ. 
25 Dalej: Inspektor Sanitarny. 
26 Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.; dalej: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku. 
27 Pozostałe informacje dotyczące upul nie były zamieszczane w BIP. 
28 Tj.: upul dla obrębu: Chełm Górny (jedna działka), obowiązującego od 1.01.2019 r. (data uzyskania opinii RDOŚ - 23.08.2019 r., 
Inspektora Sanitarnego - 22.08.2019 r.; data upływu terminu na złożenie zastrzeżeń po wyłożeniu upul do publicznego wglądu 
- 9.12.2019 r., data upływu terminu na złożenie zastrzeżeń przez Nadleśniczego - 18.01.2020 r. (milcząca zgoda); data 
zatwierdzenia upul przez Starostę – 31.01.2020 r.); Stołeczna (jedna działka), obowiązującego od 1.01.2017 r. (data uzyskania 
opinii RDOŚ - 6.04.2017 r.; Inspektora Sanitarnego – 11.04.2017 r.; data upływu terminu na złożenie zastrzeżeń po wyłożeniu 
upul do publicznego wglądu – 3.09.2017 r.; data złożenia zastrzeżeń przez Nadleśniczego – 1.06.2017 r.; data zatwierdzenia 
upul przez Starostę – 6.10.2017 r.); Stare Brynki (jedna działka), obowiązującego od 1.01.2017 r. (data uzyskania opinii RDOŚ 
- 6.04.2017 r.; Inspektora Sanitarnego – 27.03.2017 r.; data upływu terminu na złożenie zastrzeżeń po wyłożeniu upul do 
publicznego wglądu – 20.09.2017 r.; data pisma od Nadleśniczego w sprawie braku zastrzeżeń – 2.07.2017 r.; data 
zatwierdzenia upul przez Starostę – 6.10.2017 r.); Stoki (jedna działka), obowiązującego od 1.01.2017 r. (data uzyskania opinii 
RDOŚ – 31.03.2017 r.; Inspektora Sanitarnego – 6.04.2017 r.; data upływu terminu na złożenie zastrzeżeń po wyłożeniu upul 
do publicznego wglądu – 25.09.2017 r.; data złożenia zastrzeżeń przez Nadleśniczego – 12.06.2017 r.; data zatwierdzenia 
upul przez Starostę – 6.10.2017 r.); Rurka (dwie działki), obowiązującego od 1.01.2018 r. (data uzyskania opinii RDOŚ – 
21.06.2018 r.; Inspektora Sanitarnego – 15.06.2018 r.; data upływu terminu na złożenie zastrzeżeń po wyłożeniu upul do 
publicznego wglądu – 18.11.2018 r.; data złożenia zastrzeżeń przez Nadleśniczego – 1.08.2018 r.; data zatwierdzenia upul 
przez Starostę – 3.01.2019 r.). 
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Data obowiązywania uproszczonych planów (…) została każdorazowo określona 
w zaproszeniach do składania ofert w punkcie dotyczącym opisu przedmiotu 
zamówienia. Trudno jest przewidzieć czas niezbędny na przeprowadzenie pełnej 
procedury zatwierdzania upul. Każde zgłoszenie uwag przez Nadleśniczych 
powodowało konieczność naniesienia przez wykonawcę poprawek oraz ponownego 
wyłożenia dokumentacji przez Burmistrza do wglądu dla właścicieli lasów. Zostaną 
podjęte działania zapewniające ustalenie okresu obowiązywania upul w terminach 
odpowiadających dacie ich zatwierdzenia. 

(akta kontroli str. 418-428, 614-617) 

2.4. W sprawie podejmowania działań w celu weryfikacji opracowania dokumentacji 
urządzeniowej przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
innych niż osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe, Naczelnik Wydziału wyjaśniła: To 
właściciele lasu muszą wynająć firmę, która sporządzi im projekt UPUL. W latach 2018-
2020 (do obecnie) Starosta Gryfiński w sytuacji stwierdzenia nieopracowania 
dokumentacji urządzeniowej w postaci uproszczonego planu urządzenia lasu (…) 
przypominał pisemnie właścicielom lasów o konieczności dopełnienia obowiązku 
wynikającego z art. 21 ust.1 pkt 3 ustawy o lasach (…). Ustawa o lasach nie daje 
narzędzia prawnego, które umożliwiłoby zobowiązanie spółek jako właściciela lasu, do 
zlecania sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu. Zgodnie z utrwaloną 
dotąd praktyką i stanowiskiem Ministra Środowiska, powszechnie obowiązywała 
zasada, że dokumentacja urządzeniowa w postaci inwentaryzacji stanu lasu była 
zlecana przez Starostę i na jego koszt dla wszystkich lasów rozdrobnionych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, czyli również należących do spółek z o.o., 
gmin. 

(akta kontroli str. 107-108, 111-112) 

Starosta pisemnie przypominał właścicielom lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa, których powierzchnia przekraczała 10 ha, stanowiących zwarty 
kompleks leśny, o konieczności dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 1 
pkt 3 ustawy o lasach, polegającego na opracowaniu upul29.  

(akta kontroli str. 117-136) 

Starostwo na początku stycznia każdego roku pobierało od Wydziału Geodezji, 
Kartografii i Katastru wykazy działek zawierających użytki leśne (Ls).  

(akta kontroli str. 631-636) 

2.5. Starosta nadzorował wykonywanie przez właścicieli lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa obowiązków kształtowania równowagi w ekosystemach 
leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz trwałego 
utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a także zadań 
zawartych w dokumentacji urządzeniowej, m.in. poprzez zlecenie nadleśnictwom 
(w zawartych porozumieniach) przeprowadzania lustracji lasów i bieżącej 
oceny realizacji ww. obowiązków. Według sprawozdań nadleśniczych 
powierzchnia i liczba działek objęta aktywnym nadzorem (lustracją terenową) 
wynosiła: 327,13 ha w 2018 r. (275 działek); 507,92 ha w 2019 r. (488 działek). 
Pracownicy Wydziału prowadzili aktywny nadzór nad ww. lasami w 2018  r. 
poprzez przeprowadzanie czynności kontrolnych wspólnie z pracownikiem 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (oględzinami objęto 

                                                      
29 Pisma były kierowane do właścicieli lasów o powierzchni: 11,21 ha (jedna działka w obrębie Wysoka Gryfińska – pisma 
z 2.03.2016 r., 5.10.2017 r.); 17,84 ha (dwie działki w obrębie Stare Brynki – pisma z 14.04.2014 r., 6.08.2020 r.); 14,09 ha 
(jedna działka w obrębie Stare Brynki – 2.03.2016 r.); 14,51 ha (jedna działka w obrębie Lubiechów Górny – pisma z 2.03.2016 r., 
5.10.2017 r., 7.08.2020 r.); 25,41 ha (jedna działka w obrębie Chełm Górny – pisma z 2.03.2016 r.; 5.10.2017 r.); 15,81 ha 
(jedna działka w obrębie Golice – pisma z 2.03.2016 r., 5.10.2017 r., 6.08.2020 r.); 27,02 ha (siedem działek w obrębie Kłosów 
– pisma z 27.03.2012 r., 14.04.2014 r., 18.08.2020 r.). 
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pięć działek o łącznej powierzchni 53,25 ha). Aktywnym nadzorem objęto zarówno 
działki prywatne, jak i gminne. 

(akta kontroli str. 51-86, 194-199, 252-297, 319-367) 

Nadleśniczowie przekazywali Staroście informacje o wynikach sprawowanego 
nadzoru. Wskazywali w nich na niewykonywanie przez właścicieli lasów zadań 
zawartych w decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej (art. 19 
ust. 3 ustawy o lasach). Starosta nie nakazywał wykonania tych obowiązków i zadań 
w drodze decyzji (art. 24 ustawy o lasach)30. 

(akta kontroli str. 252-297, 321-406, 468-573, 604) 

Starosta nie wydawał w latach 2018-2020 (do 30.06) decyzji określających zadania 
właścicieli lasów w zakresie powszechnej ochrony lasów (na podstawie art. 9 ust. 1 
ustawy o lasach31). Naczelnik Wydziału wyjaśniła: Starosta Gryfiński nie wydał 
w kontrolowanym okresie decyzji w tych sprawach, gdyż nie otrzymał informacji 
(pism) na temat niewykonywania obowiązków przez właścicieli lasów, od 
nadleśniczych sprawujących nadzór nad lasami, tj. o niewykonywaniu obowiązków, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach.  

(akta kontroli str. 108, 114) 

W zakresie prowadzonej gospodarki leśnej32 dziewięć gmin z powiatu gryfińskiego33 
poinformowało, że:  

 wszystkie gminy nie były właścicielami lasów o powierzchni powyżej 10 ha i nie 
były zobowiązane do opracowania upul; 

 dwie gminy34 (jako właściciele lasów) usuwały drzewa suche, wiatrołomy, złomy;  

 w latach 2018-2020 (do 14.08) jedynie Gmina Gryfino pozyskiwała drewno 
(grubiznę) z gruntów leśnych stanowiących jej własność (50,08 m3). 

(akta kontroli str. 230-251) 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie poinformował, że: 

 w latach 2018-2020 (do 30.06) na terenie powiatu gryfińskiego odnotowano 
łącznie dziewięć pożarów w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa35, z tego cztery w lasach gminnych, cztery w lasach będących 
własnością osób fizycznych, jeden w lesie będącym własnością osoby prawnej; 
powierzchnia gruntów leśnych objętych pożarami wynosiła ogółem 4,43 ha36; 

 w badanym okresie nie dokonywano uzgodnień z właścicielami ww. lasów 
w zakresie umieszczania tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących 
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu przy wjazdach do lasów oraz przy 
parkingach leśnych, o których mowa w § 39 ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów37. 

(akta kontroli str. 200, 217) 

W wyniku trzech kontroli doraźnych, przeprowadzonych na zlecenie NIK przez 
Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie38, w zakresie 

                                                      
30 O niewszczynaniu postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji na podstawie art. 24 ustawy o lasach, szerzej 
mowa w obszarze 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
31 Na podstawie tego artykułu wydano ogółem cztery decyzje na pozyskanie drewna w lasach, dla których nie było 
opracowanej dokumentacji urządzeniowej, o czym szerzej mowa w punkcie 2.16 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
32 Informacja uzyskana na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
33 Gminy uzyskały łącznie kwotę rocznych dochodów z tytułu podatku leśnego33 (bez lasów Skarbu Państwa) w wysokości: 
43,3 tys. zł w 2018 r.; 42,5 tys. zł w 2019 r.; 35,1 tys. zł w 2020 r. (w I połowie). Dochody pozyskano od: 782 podatników 
w 2018 r., 785 w 2019 r. oraz 776 w 2019 r. (do 30.06). 
34 Gryfino i Moryń. 
35 Z tego: trzy w 2018 r., pięć w 2019 r., jeden w 2020 r.  
36 Z tego: 4,01 ha w 2018 r., 0,42 ha w 2019 r., 0,002 ha w 2020 r. 
37 Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej. 
38 Informacja uzyskana na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. 
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wywiązywania się przez właścicieli lasów39 niestanowiących własności Skarbu 
Państwa z obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w § 39 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej ustalono, że:   

 na działkach były źródła wody do celów przeciwpożarowych; stanowiska 
czerpania wody były prawidłowo oznaczone; 

 utrzymano sieć dojazdów pożarowych, których oznakowanie odpowiadało sieci 
dróg na mapie ochrony przeciwpożarowej właściwego miejscowo nadleśnictwa; 
na działkach w obrębie Daleszewo nie było oznakowania dojazdu do punktu 
czerpania wody (stwierdzono zerwanie tablicy ze słupka przy drodze); 

 punkty czerpania wody oraz dojazdy pożarowe znajdowały się na terenie 
właściwego miejscowo nadleśnictwa; swym zasięgiem zabezpieczały tereny leśne 
będące w nadzorze Starosty; lasy w obrębie Widuchowa mogły być natomiast 
zabezpieczone z hydrantów zewnętrznych w tej miejscowości oraz z punktów 
czerpania wody przy rzece Odra; 

 stacjonarna i ruchoma (samochód patrolowo-gaśniczy) obserwacja terenu w celu 
wykrywania pożarów oraz alarmowania o ich powstaniu była prowadzona przez 
służby właściwego miejscowo nadleśnictwa; zapewniało ono ponadto bazę 
sprzętu do gaszenia pożarów lasów. 

(akta kontroli str. 200-215) 

2.11. W badanym okresie nadleśniczowie nie wnioskowali do Starosty o zarządzenie 
wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, w razie 
wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów. 
Starosta nie zarządzał ponadto, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, 
wykonania takich zabiegów z urzędu. Naczelnik Wydziału wyjaśniła: Starosta 
Gryfiński nie posiadał informacji o wystąpieniu organizmów szkodliwych w stopniu 
zagrażającym trwałości lasów. 

(akta kontroli str. 108, 114, 218-229) 

Według informacji40 nadleśniczych, stan sanitarny i zdrowotny lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu jest dobry. 
Wskazywali na zjawisko wydzielania się pojedynczego posuszu, jako naturalnie 
występujące w drzewostanach, ale też spowodowane utrzymującą się od kilku lat 
suszą fizjologiczną. 

(akta kontroli str. 218-229) 

2.12. W okresie objętym kontrolą właściciele lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa nie wnioskowali do Starosty o przyznanie środków na pokrycie 
kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową 
drzewostanu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 
ustawy o lasach, tj.: braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej 
w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów 
lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo 
abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów.  

(akta kontroli str. 108, 114) 

2.13. W badanym okresie właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa nie wnioskowali do Starosty o zmianę lasu na użytek rolny (art. art. 13 
ust. 3 pkt 2 ustawy o lasach).  

(akta kontroli str. 108, 115) 

                                                      
39 Kontrole przeprowadzono: jedną - w obrębie Siegniew (jedna działka o powierzchni 0,45 ha), Golice (jedna działka 
o powierzchni 15,81 ha; drugą – w obrębie Mętno (dwie działki o łącznej powierzchni 5,88 ha), obrębie Łaziszcze (jedna 
działka o powierzchni 3,44 ha), obrębie Widuchowa (dwie działki o łącznej powierzchni 5,42 ha); trzecią – w obrębie 
Daleszewo (dwie działki o łącznej powierzchni 2,23 ha). 
40 Informacja uzyskana na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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2.14. W badanym okresie właściciele ani użytkownicy wieczyści gruntów nie 
wnioskowali do Starosty o przyznanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie 
kosztów zalesienia gruntów (art. 14 ust. 5 ustawy o lasach). 

(akta kontroli str. 108, 115) 

2.15. Starosta w drodze porozumień powierzył nadleśniczym cechowanie 
pozyskanego drewna i wystawianie właścicielom lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa świadectw stwierdzających legalność pozyskanego drewna. 
W latach 2018-2020 (do 30.06) wystawiono 62 świadectwa, z tego: 34 w 2018 r., 
17 w 2019 r., 11 w okresie 1.01.-30.06.2020 r. Pozyskano ogółem 1 428 m3 drewna 
(grubizny), w tym: 645 m3 w 2018 r.; 665 m3 w 2019 r.41; 118 m3 w 2020 r. (do 30.06).  

(akta kontroli str. 51-86, 318-320) 

Naczelnik Wydziału wyjaśniła: W latach 2018-2020 nie prowadzono w Starostwie 
ewidencji świadectw legalności pozyskania drewna. Cechowanie pozyskanego 
drewna i wystawianie właścicielowi lasu świadectwa stwierdzającego legalność 
pozyskania drewna (…) należało do Nadleśniczych. Pracownicy nie pozyskiwali od 
Nadleśnictw kopii świadectw. Gromadzono jedynie dane o wielkości pozyskanego 
drewna (grubizny) na podstawie przekazanych przez Nadleśniczych dokumentów 
niezbędnych do sporządzenia corocznie do Głównego Urzędu Statystycznego 
sprawozdania L-03 o lasach prywatnych (…). Świadectwa (…) były objęte 
w Nadleśnictwach ewidencją druków ścisłego zarachowania. Numery płytek do 
cechowania drewna są wykorzystywane narastająco, co pozwala na bieżące 
kontrolowanie ich stanu. W jednym przypadku w Nadleśnictwie Mieszkowice 
leśniczy pobrał w 2019 r. płytki, lecz nie doszło do planowanego pozyskania drewna 
w danym roku. Płytki zostały wykorzystane w 2020 r. Nadleśniczy pouczył 
leśniczego, by w podobnym przypadku zdawał płytki na stan. Naczelnik Wydziału 
wyjaśniła ponadto: Nadleśnictwa nie korzystały z rejestratorów leśniczego, wobec 
tego pracownicy Starostwa nie porównywali przekazanych przez Nadleśnictwa 
danych o pozyskanej grubiźnie z wydrukami z systemu informatycznego Lasów 
Państwowych (SILP). Po wstępnych rozmowach z Nadleśniczymi ustalono, że od 
1.01.2021 r. możliwe będzie sporządzanie raportów z SILP o pozyskanej masie (m3) 
z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. W świetle ustaleń kontroli NIK 
widzi się potrzebę pozyskiwania raportów poprzez załączanie ich przez 
Nadleśniczych do składanych corocznie dokumentów niezbędnych do sporządzenia 
do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania L-03 o lasach prywatnych – 
celem dokonania weryfikacji składanych danych.  

(akta kontroli str. 410-411, 430, 435-436, 438-441) 

Badanie świadectw legalności pozyskania drewna wystawionych w 2019 r. 
wykazało, że zostały one wystawione na drukach zgodnych z wzorem określonym 
w załączniku nr 6 do rozporządzenia 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 drewna42. Świadectwa 
zawierały: w każdym przypadku pieczęć nagłówkową, numery działek i dane 
dotyczące ich położenia, dane właścicieli/ współwłaścicieli lasów, podstawę 
wystawienia świadectwa43, numery sztuki/ stosu drewna, wskazanie gatunku 
i objętości pozyskanego drewna, datę wystawienia i podpis osoby sporządzającej; 
w ośmiu przypadkach podano średnicę drewna mierzoną w 1/2 długości (w cm), 
w 13 - długość drewna (w m).            (akta kontroli str. 410-411) 

                                                      
41 Z tego 47,62 m3 pozyskała Gmina Gryfino. 
42 Dz. U. Nr 36 poz. 201, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie cechowania drewna. 
43 Tj. upul lub numer decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej lub numer decyzji w sprawie pozyskania drewna 
niezgodnie z decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. 
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Naczelnik Wydziału wyjaśniła: Zagadnienia dotyczące surowca drzewnego, 
pomiaru, obliczania miąższości i cechowania reguluje obowiązująca w roku 2019 
norma PN-95/DE-95000. Pozyskane drewno było mierzone w stosach, a jest to 
jeden ze sposobów pomiaru drewna, gdzie wskazuje się wymiary stosu czyli 
długość, szerokość i wysokość stosu. Wartość najpierw była wskazana w metrach 
przestrzennych (mp), którą następnie przeliczano na m3, przy zastosowaniu z góry 
ustalonych współczynników zależnych od gatunku i długości drewna. Średnica 
drewna w stosie była różna, stąd leśniczy nie określił jej w świadectwach. 
Niepodanie długości drewna w stosie było prawdopodobnie wynikiem przeoczenia 
leśniczego. 

(akta kontroli str. 615, 617) 

2.16. W latach 2018-2020 (do 30.06) na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy o lasach 
wydano dziewięć decyzji w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z decyzjami 
określającymi zadania z zakresu gospodarki leśnej, z tego: pięć w 2018 r., jedną 
w 2019 r., trzy w 2020 r. Przyczyną wydania decyzji była konieczność usunięcia 
złomów i wywrotów pohuraganowych oraz drzew zaatakowanych przez kornika 
drukarza. W każdym przypadku, przed wydaniem decyzji, pracownicy właściwego 
miejscowo nadleśnictwa przeprowadzali oględziny drzew wnioskowanych do 
usunięcia. Na ogółem 464 m3 drewna możliwego do pozyskania według ww. decyzji, 
pozyskano 322,08 m3. 

(akta kontroli str. 412) 

W badanym okresie Starosta wydał ponadto na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 13 
ust. 1 ustawy o lasach cztery decyzje44 w sprawie pozyskania drewna z lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa na działkach, dla których nie było 
aktualnej dokumentacji urządzeniowej. Przyczyną wydania decyzji było występowanie 
drzew: suchych, pochylonych nad budynkami lub drogami publicznymi, które w razie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych mogły stanowić złomy/ wywroty; 
uschniętych, które mogły stać się źródłem rozrodu i rozprzestrzeniania organizmów 
szkodliwych zagrażających trwałości lasu. W każdym przypadku, przed wydaniem 
decyzji, pracownicy właściwego miejscowo nadleśnictwa przeprowadzali oględziny 
drzew wnioskowanych do usunięcia. Na ogółem 99 m3 drewna możliwego do 
pozyskania według ww. decyzji, pozyskano 54,81 m3. 

(akta kontroli str. 412, 453-466) 

2.17. Naczelnik Wydziału wyjaśniła: (…) Starosta Gryfiński zawarł z Nadleśniczymi 
(…) porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad 
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Pracownicy 
nadleśnictw posiadają wiedzę i doświadczenie, a swoje obowiązki wykonują przy 
pomocy wykwalifikowanej kadry. Powierzono im zatem również wykonywanie zadania 
polegającego na nadzorze nad realizacją przez właścicieli lasów wymagań dobrej 
praktyki w zakresie gospodarki leśnej, stosownie do przepisów rozporządzenia 
[Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki 
w zakresie gospodarki leśnej45]. W trakcie wizji terenowej przed przystąpieniem przez 
właścicieli lasów do prac z zakresu gospodarki leśnej np. w przypadku pozyskania 
drewna, pracownicy nadleśnictw analizują, czy jest to możliwe w tym właśnie terminie 
i nie stwarza zagrożenia dla przyrody.  

(akta kontroli str. 430, 434-435) 

2.18. W badanym okresie, na podstawie lustracji terenowej przeprowadzonej 
29.05.2018 r. przez Nadleśnictwo Gryfino, podczas której stwierdzono na jednej 

                                                      
44 Z tego: jedną w 2019 r., trzy w 2020 r. (do 30.06) 
45 Dz. U. z 2017 r. poz. 2408. 
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działce w obrębie Gryfino 5 brak roślinności leśnej46, Starosta złożył do Prokuratury 
Rejonowej w Gryfinie zawiadomienie z 24.07.2018 r. o możliwości popełnienia 
przestępstwa określonego w art. 181 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny47 oraz w art. 158 i 159 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń48. 
Postanowieniem z 25.09.2018 r. Zastępca Prokuratora Rejonowego w Gryfinie 
odmówiła wszczęcia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego49, tj. wobec braku danych 
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu. 

(akta kontroli str. 320, 448-452) 

2.19. Naczelnik Wydziału wyjaśniła, że w Starostwie nie wypracowano procedury 
dotyczącej szeroko rozumianego doradztwa właścicielom lasów w zakresie realizacji 
zadań przewidzianych w uproszczonych planach urządzenia lasu oraz nie 
prowadzono czynności doradczych w latach 2018-2020. Wyjaśniła ponadto: Z racji 
tego, że pracownicy Starostwa nie posiadają odpowiedniego wykształcenia 
o kierunku leśnym Starosta m.in. podjął decyzję, aby sprawy z zakresu nadzoru nad 
gospodarką leśną w lasach prywatnych prowadzili w ramach stosownego 
porozumienia właściwi terytorialnie Nadleśniczy. W przypadku ewentualnych pytań 
od właścicieli lasów odnośnie wykonywania decyzji ustalającej zadania dla lasu, 
pracownicy Wydziału (…) udzielają informacji w ramach posiadanej wiedzy lub 
kierują zainteresowanego do właściwego pracownika Nadleśnictwa. Zgodnie 
z zapisami zawartymi w ustawie o lasach, Nadleśniczy sprawuje funkcje doradczą 
dla właścicieli lasów oraz opiniodawczą na etapie sporządzania upul. Każdy 
właściciel lasu (na podstawie art. 35 ust. 2 pkt. 1 ustawy o lasach) może zgłosić się 
z wnioskiem o udzielenie doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej lub 
zalesiania. W sprawie merytorycznego doradztwa w zakresie zalesienia i sposobu 
gospodarowania w lasach, zabiegów hodowlanych, pielęgnacyjnych i ochronnych 
należy kontaktować się z pracownikiem właściwego terytorialnie Nadleśnictwa 
prowadzącym sprawy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. O ogólne 
doradztwo w zakresie gospodarki leśnej można również wnioskować telefoniczne 
bezpośrednio do pracowników zajmujących się sprawami lasów niepaństwowych. 
Dane osób dostępne są na stronach internetowych Nadleśnictwa (…) w zakładce 
,,Nasza praca – Nadzór nad lasami niepaństwowymi”. 

(akta kontroli str. 108, 112-113) 

2.20. Naczelnik Wydziału wyjaśniła: Starostwo (…) nie posiada informacji na temat 
wykonania w latach 2018-2020 (do obecnie) jakichkolwiek działań 
przeciwdziałających suszy lub powodzi w lasach niestanowiących Skarbu Państwa 
na terenie powiatu gryfińskiego, gdyż właściciele lasów nie byli zobowiązani do 
przedkładania takich informacji. W rejestrach Wydziału Architektury i Budownictwa 
tut. Urzędu nie odnaleziono zgłoszeń ani pozwoleń dotyczących budowy zbiorników 
retencyjnych lub innych obiektów budowlanych służących przeciwdziałaniu suszy 
lub powodzi, zlokalizowanych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

(akta kontroli str. 189, 190) 

2.21. Naczelnik Wydziału wyjaśniła: Stałym źródłem informacji o nie zgłoszonych 
zmianach użytków (nie tylko Ls) są mapy wywiadu terenowego sporządzane przez 
geodetów w trakcie wykonywania prac geodezyjnych. Analiza tych map nie wskazała 
na wystąpienie niezgodności danych w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym. 
Dodatkowo jest obowiązek przeprowadzenia weryfikacji zgodności mapy ewidencyjnej 
ze stanem na gruncie w każdym obrębie ewidencyjnym co najmniej raz na 15 lat i nie 

                                                      
46 Las był objęty inwentaryzacją od 1.01.2013 r. 
47 Dz. U. z 2020 r. poz. 1444. 
48 Dz. U. z 2019 r. poz. 821, ze zm. 
49 Dz. U. z 2020 r. poz. 30, ze zm. 
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później niż 15 lat od zakończenia modernizacji EGiB. W powiecie gryfińskim jest 197 
obrębów, w 58 obrębach modernizację zakończono w 2010 r. W latach 2013 – 2019 
zmodernizowano kolejnych 9 obrębów, w bieżącym roku został rozstrzygnięty przetarg 
na 3 obręby. Pozostałe obręby będą modernizowane sukcesywnie w miarę posiadanych 
środków. W związku z powyższym weryfikacji dotychczas nie przeprowadzano. 

(akta kontroli str. 430, 435) 

Badanie NIK aktualności danych o użytkach leśnych objętych upul nie wykazało 
niezgodności z ewidencją gruntów. 

(akta kontroli str. 575)  

2.22. Według danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Gryfinie na terenie powiatu gryfińskiego było pięć działek 
zawierających użytek Ls, przez które przebiegała granica powiatów. Nadzór nad 
każdą z nich sprawował Starosta. 

(akta kontroli str. 298-317, 613) 

2.23. Stosownie do obowiązków wynikających z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej50, Starostwo w terminie sporządzało 
i przekazywało do Głównego Urzędu Statystycznego „Sprawozdanie o lasach 
prywatnych (osób fizycznych i prawnych)” wraz z załącznikiem za 2018 r. i 2019 r. 
W obu sprawozdaniach powierzchnia objęta inwentaryzacjami stanu lasu była 
niezgodna z obowiązującą dokumentacją urządzeniową. W sprawozdaniu za 2019 r. 
wskazano nieprawidłową powierzchnię objętą upul, powierzchnię nadzorowaną 
przez nadleśnictwa oraz masę pozyskanego drewna (grubizny). 

(akta kontroli str. 318-320, 410-411, 605-612) 

2.24. W badanym okresie w zakresie spraw związanych z nadzorem nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Starostwo współpracowało z: 

 Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie – pracownicy Wydziału 
wzięli udział 22.11.2019 r. w naradzie szkoleniowej poświęconej zagadnieniom 
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych (m.in. w zakresie 
wydawania świadectw legalności pozyskania drewna, dokumentowania lustracji 
i oględzin, sposobu informowania starostów o wypełnianiu obowiązków przez 
właścicieli lasów); 

Naczelnik Wydziału, z upoważnienia Starosty, wyjaśniła: (…) ustalono (…), że jest 
potrzeba organizowania cyklicznych spotkań urzędów i Nadleśnictw w sprawie 
lasów prywatnych. W związku z sytuacją kryzysową związaną z wystąpieniem 
zagrożenia wirusem COVID-19 (…) do spotkań w roku bieżącym nie doszło. 

 Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie – pracownik 
Wydziału uczestniczył w kontrolach przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;   

 Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wielkopolskim – 
w zakresie budowania i prowadzenia banku danych o zasobach leśnych 
wszelkich form własności oraz sporządzania dokumentacji planów zadań 
ochronnych dla części obszarów Natura 2000 w granicach zarządzanych przez 
nadleśnictwa, m.in. Nadleśnictwo Dębno i Różańsko. 

(akta kontroli str. 189-199) 

2.25. Naczelnik Wydziału, z upoważnienia Starosty, wyjaśniła, iż w zakresie nadzoru 
Starosty nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zidentyfikowano 
następujące problemy: 

 duże rozdrobnienie działek leśnych i ich rozproszenie; 

                                                      
50 Dz. U. z 2019 r. poz. 649, ze zm. 
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 nieuregulowany stan prawny nieruchomości leśnych, często nieaktualne dane 
właścicieli (brak postępowań spadkowych); 

 niechęć właścicieli do wykonywania odnowień i pielęgnacji lasu tłumaczoną 
brakiem środków, starszym wiekiem właściciela lub też brakiem czasu z powodu 
obowiązków zawodowych oraz zainteresowanie lasem tylko dla uzyskania 
doraźnej korzyści bez długofalowego planu zagospodarowania; 

 brak szkoleń w ww. zakresie organizowanych przez wyspecjalizowane podmioty. 
(akta kontroli str. 189, 191) 

2.26. Starosta lub upoważniony przez niego pracownik mieli prawo wglądu do akt 
spraw prowadzonych na podstawie porozumień zawartych z nadleśniczymi. 
W badanym okresie nie przeprowadzano w nadleśnictwach kontroli wykonywania ww. 
zadań. Były one ujęte w planie kontroli na I półrocze 2020 r. Naczelnik Wydziału 
wyjaśniła: W związku z wystąpieniem na terenie Polski choroby zakaźnej COVID-19 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesantom oraz pracownikom Starostwa (…), 
Starosta Gryfiński zarządzeniem zmienił organizację pracy Starostwa (…) i ustalił, że 
od dnia 16.03.2020 r. do odwołania, urząd ogranicza bezpośrednią obsługę 
interesantów. Wobec powyższego wydział nie przeprowadził kontroli w ww. 
nadleśnictwach. Przedmiotowe kontrole zostały przeniesione i wpisane w planie 
kontroli na II półrocze 2020 r. Z uwagi na trwający nadal stan epidemii oraz wzrost 
liczby zachorowań na koronawirusa pracownicy w dalszym ciągu nie przeprowadzili 
ww. kontroli.  

(akta kontroli str. 51-86, 108, 113, 141-156) 

Stosownie do obowiązków określonych w porozumieniach, nadleśniczowie składali 
Staroście do końca lutego każdego roku informacje o wynikach sprawowanego 
nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz do 31 sierpnia 
każdego roku kalkulacje kosztów prowadzenia nadzoru na rok następny.  

(akta kontroli str. 252-297, 321-367, 620) 

W porozumieniach nie powierzono nadleśniczym zadań Starosty z zakresu 
administracji rządowej, tj.: wydawania decyzji w sprawie przyznania środków na 
pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub 
przebudową drzewostanu (art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o lasach); wydawania decyzji 
w sprawie zmiany lasu na użytek rolny (art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy o lasach); 
wydawania decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego 
charakteru (art. 16 ust. 1a cyt. ustawy); zatwierdzania upul (art. 22 ust. 2 cyt. ustawy); 
wydawania decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach 
Skarbu Państwa przeznaczonych na drogi krajowe (art. 38a ust. 2 cyt. ustawy).  

(akta kontroli str. 51-86) 

Naczelnik Wydziału wyjaśniła: Starosta poinformował właścicieli lasów 
o porozumieniach (…) poprzez zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Starostwa (…) w zakładce Ochrona środowiska/ Nadzór 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na stronie zamieszczono 
również informacje o obowiązkach właścicieli lasów wynikających z ustawy o lasach. 
Ponadto na stronach internetowych każdego nadleśnictwa w zakładce Nasza praca/ 
Nadzór nad lasami niepaństwowymi zamieszczane są informacje dla właścicieli lasów 
o prowadzonym nadzorze w lasach prywatnych i podpisanych porozumieniach.  

(akta kontroli str. 108, 113-114) 

Porozumienia zawarte z nadleśniczymi zostały opublikowane na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w trakcie kontroli NIK, tj. 18.08.2020 r.  

 (akta kontroli str. 137) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W latach 2018-2020 (do 22.09) dokumentacją urządzeniową (upul należących do 
osób fizycznych/ inwentaryzacjami stanu lasów) nie została objęta część lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa będących w nadzorze Starosty, 
tj. 54,49 ha w 2018 r. (co stanowiło 5,8% powierzchni lasów nadzorowanych w tym 
roku przez Starostę51), 133,73 ha w 2019 r. (14,2%) oraz 157,54 ha w 2020 r. 
(16,3%). Powyższe stanowiło naruszenie wymogu określonego w art. 21 ust. 1 pkt 2 
oraz art. 21 ust. 2 ustawy o lasach. Przykładowo dla jednej działki w obrębie 
ewidencyjnym Lisie Pole, której powierzchnia gruntów leśnych od 22.03.2019 r. 
wynosiła 17,56 ha (wcześniej nie było na niej lasów), nie został do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych NIK, tj. do 22.09.2020 r. opracowany upul, mimo, że stanowiła 
ona własność osób fizycznych. 

(akta kontroli str. 319, 575-598) 

Naczelnik Wydziału wyjaśniła: Brak dokumentacji urządzeniowej (…) wynika m.in. 
z tego, że w roku 2019 na zaproszenie do składania ofert cenowych na „Wykonanie 
inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
położonych na działkach o łącznej powierzchni 102,49 ha znajdujących się na 
terenie Powiatu Gryfińskiego” nie wpłynęła żadna oferta. W ramach zaplanowanych 
w budżecie na 2020 r. środków finansowych Starosta planuje jak najszybciej zlecić 
przeprowadzenie postępowania mającego na celu wykonanie dokumentacji 
urządzeniowej dla lasów o powierzchni 157,5 ha w tym uproszczonego planu 
urządzaniu lasu dla działki (…) w obrębie ewidencyjnym Lisie Pole, której 
powierzchnia wynosi 17,56 ha oraz inwentaryzacji stanu lasów dla pozostałej 
powierzchni lasów. Naczelnik Wydziału wyjaśniła ponadto: Okazało się, że 
w przypadku zmiany klasoużytku na grunt „ls” na działce (…) obr. Lisie Pole nie 
nastąpiła wymiana informacji między wydziałami. W związku z powyższym podjęto 
decyzję o zakupie modułu dla Wydziału Ochrony Środowiska (…), który jest częścią 
systemu Ewid2007, który służy między innymi do prowadzenia Ewidencji Gruntów 
i Budynków. W module tym jest rejestr lasów, który jest zharmonizowany z rejestrem 
gruntów i automatycznie sygnalizuje wszystkie zmiany dotyczące lasów. W przypadku, 
gdyby nie doszło do zakupu modułu za przepływ informacji zobowiązani będą 
naczelnicy. Celem prawidłowego prowadzenia spraw związanych z gospodarką leśną 
informacje o wprowadzonych zmianach w ewidencji w zakresie gruntów leśnych będą 
przekazywane raz na kwartał. 

(akta kontroli str. 429, 432-433) 

2. Dwie działki w obrębie Rurka (stanowiące własność osób fizycznych), których 
powierzchnia gruntów leśnych od 2011 r. wynosiła odpowiednio 11,08 ha i 11,1 ha, 
nie miały opracowanego upul w latach 2011-2017, do czego Starosta był 
zobowiązany na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach. Z mocą obowiązującą 
od 1.01.2011 r. las na jednej z ww. działek, mimo powierzchni Ls przekraczającej 
10 ha, był objęty inwentaryzacją, na podstawie której Starosta w drodze decyzji 
nr 57/III-OŚ/11 z 16.09.2011 r. określił zadania z zakresu gospodarki leśnej.  

(akta kontroli str. 162-179, 575) 

Naczelnik Wydziału wyjaśniła: W 2010 r. zlecono wykonanie inwentaryzacji stanu lasu 
dla działek znajdujących się w obrębie Rurka (…). Omyłkowo została wskazana 
działka (…) obręb Rurka, której powierzchnia przekraczała wówczas ponad 10 ha. 
Jednakże zaznaczam, że w momencie sporządzenia inwentaryzacji obowiązującej od 
01.01.2011 r. do 31.12.2020 r. drzewostan na działce (..) był w wieku 6 lat 

                                                      
51 Obliczenia wykonano z wyłączeniem powierzchni lasów stanowiących własność osób prawnych (opracowanie dokumentacji 
urządzeniowej jest obowiązkiem ich właścicieli).  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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i określone zadania w decyzji dotyczyły wykonania melioracji agrotechnicznych, 
wykonania uzupełnień, pielęgnowania gleby oraz wykonania czyszczeń wczesnych 
bez wskazania masy. Wymienione zadania nie skutkowały tym, że mogło wystąpić 
oddziaływanie na środowisko. W przypadku sporządzenia upul dla tej działki zadania 
byłyby tożsame. Na podstawie inwentaryzacji w dniu 16.09.2011 r. została wydana 
decyzja Nr 57/III-OŚ/11 (…) określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej. (…) 
06.03.2017 r. do Starosty Gryfińskiego wpłynął wniosek (…) w sprawie pozyskania 
drewna niezgodnie z decyzją Starosty Gryfińskiego nr 57/III-OŚ/11 (…). Starosta 
Gryfiński w dniu 31.05.2017 r. wydał decyzję Nr 5/III-OŚ/17 w sprawie pozyskania 
drewna niezgodnie z decyzją Nr 57/III-OŚ/11 (…). Z uwagi na przekraczającą 10 ha 
powierzchnię lasu położonego na działce (…), wszczęto procedurę sporządzania 
uproszczonego planu urządzenia lasu dla przedmiotowej działki. W związku 
z powyższym zawiadomiono pismem (…) z dnia 14.09.2017 r. właścicieli lasu (…) 
a także Nadleśnictwo Chojna prowadzące nadzór terenowy (…), o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Gryfińskiego 
Nr 5/III-OŚ/17 z dnia 31.05.2017 r. Starosta Gryfiński w dniu 27.09.2017 r. wygasił 
w całości decyzję Starosty Nr 5/III-OŚ/17 z dnia 31.05.2017 r. dot. pozyskania drewna 
niezgodnie z decyzją Nr 57/III-OŚ/11 (…). Zlecono wykonanie uproszczonego planu 
urządzenia lasu dla działki (…) obręb Rurka i w dniu 03.01.2019 r. Starosta 
zatwierdził jego wykonanie. Po ponownej analizie zgromadzonej dokumentacji 
w powyższej sprawie Starosta w dniu 7.09.2020 r. wszczęto postępowanie 
w sprawie wygaszenia pkt 5 (dotyczącego tylko dz. obr. Rurka) decyzji Starosty 
Gryfińskiego Nr 57/III-OŚ/11 (…) określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej 
(…). Natomiast dla drugiej działki uproszczony plan urządzenia lasu został 
opracowany dopiero z mocą obowiązującą od 1.01.2018 r., ponieważ w roku 2011 
zostało to przeoczone przez pracownika. 

(akta kontroli str. 429-430, 433-434) 

3. Starosta zatwierdził cztery upul52, mimo niezawarcia w nich informacji o kategorii 
zagrożenia pożarowego lasów. Według § 38 rozporządzenia w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej, zaliczenia obszarów leśnych do kategorii zagrożenia pożarowego 
dokonuje się w uproszczonych planach urządzenia lasu. 

(akta kontroli str. 575) 

Naczelnik Wydziału wyjaśniła: W uproszczonych planach urządzenia lasów 
opracowanych dla ww. działek stanowiących własność osób fizycznych wykonawcy 
dokumentacji zamieszczali w treści zapisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, nie 
określając kategorii zagrożenia pożarowego. Pracownicy analizujący dokumentację 
uznali to za wystarczające. W przyszłości pracownicy będą zwracali uwagę na 
obowiązek zamieszczania przez wykonawcę w uproszczonych planach urządzenia 
lasu zapisów dotyczących zaliczenia obszarów leśnych do kategorii zagrożenia 
pożarowego. 

(akta kontroli str. 430, 436) 

4. Dane dotyczące czterech upul dla lasów znajdujących się na terenie obszarów 
Natura 2000, jako o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, nie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie, o którym 
mowa w art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, a którego wzór 
określono w rozporządzeniu w sprawie wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

(akta kontroli str. 431, 437) 

Naczelnik Wydziału wyjaśniła: (…) Starosta prowadzi publicznie dostępny wykaz 
w formie elektronicznej, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. 

                                                      
52 Dla obrębu: Chełm Górny (trzy działki); Chełm Górny (jedna działka); Rurka (dwie działki); Jelenin (dziesięć działek). 
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W wykazie nie były umieszczane informacje dotyczące uproszczonych planów 
urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Wynikało to 
z przeoczenia pracownika. Przy sporządzaniu kolejnych upul pracownicy będą 
umieszczać w wykazie wszystkie wymagane ustawą informacje o nich. 

(akta kontroli str. 431, 437) 

5. Sprawozdania L-03 o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) za lata 
2018-2019 zostały sporządzone nierzetelnie, tj. w sprawozdaniu za: 

 2018 rok - w dziale pierwszym: w wierszu 6 wskazano, że inwentaryzacjami 
stanu lasu była objęta powierzchnia 699 ha, mimo że był to obszar wynoszący 
654,09 ha;  

 2019 rok – w dziale pierwszym: w wierszu 5 wskazano, że aktualnymi upul była 
objęta powierzchnia 147,97 ha, mimo, że był to obszar wynoszący 173,37 ha; 
w wierszu 6 wskazano, że inwentaryzacjami stanu lasu była objęta powierzchnia 
544,38 ha, mimo że był to obszar wynoszący 555,1 ha; w wierszu 11 wskazano, 
że powierzchnia nadzorowana przez jednostki Lasów Państwowych wynosiła 
935 ha, podczas gdy był to obszar wynoszący 941,61 ha; w dziale drugim 
w wierszu 10 wskazano, że pozyskanie drewna (grubizny) wynosiło 659 m3, 
podczas gdy analiza świadectw legalności pozyskania drewna wykazała, że było 
to 665 m3. 

(akta kontroli str. 318-320, 605-612) 

Naczelnik Wydziału wyjaśniła: Wyjaśniam, że różnica w danych wykazanych 
w sprawozdaniu L-03 za 2019 r. dotycząca powierzchni lasów objętych aktualnymi 
upul wystąpiła w związku z nieuwzględnieniem upul dla obrębu Chełm Górny (…). 
Należało wskazać dane wynikające z tej dokumentacji, gdyż termin jej 
obowiązywania był od 01.01.2018 r. mimo, że została ona zatwierdzona przez 
Starostę Gryfińskiego 31.01.2020 r. Zastosowanie w przyszłości sposobu ustalenia 
okresu obowiązywania upul w terminie odpowiadającym dacie jego zatwierdzenia 
spowoduje uniknięcie takich błędów. Natomiast dane wprowadzone do L-03 za rok 
2018 i 2019 dotyczące inwentaryzacji stanu lasu oraz powierzchni nadzorowanych 
przez jednostki lasów państwowych nadzoru zostały błędnie wyliczone przez 
pracownika. Pracownik został pouczony o konieczności rzetelnego wypełniania 
przedmiotowych sprawozdań. Dane dotyczące pozyskania drewna (grubizny) 
wprowadzono do L-03 na podstawie informacji uzyskanych od Nadleśniczych. Po 
przeanalizowaniu dostarczonych (na potrzeby kontroli) świadectw legalności 
stwierdzono, że były w nich błędy. Różnica wystąpiła w związku z rożnym 
zastosowaniem zaokrąglania po przecinku wartości m3 pozyskanego drewna. 
Pouczono Nadleśniczych, aby w świadectwach zaokrąglano do pełnych m3 w ten 
sposób, że końcówki mniejsze niż 50 pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej 
podwyższa się do pełnych m3. Podjęto decyzję o pozyskiwaniu świadectw poprzez 
załączanie ich przez Nadleśniczych do składanych corocznie dokumentów 
niezbędnych do sporządzenia do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania 
L-03 o lasach prywatnych – celem dokonania weryfikacji składanych danych. 

(akta kontroli str. 615, 618) 

W latach 2018-2020 (do 22.09), niezgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz 
art. 21 ust. 2 ustawy o lasach, dokumentacją urządzeniową (upul należących do 
osób fizycznych/ inwentaryzacjami stanu lasów) nie została objęta część lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa będących w nadzorze Starosty, tj. 5,8% 
w 2018 r., 14,2% w 2019 r. oraz 16,3% w 2020 r. Powyższe skutkowało brakiem 
ustalenia podstawowych zadań z zakresu gospodarki leśnej dla ww. terenów. 
Podejmowane w 2019 r. działania celem wyłonienia wykonawcy opracowania 
dokumentacji urządzeniowej lasów były nieskuteczne. Starosta nie podejmował 
przez rok dalszych działań w tym zakresie. 
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Aktywnym nadzorem nadleśnictw było objętych 35% lasów w 2018 r. oraz 53,9% 
w 2019 r. Pracownicy Wydziału prowadzili aktywny nadzór nad lasami w 2018 r. (5,7% 
lasów) poprzez przeprowadzanie czynności kontrolnych wspólnie z pracownikiem 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Starosta rzetelnie 
nadzorował kwestię sporządzania upul przez właścicieli lasów będących osobami 
prawnymi, systematycznie przypominając im o ww. obowiązku. 

Starosta przed zatwierdzeniem upul dokonywał niezbędnych uzgodnień, w tym 
dotyczących obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Dane dotyczące czterech upul dla lasów znajdujących się na terenie 
obszarów Natura 2000, nie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie, 
o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.  

Nadleśniczowie, w ramach zawartych porozumień ze Starostą, cechowali drewno 
pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Starosta nie 
otrzymywał kopii świadectw legalności pozyskania drewna, pobierał jedynie zbiorczą 
informację o ilości pozyskanego zasobu. Ustalenia kontroli NIK (braki 
w świadectwach oraz błędy w zliczaniu ilości pozyskanego drewna) dowodzą, że dla 
prawidłowo sprawowanego nadzoru niezbędne jest bieżące weryfikowanie przez 
Starostę danych źródłowych wykazanych w ww. dokumentach. Wzmocnienia 
nadzoru wymaga ponadto wykazywanie danych o lasach prywatnych 
w sprawozdaniu L-03 przekazywanym do GUS, w tym o powierzchni lasów objętej 
dokumentacją urządzeniową i przekazanych w nadzór nadleśniczym. 

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych 
i egzekucyjnych. 

3.1. W latach 2018-2020 (do 30.06) Starosta wydał ogółem 24 decyzje z zakresu 
nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, z tego: dziewięć 
na pozyskanie drewna niezgodnie z decyzją określającą zadania z zakresu 
gospodarki leśnej; cztery na pozyskanie drewna w lasach, dla których nie było 
opracowanej dokumentacji urządzeniowej; dwie zmieniające terminy wykonania 
zadań ustalonych w decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej; 
pięć określających zadania z zakresu gospodarki leśnej; cztery określające zadania 
z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy zmiany właściciela działki w przypadku, gdy 
dla dotychczasowego właściciela była wydana decyzja określająca zadania 
z zakresu gospodarki leśnej). Od żadnej z ww. decyzji nie zostało złożone odwołanie.  

(akta kontroli str. 604) 

3.2. W latach 2018-2020 Nadleśniczowie przekazywali Staroście informacje 
o wynikach sprawowanego nadzoru. Wskazywali w nich na niewykonywanie przez 
właścicieli lasów zadań zawartych w decyzjach określających zadania z zakresu 
gospodarki leśnej (art. 19 ust. 3 ustawy o lasach), natomiast Starosta nie nakazywał 
wykonania tych obowiązków i zadań w drodze decyzji, o której mowa w art. 24 
ustawy o lasach53. 

(akta kontroli str. 252-297, 321-406)  

3.3. Badanie czterech (100%) postępowań administracyjnych przeprowadzonych 
w 2019 r. wykazało, że: 

 zapewniono stronom możliwość czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono im wypowiedzenie się co 

                                                      
53 O niewszczynaniu postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji na podstawie art. 24 ustawy o lasach, szerzej 
mowa w obszarze 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (w art. 10 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego54);   

 decyzje wydano terminowo (art. 35 Kpa); w jednym przypadku strona została 
zawiadomiona o niezałatwieniu sprawy w terminie z jednoczesnym wskazaniem 
nowego terminu załatwienia sprawy (art. 36 Kpa); jako przyczynę zwłoki 
wskazano jedynie „skomplikowany charakter sprawy”; 

 zawiadamiano wszystkie osoby będące stronami w sprawie o wszczęciu 
postępowania (art. 61 § 4 Kpa); 

 w jednym postępowaniu nie sporządzono protokołu z przeprowadzonych 
oględzin (art. 67 § 2 pkt 3 Kpa); 

 umożliwiano stronom wgląd w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii 
lub odpisów (art. 73 § 1 Kpa), 

 w sposób wyczerpujący zebrano i rozpatrzono cały materiał dowodowy (art. 77 
§ 1 Kpa), 

 decyzje zawierały wymagane elementy składowe (art. 107 § 1 i § 3 Kpa), 

 decyzje zostały stronom doręczone na piśmie (art. 109 § 1 Kpa). 
(akta kontroli str. 467, 599-603) 

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

1. W latach 2018-2020, mimo posiadania informacji od nadleśniczych 
o niewykonywaniu przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, zadań zawartych w decyzjach określających zadania z zakresu 
gospodarki leśnej (art. 19 ust. 3 ustawy o lasach), Starosta nie nakazywał 
wykonania tych obowiązków i zadań w drodze decyzji (art. 24 ustawy o lasach). 

(akta kontroli str. 252-297, 321-406, 604) 

Naczelnik Wydziału wyjaśniła: W kontrolowanym przez NIK okresie nie wydawano 
decyzji, o których mowa w art. 24 ustawy o lasach (…). Uznano, że rozpoczęcie 
wydawania decyzji nakazowych, prawdopodobnie tylko w niewielkim stopniu 
spowoduje wykonanie obowiązków i zadań wynikających z ww. decyzji. W wielu 
przypadkach nieuregulowane sprawy własnościowe, utrudniony kontakt z właścicielem 
lasu, podeszły wiek wielu właścicieli oraz brak środków (wykonanie wskazanych 
w decyzji zadań wiąże się z potrzebą zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, 
przygotowania gleby przed odnowieniem lasu itp.) sprawiają, że wiązać się to 
będzie prawdopodobnie z podjęciem procedury związanej z postępowaniem 
egzekucyjnym w administracji. Pracownicy tut. Starostwa są cały czas w kontakcie 
z pracownikami właściwych Nadleśnictw i w przypadkach nagłych zdarzeń lub 
w przypadkach podjęcia wiedzy o czynach nieprawnych, odpowiednie czynności są 
realizowanie z pełnym zakresie (np. informacja Policji lub Prokuratury o czynach 
zabronionych). Ponadto wydaje się, że szkodliwość społeczna i gospodarcza, która 
wynika z niezrealizowania niektórych obowiązków i zadań określonych 
w przedmiotowych decyzjach jest niewielka i nie wpływa negatywnie na ocenę 
wszystkich lasów, gdyż w powiecie są to lasy przeważnie rozdrobnione często 
o powierzchni poniżej 1 ha, a wygenerowane koszty finansowe w związku 
z ewentualnymi wykonaniami zastępczymi byłyby niewspółmiernie wysokie do 
osiągniętych korzyści. Deklaruję, iż w pierwszej kolejności, po wnikliwym 
przeanalizowaniu akt spraw, zostaną przesłane ponaglenia w sprawach realizacji 
obowiązków i zadań określonych w decyzjach wydanych na podstawie art. 19 ust. 3 
ustawy o lasach. Może się również okazać, że tylko część tych zadań nie została 
zrealizowana, bądź część w chwili obecnej jest nie możliwa do zrealizowania, np. ze 

                                                      
54 Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.; dalej: Kpa. 
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względu na czas, który upłynął. W miarę posiadanych możliwości oraz w przypadkach 
uporczywego unikania wykonywania zadań (…), decyzje nakazowe będą wydawane. 

(akta kontroli str. 615, 617-618) 

2. W jednym z czterech prowadzonych postępowań administracyjnych, tj. w postępowaniu 
administracyjnym w sprawie wydania decyzji nr 1/III-OŚ/19 z 8.03.2019 r.: 

 w zawiadomieniu z 18.02.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie nie 
wskazano precyzyjnie przyczyn zwłoki, do czego organ był zobowiązany 
przepisami art. 36 § 1 Kpa (podano jedynie, że sprawa miała skomplikowany 
charakter); 

 oględziny przeprowadzane przez pracownika Nadleśnictwa Chojna nie zostały 
udokumentowane w formie protokołu (art. 67 § 2 pkt 3 Kpa). 

 (akta kontroli str. 467, 599-603) 

Naczelnik Wydziału wyjaśniła: (…) W przyszłości pracownicy będą zobowiązani, aby 
w zawiadomieniach o niezałatwieniu sprawy w terminie wskazywano precyzyjnie 
przyczyny przedłużenia terminu załatwienia sprawy. Oględziny przeprowadzone 
przez pracownika Nadleśnictwa Chojna nie zostały udokumentowane w formie 
protokołu lecz wynikało z niego kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał oraz co 
ustalono. Zostaną wystosowane do wszystkich Nadleśniczych pisma, aby z oględzin 
w terenie sporządzać protokół (…). 

(akta kontroli str. 621, 637) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie obszar prowadzenia postępowań 
administracyjnych w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności 
Skarbu Państwa. Starosta wydał w badanym okresie 24 decyzje dotyczące nadzoru 
nad ww. lasami. Nie prowadził natomiast postępowań administracyjnych celem 
wydania decyzji nakazowych, o których mowa w art. 24, mimo posiadania informacji 
od nadleśniczych o niewykonywaniu przez właścicieli lasów obowiązków 
określonych w decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej.  

Badanie czterech postępowań administracyjnych przeprowadzonych w Starostwie 
w 2019 r. wykazało, że były one prowadzone prawidłowo, decyzje wydano 
terminowo, za wyjątkiem jednego przypadku, gdzie strona nie została precyzyjnie 
poinformowana o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy a oględziny nie zostały 
udokumentowane w formie protokołu. 

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

 Podjęcie działań zapewniających posiadanie aktualnej dokumentacji 1.
urządzeniowej dla nadzorowanych lasów. 

 W przypadku niewykonywania obowiązków przez właścicieli lasów, prowadzenie 2.
postępowań administracyjnych celem wydania decyzji nakazowych, o których 
mowa w art. 24 ustawy o lasach.  

 Zapewnienie wskazywania w upul kategorii zagrożenia pożarowego. 3.

 Zamieszczanie wymaganych danych dotyczących upul w wykazie, o którym 4.
mowa w rozporządzeniu w sprawie wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

 Wzmocnienie nadzoru nad prawidłowością sporządzania sprawozdań o lasach 5.
prywatnych, prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania 
przez nadleśniczych świadectw legalności pozyskanego drewna.  

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
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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 30 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,    2   października 2020 r. 
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