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I. Dane identyfikacyjne 

Starostwo Powiatowe w Stargardzie1,  
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.  

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki2 od dnia 26.04.2017 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. 

 

Marta Górska-Jaś, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/132/2020 z 3.08.2020 r. 

(akta kontroli str. 1-2, 9-10) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Starostwo było przygotowane organizacyjnie, kadrowo oraz finansowo do 
sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach6 
zostały ujęte w regulaminach organizacyjnych Starostwa. Ponadto Starosta zleciła 
wykwalifikowanej osobie realizację zadań, wynikających ze sprawowanego nadzoru 
nad lasami. Przeznaczone środki finansowe były adekwatne do zakresu i skali 
zaplanowanych oraz zrealizowanych zadań z zakresu nadzoru nad lasami. Według 
stanu na 30.06.2020 r. dokumentacją urządzeniową objęto 608,9 ha gruntów 
leśnych (co stanowiło 28,8% powierzchni lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa).     

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono, aby Starosta nie podejmowała działań 
w stosunku do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
w przypadku informacji o braku realizacji przez nich obowiązków wynikających 
z ustawy o lasach oraz zadań ustalonych w decyzjach administracyjnych. Starosta 
posiadała wiedzę na temat wykonywania obowiązków przez właścicieli lasów.  
Drewno w nadzorowanych lasach było pozyskiwane zgodnie z uproszczonym 
planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.   

                                                      
1 Dalej: Starostwo. 
2 Dalej. Starosta. 
3 Tj. do 23.09.2020 r. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: ustawa o NIK. 
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. 
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Postępowania administracyjne w zakresie nadzoru nad lasami były prowadzone 
prawidłowo oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego7.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 
- niezlecenia przez Starostę sporządzenia dokumentacji urządzeniowej lasu dla 
1 460,4 ha (co stanowiło 68,9% lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa), 
w tym uproszczonych planów urządzenia lasu wymaganych dla 214,8 ha, 
co skutkowało brakiem ustalenia podstawowych zadań z zakresu gospodarki leśnej 
dla ww. terenów; 
- nierzetelnego sporządzenia sprawozdań o lasach prywatnych za lata 2018-2019 
dla Głównego Urzędu Statystycznego8 w zakresie powierzchni gruntów leśnych 
objętych aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu.    

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

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

1.1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa10, określono, że zadania z zakresu 
leśnictwa, ochrony środowiska, przyrody i gruntów rolnych wykonywał Wydział 
Środowiska.  

(akta kontroli str. 11) 

W okresie objętym kontrolą Starostwo nie podpisało z nadleśnictwami porozumień, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o lasach. 
Starosta wyjaśniła: Od 1.01.2011 r. (…) nie powierzono nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Nadleśniczym nadleśnictw położonych 
na terenie powiatu stargardzkiego i nie zawarto porozumień w tym zakresie. 
Porozumienia zawarte z Nadleśniczymi: Nadleśnictwa Kliniska, Choszczno, 
Dobrzany i Łobez, zostały wypowiedziane z końcem 2010 r., z uwagi na zbyt 
wysokie koszty nadzoru liczone za 1 ha. Wydział Środowiska współpracuje 
z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru w zakresie ewidencji gruntów leśnych. 

(akta kontroli str. 134) 

1.2. Starosta w okresie 2018-2020 na podstawie trzech umów zlecenia 
o świadczenie czynności związanych z prowadzonym przez Starostę nadzorem nad 
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa11 zleciła przedsiębiorcy 
posiadającemu wykształcenie wyższe z zakresu leśnictwa12 wykonywanie czynności 
polegających m. in. na przygotowaniu: 
- zakresu zadań i obowiązków ochronnych właścicieli lasów; 
- oceny udatności upraw leśnych; 
- oceny wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasu; 

                                                      
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej: Kpa. 
8 Dalej: GUS. 
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 Wprowadzonego uchwałą nr 127/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z 10.01.2019 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, która uchyliła uchwałę nr 12/18 z 22.11.2018 r. oraz 
uchwałę nr 1644/17 z 2.05.2017 r. (zm. uchwałami Zarządu Powiatu nr 1769/17 z 6.06.2017 r., nr 2244/18 
z 22.02.2018 r. oraz nr 2575/18 z 6.09.2018 r.) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Stargardzie, dalej: regulamin. 
11 Tj. nr E/U2/1 z 14.01.2016 r., nr E/U/1 z 1.02.2018 r. oraz nr E/U/1 z 2.01.2020 r., dalej: umowy zlecenia. 
12 Dalej: Zleceniobiorca. 
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- uproszczonych inwentaryzacji stanu lasu położonego na gruntach nieobjętych 
inwentaryzacją stanu lasu sporządzoną przez Starostę;  
- projektów decyzji: o przyznaniu dotacji na pokrycie kosztów zalesienia;  
określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych 
o powierzchni do 10 ha; zezwalających na pozyskanie drewna w przypadkach 
losowych niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją 
określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej; nakazujących wykonanie 
obowiązków lub zadań ujętych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub 
przygotowania projektów decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej 
oraz projektów zarządzeń wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych 
w lasach zagrożonych. 
Ponadto Zleceniobiorca na podstawie ww. umów: cechował pozyskane drewno, 
wystawiał świadectwa legalności pozyskania drewna, dokonywał lustracji terenowej 
lasów objętych umową nie rzadziej niż jeden raz na kwartał oraz sporządzał 
kwartalną informację o dokonanych oględzinach lasów objętych umową. 
Według stanu na 30.06.2020 r. pod nadzór Zleceniobiorcy przypadała powierzchnia 
2 118 ha gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

                          (akta kontroli str. 12-24) 

Dodatkowo pracownik13 Wydziału Środowiska wykonywał zadania polegające na 
przygotowywaniu i prowadzeniu korespondencji z zakresu nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz obsłudze systemu e-urząd.  

     (akta kontroli str. 13) 

1.3. W Starostwie nie ustanowiono procedury w zakresie sprawowania nadzoru 
w sytuacji konfliktu interesów, kiedy właścicielami lasów byłyby osoby sprawujące 
nadzór bądź osoby wskazane w art. 24 § 1 Kpa. Osoby realizujące zadania 
z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz 
Dyrektor Wydziału Środowiska nie byli jednocześnie ich właścicielami.   

            (akta kontroli str. 65, 98, 111, 113) 

1.4. Kwoty wydatkowane na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, wyniosły według stanu na: 31.12.2018 
r. - 47,13 tys. zł14 (tj. 94% kwoty zaplanowanej), 31.12.2019 r. - 62,68 tys. zł15 
(tj. 98% kwoty zaplanowanej) oraz 30.06.2020 r. - 11 tys. zł (z zaplanowanej kwoty 
52,9 tys. zł16). Wydatki związane z realizacją ww. zadań były corocznie ujmowane 
w uchwałach budżetowych17 Powiatu Stargardzkiego18.  

      (akta kontroli str. 94) 

Wicestarosta Stargardzki19 wyjaśniła: różnice pomiędzy planem a wykonaniem 
budżetu w latach 2018-2019 w zakresie realizacji nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (tj. w zakresie sporządzenia UPUL20), 
wiążą się z tym, że na etapie planowania środków finansowych w budżecie, nie 
jesteśmy w stanie dokładnie oszacować, jaka będzie cena wykonania danego 

                                                      
13 Tj. podinspektor, mgr inż. Ochrony środowiska.  
14 W tym 42,16 tys. zł na realizację umowy nr E/U/1 z 1.02.2018 r. w ramach której uwzględniono koszty podróży 
służbowych oraz 4,97 tys. zł na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu. 
15 W tym 46 tys. zł na realizację umowy nr E/U/1 z 1.02.2018 r. w ramach której uwzględniono koszty podróży 
służbowych oraz 16,68 tys. zł na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu. 
16 W tym 48 tys. zł na realizację umowy nr E/U/1 z 2.01.2020 r. w ramach której uwzględniono koszty podróży 
służbowych oraz 4,9 tys. zł na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu. 
17 Tj. uchwała nr XXII/268/16 z 21 grudnia 2016 r., uchwała nr XXXII/420/17 z 20 grudnia 2017 r., uchwała nr 
II/35/18 z 19 grudnia 2018 r. oraz uchwała nr XIII/189/19 z 18 grudnia 2019 r. Rady Powiatu Stargardzkiego 
w sprawie uchwalenia budżetów Powiatu Stargardzkiego na rok 2017, 2018, 2019 i 2020 wraz ze zmianami.   
18 Dalej: Powiat. 
19 Dalej: Wicestarosta.  
20 Tj. uproszczone plany urządzenia lasu. 
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UPUL. Cena za wykonanie UPUL dla 1 ha uzależniona jest od wielkości działek 
leśnych, ich rozdrobnienia, lokalizacji oraz terminu realizacji prac terenowych.  

      (akta kontroli str. 122) 

Koszty sprawowanego nadzoru nad 1 ha lasu wyniosły według stanu na:  
31.12.2018 r., 31.12.2019 r. oraz 30.06.2020 r. odpowiednio: 20,17 zł, 21,72 zł oraz 
20,77 zł. 

      (akta kontroli str. 31) 

Wicestarosta wyjaśniła: W mojej ocenie środki zaplanowane i wydatkowane w latach 
objętych kontrolą, były wystarczające do realizacji prawidłowego nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Planowanie budżetu na dany rok 
kalendarzowy rozpoczyna się we wrześniu roku poprzedzającego kolejny rok 
budżetowy. Z uwagi na ograniczone dochody powiatu, środki budżetowe 
przeznaczone na sprawowanie nadzoru nad lasami (…), w pierwszej kolejności są 
zabezpieczane na prowadzenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, a w drugiej 
kolejności na sporządzenie dokumentacji urządzeniowej. Środki w budżecie powiatu 
w części przeznaczonej na sporządzanie dokumentacji urządzeniowej, są 
zwiększane w ciągu roku kalendarzowego tak, aby w  perspektywie 2-3 lat pozwoliły 
na sporządzenie brakujących dokumentacji urządzeniowych. W celu 
zagwarantowania rzetelnego nadzoru nad lasami (…) w pierwszej kolejności 
zlecane są do wykonania UPUL. Inwentaryzacje stanu lasów dla lasów 
rozdrobnionych do 10 ha, które straciły ważność, są na bieżąco sporządzane przez 
Pana (…), co wynika z zapisów umowy.  

(akta kontroli str. 120) 

Zleceniobiorca poinformował21: Podczas sprawowania czynności wynikających 
z realizacji umów dotyczących nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności 
Skarbu Państwa nie wystąpiły sytuacje, w których wielkość powierzchni utrudniałaby 
sprawny nadzór. W czasie ponad czterdziestoletniej pracy w Lasach Państwowych 
nabyłem wiedzę i doświadczenie pozwalające na sprawne prowadzenie gospodarki 
leśnej niezależnie od wielkości powierzchni lasu. Środki jakimi dysponował Starosta 
na nadzór były skromne, ale nie determinowały rzetelnego wykonawstwa 
powierzonych zadań. Mam nadzieję, że wraz ze wzrostem powierzchni lasów 
nadzorowanych i wzrostu kosztów ogólnych wzrosną też finanse nie tylko na 
nadzór, ale też na inne działania wynikające z ustawy o lasach. 

      (akta kontroli str. 65) 

W zakresie niewystępowania i niepozyskania zewnętrznych środków finansowych 
na wykonanie dokumentacji urządzeniowej dla nadzorowanych lasów, Wicestarosta 
wyjaśniła: (…) przed podpisaniem umowy z wykonawcą na sporządzenie UPUL, 
w budżecie powiatu muszą być zaplanowane środki własne na jej realizację.(…) 
Umowa na udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego do 
sporządzenia UPUL podpisywana jest pomiędzy Starostą i Generalnym Dyrektorem 
Lasów Państwowych, dopiero po podpisaniu umowy Starosty z wykonawcą. Nie ma 
możliwości uzyskania środków finansowym na wykonanie UPUL przed zleceniem 
jego wykonania. Możliwość zaplanowania środków finansowych na wykonanie 
UPUL była możliwa w drugiej połowie roku budżetowego (2018, 2019), po terminie 
składania wniosków do funduszu leśnego. Środki budżetowe zaplanowane w danym 
roku kalendarzowym muszą być wykorzystane w danym roku. (…) Ponadto 
ogłaszany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie konkurs 
Ochrona Przyrody, obejmował nabór projektów z zakresu ochrony przyrody z terenu 
województwa zachodniopomorskiego, w szczególności: wspieranie realizacji 

                                                      
21 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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programów czynnej ochrony przyrody, ochronę w ramach obszarów Natura 2000 
(…) Sporządzenie UPUL nie wpisuje się w ww. zadania. Z informacji uzyskanych 
telefonicznie w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie jak i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie ma możliwości uzyskania dotacji na 
sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów. 

      (akta kontroli str. 121-122) 

Łączna powierzchnia gruntów leśnych podlegających pod nadzór Starostwa (w tym   
powierzchnia gruntów leśnych osób fizycznych) wyniosła według stanu na:  
31.12.2018 r. – 2 091 ha (1 656 ha), 31.12.2019 r. – 2 118 ha (1 677 ha) oraz 
30.06.2020 r. – 2 118 ha (1 677 ha). 

(akta kontroli str. 31) 

1.5. Powierzchnia lasów, dla których opracowano dokumentację urządzeniową 
wyniosła według stanu na: 31.12.2018 r. oraz 31.12.2019 r. odpowiednio: 1 109,9 
ha22 (tj. 53,1% ogólnej powierzchni gruntów leśnych niestanowiących własności 
Skarbu Państwa podlegających pod nadzór Starostwa), 1 173,9 ha23 (tj. 55,4%). 
Z dniem 31.12.2018 r. oraz 31.12.2019 r. straciły ważność obowiązywania 
inwentaryzacje stanu lasu dla 833,7 ha powierzchni gruntów leśnych. Według stanu 
na 30.06.2020 r. dokumentacją urządzeniową objęto 608,9 ha gruntów leśnych 
(tj. 28,8%), na którą składało się dziesięć uproszczonych planów urządzenia lasu 
o powierzchni 427,6 ha24 oraz dziesięć inwentaryzacji o powierzchni 181,3 ha.  

 (akta kontroli str. 31-37, 117) 

Łączny koszt wykonania na zlecenie Starosty ośmiu obowiązujących uproszczonych 
planów urządzenia lasu wyniósł ogółem 33,58 tys. zł, co stanowiło średnio 93,6 zł 
w przeliczeniu na 1 ha lasu. Wszystkie uproszczone plany urządzenia lasu 
wykonane zostały dla lasów o powierzchni powyżej 10 ha, będących własnością 
osób fizycznych. Inwentaryzacje stanu lasów sporządzał Zleceniobiorca w ramach 
wynagrodzenia wynikającego z zawartych ze Starostwem umów zlecenia. 

(akta kontroli str. 117,137) 

Według stanu na 30.06.2020 r. nieobjętych dokumentacją urządzeniową było 
1 509,1 ha (co stanowiło 71,2% powierzchni lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa), w tym 1 460,4 ha gruntów leśnych, dla których Starosta był 
zobowiązany do zlecenia sporządzenia stosownej dokumentacji25 oraz 48,7 ha 
gruntów leśnych, dla których sporządzenia zobowiązani byli właściciele26 lasów.  

(akta kontroli str. 31-32, 117)  

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

Niezlecenie przez Starostę sporządzenia dokumentacji urządzeniowej lasu dla 
1 460,4 ha (co stanowiło 68,9% lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa), 
w tym uproszczonych planów urządzenia lasu wymaganych dla 214,8 ha, co 
skutkowało brakiem ustalenia podstawowych zadań z zakresu gospodarki leśnej dla 
ww. terenów.                                                                          

                                                      
22 W tym 116,9 ha gruntów leśnych objętych uproszczonymi planami urządzenia lasu oraz 993 ha objętych 
inwentaryzacjami. 
23 W tym 158,9 ha gruntów leśnych objętych uproszczonymi planami urządzenia lasu oraz 1015 ha objętych 
inwentaryzacjami. 
24 W tym 358,6 ha gruntów leśnych objętych ośmioma aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu 
sporządzonymi na zlecenie Starosty oraz 69,00 ha objętych dwoma aktualnymi uproszczonymi planami 
urządzenia lasu, sporządzonymi na zlecenie innego podmiotu. 
25 Tj. uproszczonych planów urządzenia lasu dla 214,8 ha oraz inwentaryzacji dla 1 245,6 ha.  
26 Niebędący osobami fizycznymi oraz wspólnotami gruntowymi. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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 (akta kontroli str. 31-37,117) 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o lasach, Starosta ma obowiązek 
zlecenia sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów powyżej 
10 ha należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji 
stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących 
własności Skarbu Państwa.  
 
Wicestarosta wyjaśniła: Przyczyną niesporządzenia dokumentacji urządzeniowej, 
tj. inwentaryzacji stanu lasów dla lasów położonych w obrębach Kurcewo, Strzyżno, 
Witkowo, Nosowo, Boguszyce, Bralęcin, Dobropole, Dolice, Kolin, Krępcewo, (…) 
był brak możliwości zaplanowania środków na ten cel (nawet wkładu własnego 
w przypadku ubiegania się o dotację z funduszu leśnego). Możliwości wykonania 
inwentaryzacji stanu lasów przez Pana (…) pozwoliło przeznaczyć środki, w miarę 
posiadanych możliwości finansowych, na sporządzenie UPUL. W dniu 31 sierpnia 
2020 r. rozpoczęto procedurę do zlecenia wykonania UPUL dla obrębów Wapnica, 
Żukowo, Słodkówko, Bobrowniki i Warszyn. Wystąpiono drogą elektroniczną do 
5 podmiotów z prośbą o  przesłanie oferty (do 4 września 2020 r.), na wykonanie 

5 UPUL dla łącznej powierzchni 214,7763 ha, dla kompleksów leśnych (…) wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko jeśli będzie wymagana. Do 7 września 
wpłynęły trzy oferty. Na przełomie września/października zostanie podpisana 
umowa na wykonanie ww. UPUL. 

(akta kontroli str. 120-121) 

W strukturze organizacyjnej Starostwa wyodrębniono komórkę organizacyjną, której 
przypisano zadania z zakresu leśnictwa. Ponadto Starosta zleciła przedsiębiorcy, 
posiadającemu stosowne kwalifikacje zawodowe, świadczenie czynności 
związanych z nadzorem nad lasami. Zapewniono środki finansowe na realizację 
zaplanowanych zadań z zakresu nadzoru nad lasami. Dokumentacją urządzeniową 
nie objęto 1 509,1 ha gruntów leśnych (co stanowiło 71,2% powierzchni lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa), w tym 1 460,4 ha gruntów leśnych, 
(tj. 68,9%), dla których Starosta była zobowiązana zlecić sporządzenie stosownej 
dokumentacji urządzeniowej.      

2. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną.  

2.1. Według stanu na 31.12.2018 r., 31.12.2019 r. oraz 30.06.2020 r. w posiadaniu  
2288, 2313 oraz 2336 właścicieli (współwłaścicieli) było odpowiednio 2480, 2488 
oraz 2490 działek gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
Szacunkowy przeciętny wiek oraz szacunkowa przeciętna zasobność 
drzewostanów27 wyniosła 65 lat oraz 239 m3/ha. 
Analiza sześciu uproszczonych planów urządzenia lasu28 wykazała, że w przypadku 
trzech opracowań, w których lasy zostały zaliczone do I lub II kategorii zagrożenia 
pożarowego, zawarto postanowienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 
Pozostałe trzy uproszczone plany urządzenia lasu29 nie zawierały takich zapisów.  

(akta kontroli str. 31-32, 79, 82, 85) 

Starosta wyjaśniła: Lasy (…) zaliczone są do I i II kategorii zagrożenia pożarowego, 
co wynika z danych zawartych w UPUL oraz ustanowionych stref zagrożenia 
pożarowego przez sąsiadujące nadleśnictwa. Na terenie Powiatu (…) występują 

                                                      
27 Według stanu na 31.12.2019 r.   
28 Tj. wszystkich sporządzonych w okresie objętym kontrolą. 
29 Tj. dla kompleksów leśnych położonych w: obrębie Błotno, działki nr 415/5 i 217/5; obrębie Marianowo, działki 
nr 413/1, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 414/5, 415, 418/1 oraz obrębie Barzkowice działka nr 1. 
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lasy, które nie mają określonej kategorii zagrożenia pożarowego z uwagi na rodzaj 
siedlisk, tj. siedlisk wilgotnych i bagiennych. 
UPUL dla kompleksów leśnych położonych w: gminie Dobrzany, obręb Błotno, 
działki nr 415/5 i 217/5; gminie Marianowo, obręb Marianowo, działki nr 413/1, 
414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 414/5, 415, 418/1 oraz gminie Stargard, obręb 
Barzkowice działka nr 1, zostały zatwierdzone pomimo braku zapisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, z uwagi na rodzaj siedlisk występujących w ww. 
kompleksach, na które składają się siedliska wilgotne i bagienne, przeważają 
gatunki drzew liściastych. Dla typów siedlisk wilgotnych nie występuje zagrożenie 
pożarowe. W ww. kompleksach leśnych nie występują siedliska borów suchych, 
które stanowią siedlisko zagrożone pożarem.   

(akta kontroli: 139, 148) 

2.2. W latach 2018-2020 (do 30.06) Starosta zleciła opracowanie sześciu 
uproszczonych planów urządzenia lasu dla sześciu kompleksów leśnych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu. 
Wyboru wykonawców dokonano w formie zaproszeń do składania ofert, wysłanych 
do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Postępowania przeprowadzono 
stosownie do obowiązującego w Starostwie regulaminu udzielania zamówień 
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 
euro. Wykonawców wybrano zgodnie z wymogami określonymi w: ustawie o lasach, 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu sporządzenia planu urządzenia lasu, 
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu30 
i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości 
potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonania prac 
urządzeniowych31. Spełnienie przez wykonawców wymagań technicznych 
i kadrowych zweryfikowano m. in. poprzez zbadanie oświadczeń złożonych 
w ofertach oraz informacji dostępnych na stronach internetowych potencjalnych 
wykonawców. Działania podejmowane w zakresie zlecenia sporządzenia 
dokumentacji urządzeniowej32 były realizowane prawidłowo. 

(akta kontroli str. 78-85) 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia 
lasu, zainteresowani właściciele lasów nie złożyli w stosunku do żadnego z nich 
zastrzeżeń ani wniosków. 

(akta kontroli str. 78, 81, 84) 

Przed zatwierdzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu Starosta uzyskała, 
zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o lasach, opinie właściwych terytorialnie 
Nadleśnictw33. W przypadku pięciu projektów uproszczonych planów urządzenia 
lasów Nadleśniczowie nie wnosili uwag. W stosunku do jednego34 - Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kliniska pismem z 20.12.2019 r. złożył zastrzeżenia, które dotyczyły 
m. in.: niezasadnego utworzenia wydzielenia taksacyjnego ze składowej domieszki 
zalesienia porolnego, zaniżonego zadrzewienia, niewłaściwych wskazówek 
gospodarczych, zawyżonego rozmiaru poprawek oraz zawyżonego wieku gatunku 
panującego. W związku z uwagami w obecności właściciela lasu, przedstawiciela 
Starosty oraz Nadleśnictwa dokonano przeglądu terenowego. Po uwzględnieniu 

                                                      
30 Dz. U. z 2012 r., poz. 1302. 
31 Dz. U. z 2012 r., poz. 949. 
32 Zweryfikowano na podstawie dokumentacji wszystkich sześciu uproszczonych planów urządzenia lasu, 
sporządzonych w okresie objętych kontrolą. 
33 Tj. Nadleśnictwa Dobrzany oraz Nadleśnictwo Kliniska.  
34 Tj. dla kompleksu leśnego położonego na działce nr 382/3 w obrębie Warchlino. 
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wszystkich zastrzeżeń, Nadleśniczy pismem z 2.04.2020 r. pozytywnie zaopiniował 
poprawiony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu.    
W okresie objętym kontrolą nie dokonywano zmian uproszczonych planów 
urządzenia lasu. 

(akta kontroli str. 78-85) 

Stosownie do art. 57 ust. 1 pkt 2 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 środowisko35, przy 
opracowywaniu wszystkich projektów uproszczonych planów urządzenia lasu36, 
występowano do organów właściwych w sprawach opiniowania i uzgadniania 
w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, tj. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. W żadnym 
przypadku organy nie stwierdziły konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.   

 (akta kontroli str. 79, 81-82, 84-85) 

2.3. Starosta, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o lasach, zatwierdziła w formie 
zarządzeń37, sporządzone w okresie 2018-2020 uproszczone plany urządzenia 
lasu38. Treść zarządzeń wraz z treścią załączników w postaci uproszczonych planów 
urządzenia lasu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej39 Starostwa.      

(akta kontroli str. 78, 80, 83) 

2.4. Według stanu na 30.06.2020 r. na terenie Powiatu występowało 441 ha gruntów 
leśnych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, których właścicielami nie były 
osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe, w tym pięć kompleksów leśnych o powierzchni 
powyżej 10 ha, dla których istniał obowiązek sporządzenia przez właścicieli40 
uproszczonych planów urządzenia lasu. Co do dwóch z nich sporządzono 
uproszczone plany urządzenia lasu41, które zostały zatwierdzone decyzją Starosty42, 
trzy kompleksy leśne o łącznej powierzchni 48,7 ha ich nie posiadały. Wszystkie 
gminy, położone na terenie Powiatu, nie posiadały kompleksów leśnych 
o powierzchni powyżej 10 ha, a więc nie były zobowiązane do wykonania 
uproszczonych planów urządzenia lasu.                              

 (akta kontroli str. 31, 115) 

Wicestarosta wyjaśniła: (…) Właściciele ww. działek posiadają informacje 
o konieczności sporządzenia UPUL. W ramach nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, w trakcie oględzin lasów 
dokonywanych przez Pana (…), właściciele gruntów leśnych o powierzchni powyżej 
10 ha (z wyłączeniem osób fizycznych i wspólnot gruntowych), byli informowani 
o konieczności sporządzenia na własny koszt UPUL. Ponadto telefonicznie w dniu 

                                                      
35 Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej: ustawa o udostępnianiu informacji. 
36 W tym czterech projektów, które sporządzono dla lasów zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000 oraz 
dwóch projektów sporządzonych dla lasów zlokalizowanych w granicach obszaru Natura 2000 PLB320000 
Ostoja Ińska.    
37 Tj. nr 8/19 z 9.01.2019 r., nr 141/19 z 17.12.2019 r., nr 29/20 z 4.02.2020 r., nr 56/20 z 30.03.2020 r., nr 57/20 
z 31.03.2020 r. oraz nr 60/20 z 7.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla 
lasów niestanowiących Skarbu Państwa. 
38 Ustalono na podstawie próby sześciu (z ośmiu) aktualnie obowiązujących uproszczonych planów urządzenia 
lasów, w tym dwa sporządzone dla lasów zlokalizowanych w granicach obszaru Natura 2000.   
39 Dalej: BIP. 
40 Tj. właścicieli lasów innych niż osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe.  
41 Tj. dla powierzchni leśnej równej 35,49 ha na okres 01.09.2011 r. do 31.08.2021 r. oraz dla powierzchni leśnej 
równej 33,51 ha na okres 01.09.2011 r. do 31.08.2021 r. 
42 Z 13.01.2012 r., znak ZS.6134.291.211.WL4. 
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3.09.2020 r. właścicielom przypomniano o ciążącym na nim obowiązku 
sporządzenia UPUL oraz przedłożenia dokumentacji urządzeniowej do 
zatwierdzenia Staroście Stargardzkiemu. Jeden z właścicieli zobowiązał się do 
sporządzenia dokumentacji urządzeniowej w bieżącym roku, drugi z nich takiej 
deklaracji nie złożył. 

(akta kontroli str. 128-130) 

W sprawie weryfikacji aktualności rejestrów działek, zawartych w uproszczonych 
planach urządzenia lasu, Starosta wyjaśniła: działki leśne są weryfikowane 
w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Stargardzkiego 
każdorazowo przy złożonym wniosku o wyznaczenie zadań z zakresu gospodarki 
leśnej. Corocznie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tutejszego urzędu 
przekazuje do Wydziału Środowiska rejestr działek leśnych niestanowiących 
własności Skarbu Państwa.  

 (akta kontroli str. 140) 

Według stanu na 30.06.2020 r. Starosta dysponowała dokumentacją urządzeniową 
dla lasów, obejmującą 608,9 ha z 2 118 ha (tj. 28,8%) lasów objętych nadzorem.   

Badanie aktualności danych w zakresie działek leśnych niestanowiących własności 
Skarbu Państwa43 wykazało, że: dane (według stanu na 2.09.2020 r.) dla dziesięciu 
działek geodezyjnych, położonych w obrębie Barzkowice, gmina Stargard były 
zgodne ze stanem faktycznym, tj. powierzchnia Ls ujęta w ewidencji gruntów 
i budynków wyniosła łącznie 108,8006 ha i była tożsama z powierzchnią terenu 
zadrzewionego (tj. dębu nieokreślonego, sosny zwyczajnej, buku pospolitego, olchy 
czarnej oraz modrzewia europejskiego) ujętego w uproszczonym planie urządzenia 
lasu. 

(akta kontroli str. 109, 117) 

2.5. Starosta nadzorowała wykonywanie przez właścicieli lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa obowiązków kształtowania równowagi w ekosystemach 
leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz trwałego 
utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a także zadań zawartych 
w dokumentacji urządzeniowej.  
Analiza dziesięciu kwartalnych sprawozdań44 o dokonanych czynnościach w lasach 
nadzorowanych przez Starostę sporządzonych przez Zleceniobiorcę wykazała, 
że aktywnym nadzorem Starostwa, objęto według stanu na 31.12.2018 r., 
31.12.2019 r. oraz 30.06.2020 r. odpowiednio: 331 (tj. 13,3% wszystkich działek 
leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa), 409 (16,5%) i 192 (7,7%) 
działek. Nadzór obejmował lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa, w tym 
również lasy gminne. 
Czynności związane ze sprawowaniem nadzoru polegały w szczególności na: 
- dokonywaniu uproszczonych inwentaryzacji, na podstawie których sporządzano 
projekty decyzji dla poszczególnych działek; 
- sporządzaniu notatek, w których określano sposób prowadzenia zabiegów 
i aktualnego stanu lasu dla poszczególnych działek; 
- odbierania drewna i wystawiania świadectw legalności; 
- dokonywania oceny udatności upraw; 
- dokonywania przeglądów lasów wybranych działek położonych w obrębie 
wszystkich gmin na terenie Powiatu; 

                                                      
43 Położonych w obrębie Barzkowice, gmina Stargard, objętych uproszczonym planem urządzenia lasu na okres 
01.01.2020 – 31.12.2029 (tj. 108,8006 ha). 
44 Tj. za I, II, III oraz IV kwartał 2018 r.; za I, II, III oraz IV kwartał 2019 r.; za I oraz II kwartał 2020 r.  
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- sygnalizowania potrzeb wykonania określonych zadań45.      
(akta kontroli str. 31, 99-108, 143-146) 

Starosta wyjaśniła: w poszczególnych latach nie był sporządzony plan kontroli, 
albowiem kontrole były prowadzone w ramach składanych przez właścicieli lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa wniosków o wyznaczenie zadań 
z zakresu gospodarki leśnej, wystawianych świadectw legalności pozyskania 
drewna oraz wyjazdów kontrolnych w teren (…).   

(akta kontroli str. 139) 

W okresie objętym kontrolą, wystąpił jeden przypadek, kiedy właściciel lasu 
niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonał obowiązków określonych 
w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach, tj. pielęgnowania i ochrony lasu, w tym  
ochrony przeciwpożarowej. Starosta pismem z 25.07.2019 r. wszczęła z urzędu 
postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania właściciela lasu do 
wykonania zabiegów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego, decyzją z 25.08.2019 r. Starosta nakazała 
właścicielowi lasu, położonego na części jednej działki, obręb Szadzko, gmina 
Dobrzany, wykonanie czynności zmierzających do usunięcia zagrożenia 
pożarowego46. Zagrażało ono ciągłości istnienia lasu o pow. 87,64 ha, położonego 
na ww. nieruchomości. Właściciel lasu wykonał decyzję administracyjną. 
Nie wystąpiły sytuacje, w których właściciele lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa nie wykonali zadań zawartych w uproszczonych planach 
urządzenia lasu.  

(akta kontroli str. 88-89, 91) 

Starosta w okresie 2018-2020 (do 30.06) nie wydawała (w trybie art. 9 ust. 1 ustawy 
o lasach) decyzji dotyczących wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.  

(akta kontroli str. 88) 

Żadna z dziesięciu gmin47 na terenie Powiatu nie opracowała, obowiązujących 
w okresie objętym kontrolą, uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów 
których była właścicielem48. Gminy te nie posiadały w swoim zasobie nieruchomości 
lasów, których powierzchnia przekraczałaby 10 ha. 
W zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia 
naturalnej odporności drzewostanów oraz trwałego utrzymywania lasów 
i zapewnienia ciągłości ich użytkowania – siedem gmin49 nie podejmowało żadnych 
takich działań. Trzy gminy50 wykonywały czynności polegające na: usuwaniu 
martwych drzew oraz wywrotów, rębniach zupełnych oraz zabiegach 
pielęgnacyjnych (tj. cięciach sanitarnych, trzebieży wczesnej i czyszczenia 
późnego), wycince zainfekowanych przez pasożyty (korniki) świerków51.  
Wszystkie dziesięć gmin na terenie Powiatu pobierały od właścicieli lasów podatek 
leśny.52  

                                                      
45 Np. wykonania przez właścicieli lasów (niestanowiących własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych) 
uproszczonych planów urządzenia lasu dla określonych działek, wystąpienia przez właścicieli lasów 
o wyłączenie z produkcji leśnej.  
46 Poprzez usunięcie drzew w zasięgu linii energetycznej o mocy 15 kV przebiegającej przez drzewostan. 
47 Tj. Dobrzany, Suchań, Stargard, Miasto Stargard, Stara Dąbrowa, Chociwel, Marianowo, Kobylanka, Ińsko 
oraz Dolice. 
48 Informacja uzyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
49 Tj. Dolice, Ińsko, Stara Dąbrowa, Stargard, Kobylanka, Dobrzany, Miasto Stargard. 
50 Tj. Marianowo, Suchań, Chociwel. 
51 Informacja uzyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
52 Informacja uzyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK; liczba podatników podatku leśnego oraz 
kwota rocznych dochodów z tego tytułu (bez lasów Skarbu Państwa) wyniosły: Miasto Stargard: 2018 r. - 18 
podatników, 413,70 zł; 2019 r. - 18 podatników, 402,65 zł; 2020 r. - 17 podatników, 406,62 zł; Gmina Marianowo: 
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W okresie objętym kontrolą, sześć gmin53 (z dziesięciu) nie pozyskało drewna 
(grubizny) z gruntów leśnych stanowiących ich własność; trzy gminy pozyskały 
łącznie 102,92 m3 drewna54.  

 (akta kontroli str. 54-64) 

W latach 2018-2020 (do 26.08) na terenie Powiatu odnotowano jeden pożar na  
działce niestanowiącej własności Skarbu Państwa55, na powierzchni 0,03 ha, 
w części sklasyfikowanej jako LsV i LsIV. W związku z brakiem wniosków właścicieli 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie nie dokonywał uzgodnień w zakresie 
umieszczania tablic informacyjnych i ostrzegawczych, dotyczących zabezpieczenia 
przeciwpożarowego lasu przy wjazdach do lasów oraz przy parkingach leśnych.56  

(akta kontroli str. 72-74) 

W okresie 2018-2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Stargardzie nie przeprowadziła pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego 
czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa.57   

(akta kontroli str. 143) 

2.6. W okresie objętym kontrolą, Nadleśniczowie nie składali do Starostwa 
wniosków o wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach 
zagrożonych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym 
trwałości lasów. W związku z powyższym, Starosta nie zarządzała wykonania 
zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących 
własności Skarbu Państwa. W przedmiocie stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów - 
Nadleśnictwo Kliniska nie stwierdziło zagrożenia, wymagającego wnioskowania 
o wykonanie zabiegów, pozostałe trzy Nadleśnictwa58 nie posiadały wiedzy w tym 
zakresie.59 

 (akta kontroli str. 66-69, 95) 

2.7. Na terenie nadzorowanych przez Starostę lasów nie wystąpiła sytuacja, o której 
mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o lasach, tj. brak 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.  

                                                                                                                                       
2018 r. - 151 podatników, 8 048,43 zł; 2019 r. - 151 podatników, 8 510,37 zł; 2020 r. - 153 podatników, 6 573,59 
zł; Gmina Dolice: 2018 r. - 82 podatników, 150 921 zł, 2019 r. - 84 podatników, 146 625 zł, 2020 - 92 
podatników, 100 659 zł; Gmina Ińsko: 2018 r. - 15 podatników, 183 290 zł, 2019 r. - 16 podatników, 178 130 zł, 
2020 r. - 12 podatników, 90 139 zł; Gmina Stara Dąbrowa, według stanu na 31.12.2019 r. - 143 podatników, 
kwota rocznego dochodu 27 074,94 zł; Gmina Stargard: 2018 r. - 285 podatników, 11 351,95 zł; 2019 r. - 286 
podatników, 10 828,38 zł; 2020 r. - 293 podatników, 59 360,49 zł; Gmina Suchań: 2018 r. - 147 podatników, 
2 613 zł; 2019 r. - 141 podatników, 3 418 zł; 2020 r. - 143 podatników, 3 708 zł; Gmina Chociwel: 2018 r. - 127 
podatników, 14 411 zł, 2019 r. - 131 podatników, 14 034 zł, 2020 r. - 138 podatników, 13 661 zł; Gmina 
Kobylanka: 2018 r. - 256 podatników, 259 632,06 zł, 2019 r. - 256 podatników, 272 684,15 zł, 2020 r. - 256 
podatników, 169 505,91 zł; Gmina Dobrzany: 2018 r. - 103 podatników, 11 353,34 zł, 2019 r. - 101 podatników, 
11 211,51 zł, 2020 r. - 101 podatników, 11 348,82 zł. 
53 Tj. Gmina Stargard, Gmina Stara Dąbrowa, Gmina Ińsko, Gmina Dolice, Gmina Marianowo, Miasto Stargard. 
54 Tj. Gmina Suchań - 2,17 m3, Gmina Chociwel - 97,8 m3 , Gmina Kobylanka - 2,95 m3; informacja uzyskana 
w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
55 Będącej własnością osób fizycznych.  
56 Informacja uzyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Stargardzie. 
57 Informacja uzyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Stargardzie. 
58 Tj. Dobrzany, Łobez oraz Choszczno. 
59 Informacje uzyskane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od Nadleśniczych czterech Nadleśnictw, 
tj. Łobez, Kliniska, Dobrzany oraz Choszczno. 
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W związku z powyższym Starosta nie wydawała, na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 
ustawy o lasach, decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów 
zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową 
drzewostanu.    

 (akta kontroli str. 96) 

2.8. W latach 2018-2020 (do 30.06) do Starostwa wpłynął jeden wniosek60 
właścicieli lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa w sprawie zmiany 
gruntu leśnego Ls-IV na użytek rolny o pow. 0,58 ha, na terenie jednej działki, 
położonej w obrębie wsi Tychowo w gminie Stargard. Po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego, Starosta decyzją nr NS.613.6622.19.1.2019.JN461 
(na podstawie art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o lasach) wyraziła zgodę na zmianę użytku 
leśnego na rolny oraz zobowiązała właścicieli działki do wykorzystania gruntu 
wyłącznie pod uprawy rolnicze oraz do starannego przygotowania gleby pod uprawy 
rolnicze. W uzasadnieniu decyzji wskazała m. in., że na ww. gruncie jedynie część 
działki o pow. 0,08 ha o obniżonym i podmokłym terenie była pokryta roślinnością 
leśną, pozostała część działki była porośnięta chwastami, bez pniaków powstałych 
po ścince drzew. Biorąc pod uwagę postępującą degradację terenu, jego charakter 
oraz uzasadnioną potrzebę właścicieli lasu, tj. uprawę jagodnika, który miał 
poprawić ich trudną sytuację materialną, Starosta uznała za dopuszczalne zmianę 
użytku leśnego na rolny. Starosta, wydając zgodę, uzyskała decyzję62 Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w  Szczecinie, stwierdzającą brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia63.  

(akta kontroli str. 89) 

Starosta wyjaśniła: Wydział Środowiska nie posiada informacji, czy użytki rolne 
zostały przeznaczone na cele nierolnicze. Jednocześnie należy podkreślić, że 
w uzasadnieniu decyzji z 3.12.2019 r. (…) dopuszczającej zmianę na użytek rolny, 
użytku leśnego (…), widnieje zapis, że z uwagi na fakt, iż wyłączenie gruntu 
z produkcji leśnej nie odbyło się w myśl przepisów ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych i nie zostały naliczone należność i opłaty roczne, to grunt może być 
przeznaczony wyłącznie pod uprawy rolne. Ostateczna decyzja została przekazana 
do Urzędu Gminy w Stargardzie.                                              

 (akta kontroli str. 140) 

2.9. W okresie objętym kontrolą w Starostwie nie wydano żadnej decyzji w sprawie 
przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów, tj. w oparciu o art. 14 
ust. 5 ustawy o lasach, z uwagi na brak wniosków w ww. zakresie. 

(akta kontroli str. 97) 

2.10. W latach 2018-2020 (do 30.06) z gruntów leśnych niestanowiących własności 
Skarbu Państwa pozyskano odpowiednio: 741, 857 oraz 303 m3 drewna (grubizny), 
na które wystawiono odpowiednio: 43, 49 oraz 15 świadectw legalności pozyskania 
drewna. Ewidencja świadectw legalności była prowadzona wyłącznie w formie 
papierowej.  

 (akta kontroli str. 31) 

                                                      
60 Z 10.10.2019 r. 
61 Z 3.12.2019 r. 
62 Nr 33/2019, z 7.08.2019 r., znak: WONS-OŚ.420.30.2019.MB.7. 
63 W uzasadnieniu  wskazano m. in. że: planowany użytek rolny będzie wykorzystywany do celów upraw rolnych 
w uprawie tradycyjnej i ekologicznej, bez środków chemicznych, nie przewiduje się generowania odpadów, 
ścieków, emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza oraz wykorzystania instalacji mogących powodować 
innego typu uciążliwości, projektowane zamierzenie nie należy do inwestycji, w których występuje ryzyko 
wystąpienia awarii przemysłowej, katastrofy budowlanej, które mogłyby skutkować negatywnym wpływem na 
środowisko, a także na zdrowie i życie ludzi.         
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Starosta wyjaśniła: Oryginał świadectwa przekazywany jest właścicielowi gruntu 
leśnego, a kopia pozostaje w tut. Urzędzie w dokumentach archiwalnych. 
Świadectwa legalności pozyskania drewna nie są objęte ewidencją druków ścisłego 
zarachowania. 

(akta kontroli str. 140) 

Badanie wszystkich świadectw legalności, wystawionych w 2019 r. (tj. 49) wykazało, 
że w każdym przypadku zostały one sporządzone w sposób zgodny 
z rozporządzeniem 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 drewna64. Na każdym świadectwie 
legalności, wystawionym zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do ww. 
rozporządzenia, wskazano podstawę prawną pozyskania drewna.  
Nie stwierdzono przypadku, w którym wystawiono dokument stwierdzający 
legalność pozyskania drewna, w sytuacji w której drewno nie mogło być pozyskane.       

(akta kontroli str. 75-77)  

2.11. Badanie 49 świadectw legalności pozyskania drewna wykazało, że drewno 
w nadzorowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa było 
pozyskiwane zgodnie z: decyzjami wydanymi na podstawie inwentaryzacji stanu 
lasów (47 decyzji) oraz uproszczonym planem urządzenia lasu (jedna decyzja). 
Ponadto jedno świadectwo legalności pozyskania drewna zostało poprzedzone 
decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie65.  
W okresie objętym kontrolą Starosta nie wydała żadnej decyzji, na podstawie art. 23 
ust. 4 ustawy o lasach, tj. niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub 
decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.     

 (akta kontroli str. 75-77) 

2.12. W ramach nadzoru realizacji wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki 
leśnej oraz przeprowadzania przed wycięciem drzew w nadzorowanych lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa inwentaryzacji przyrodniczej (oględziny, 
rozpoznanie) Starosta wyjaśniła: Przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki 
leśnej każda pozycja była lustrowana i w jej trakcie zwracano uwagę na drzewa 
pomnikowe, dziuplaste, gatunki chronione roślin, zwierząt i gniazda. 

 (akta kontroli str. 141) 

2.13. W okresie objętym kontrolą Starostwo nie kierowało zgłoszeń do właściwych 
organów w zakresie podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, gdyż nie stwierdzono takich 
przypadków.                                                                              

(akta kontroli str. 141) 

2.14. W Starostwie, w okresie objętym kontrolą, nie zostały wypracowane procedury 
odnośnie doradztwa właścicielom lasów w zakresie realizacji zadań przewidzianych 
w uproszczonych planach urządzenia lasu. 

(akta kontroli str. 98) 

Starosta wyjaśniła: Doradztwo było stosowane indywidualnie dla poszczególnych 
właścicieli według ich zapotrzebowania. Pan (…) na prośbę właścicieli lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa w trakcie oględzin wskazywał, jakie 

                                                      
64 Dz. U. nr 36, poz. 201 ze zm. 
65 Wydaną na podstawie art. 5, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 12a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.), zezwalająca na trwałe wyłączenie z produkcji 
gruntów leśnych niebędących lasami ochronnymi z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne 
jednorodzinne. 
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zabiegi należy przeprowadzić w lesie, w jaki sposób prawidłowo pielęgnować las, 
wskazywał również drzewa, które należy usnąć. 

(akta kontroli str. 141) 

2.15. Starosta nie posiadała informacji w przedmiocie wykonywania, w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, jakichkolwiek czynności 
przeciwdziałających suszy lub powodzi. 

(akta kontroli str. 141) 

2.16. Starostwo nadzorowało realizację obowiązku właścicieli nieruchomości  
zgłaszania zmian dotyczących lasów. W okresie objętym kontrolą wszczęto 
z urzędu, zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach, osiem postępowań w sprawie 
ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (tj. siedem w 2018 r. i jedno w 2019 r.) 
na łączną powierzchnię 62,59 ha.                                             

 (akta kontroli str. 114) 

Starosta wyjaśniła: decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 
wydawane są przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (…). 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie przekazuje do 
wiadomości Staroście decyzje zezwalające na wyłączenie z produkcji leśnej gruntów 
leśnych przeznaczonych na cele inne niż leśne, położonych na terenie powiatu 
stargardzkiego, które są wprowadzane do ewidencji gruntów i budynków „w pozycji 
uwagi” nie wywołując skutków prawnych. Na wyłączającym grunty z produkcji leśnej 
ciąży obowiązek zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie 
z przepisami art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (…). 

(akta kontroli str. 141-142) 

2.17. Na terenie Powiatu nie występowały lasy niestanowiące własności Skarbu 
Państwa, przez które przebiegała granica powiatu.   

 (akta kontroli str. 125) 

2.18. Starostwo terminowo sporządzało i przekazywało do GUS sprawozdania 
o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych), tj. L-03 wraz z załącznikami za 
2018 i 2019 r. Sprawozdania były sporządzane na podstawie wystawionych 
świadectw legalności pozyskanego drewna, danych z ewidencji gruntów i budynków, 
uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasów, powierzchni 
(hektarów) gruntów rolnych przekwalifikowanych z urzędu przez Starostę na grunty 
leśne w czwartym lub piątym roku od zalesienia, zalesionych przez producentów 
rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
W sprawozdaniu za 2018 r. wyszczególniono m. in.: ogólną powierzchnię gruntów 
leśnych według stanu na 31.12.2018 r. - 2 091 ha, w tym objętą aktualnymi 
uproszczonymi planami urządzenia lasu - 0 ha oraz objętą inwentaryzacjami stanu 
lasu - 993 ha; powierzchnię lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
nadzorowaną przez służby Powiatu - 2 091 ha; przyrost powierzchni gruntów 
zalesionych sztucznie - 18 ha; pozyskanie drewna (grubizny) - 741 m3. 
W sprawozdaniu za 2019 r. wyszczególniono m. in.: ogólną powierzchnię gruntów 
leśnych według stanu na 31.12.2019 r. - 2 118 ha, w tym objętą aktualnymi 
uproszczonymi planami urządzenia lasu - 42 ha oraz objętą inwentaryzacjami stanu 
lasu - 1015 ha; powierzchnię lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
nadzorowaną przez służby Powiatu - 2118 ha; przyrost powierzchni gruntów 
zalesionych sztucznie - 19 ha; pozyskanie drewna (grubizny) - 857 m3. 

 (akta kontroli str. 25-30) 
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2.19. W przedmiocie współpracy Starostwa w sprawach związanych z nadzorem 
nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, Starosta wyjaśniła, że 
tutejszy urząd nie współpracował z innymi podmiotami w ww. zakresie.    

(akta kontroli str. 142) 

2.20. Do utrudnień i ograniczeń dostrzeganych w zakresie realizacji zadań 
związanych ze sprawowanym nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności 
Skarbu Państwa, Starosta w wyjaśnieniach zaliczyła: niewystarczającą ilość 
środków otrzymywanych przez Powiat na zadania z zakresu administracji rządowej, 
o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2, art. 16 ust. 1a, art. 22 ust. 2 i art. 38 ust. 2 
ustawy o lasach. (…) Do czynności z zakresu administracji rządowej powinno zostać 
również zaliczone zadanie polegające na wykonywaniu przez starostę 
uproszczonych planów urządzenia lasów czy inwentaryzacji stanu lasów.   

(akta kontroli str. 87) 

Ponadto Zleceniobiorca poinformował66, że: do utrudnień należy duże rozproszenie 
powierzchni leśnych, w większości są to powierzchnie nieprzekraczające 1,0 ha 
oraz brak uproszczonych planów urządzenia lasu dla nowo uznawanych 
powierzchni leśnych po zalesieniach.                                           

(akta kontroli str. 65) 

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

Sporządzone sprawozdania L-03 za 2018 r. oraz 2019 r. do GUS były nierzetelne. 
Dane zawarte w tych sprawozdaniach były niezgodne z dokumentacją 
urządzeniową dostępną w Starostwie. I tak:  
- w sprawozdaniu L-03 za 2018 r. wykazano, iż brak było gruntów leśnych objętych 
aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu, pomimo iż według stanu na 
31.12.2018 r. Starostwo dysponowało dokumentacją urządzeniową w postaci 
uproszczonych planów urządzenia lasu dla łącznej powierzchni 116,93 ha gruntów 
leśnych; tj. o 116,93 ha więcej niż w sprawozdaniu; 
- w sprawozdaniu L-03 za 2019 r. wykazano, iż powierzchnia gruntów leśnych 
objętych aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu wyniosła 42 ha, 
pomimo iż według stanu na 31.12.2019 r. Starostwo dysponowało dokumentacją 
urządzeniową w postaci uproszczonych planów urządzenia lasu dla łącznej 
powierzchni 158,93 ha gruntów leśnych, tj. o 116,93 ha więcej niż w sprawozdaniu. 

 (akta kontroli str. 25, 28, 126) 

Dyrektor Wydziału Środowiska wyjaśniła: (…) W sprawozdaniach L-03 za rok 2018 
i 2019 przez omyłkę (przeoczenie), w Dziale 1 w pozycji 05, nie uwzględniono 
powierzchni 116,93 ha gruntów leśnych objętych UPUL sporządzonymi na zlecenie 
Starosty Stargardzkiego (47,93 ha) oraz innego podmiotu (69,0 ha). W związku 
z brakiem możliwości złożenia korekty sprawozdań L-03 za rok 2018 i 2019, 
w sprawozdaniu L-03 za rok 2020 w Dziale 1 w pozycji 05 zostanie uwzględniona 
powierzchnia 116,93 ha objęta dokumentacją urządzeniową.  

 (akta kontroli str. 132-133) 

Starosta w sposób prawidłowy zlecała sporządzanie uproszczonych planów 
urządzenia lasu, dla lasów należących do osób fizycznych, a następnie zatwierdzała 
dokumentację. Informacje dotyczące uproszczonych planów urządzenia lasu 
publikowano w BIP Starostwa, zgodnie z przepisami ustawy o udostępnieniu 
informacji.  

                                                      
66 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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Starosta nadzorowała wykonywanie przez właścicieli lasów 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, 
poprzez wykonywanie oględzin lasów. Dysponowała dokumentacją urządzeniową 
obejmującą 28,8% lasów podlegający pod jej nadzór.         

W sytuacji, w której właściciel lasu nie wykonywał obowiązków określonych w art. 13 
ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach, Starosta na podstawie decyzji zobowiązała właściciela 
lasu do wykonania zabiegów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.   

W przypadku informacji o pozyskaniu drewna, Starosta podejmowała odpowiednie 
działania, tj. cechowała drewno oraz wydawała świadectwa legalności jego 
pozyskania.   

Sporządzone sprawozdania L-03 za 2018 r. oraz 2019 r. do GUS były nierzetelne, 
gdyż wykazano w nich dane, w zakresie powierzchni gruntów leśnych objętych 
aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu, niezgodne z dokumentacją 
urządzeniową Starostwa.    

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych.  

3.1. W okresie objętym kontrolą Starosta wydała łącznie 93 decyzje administracyjne 
dotyczące lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa67, w tym: 
- jedną w sprawie zmiany lasu na użytek rolny, na podstawie art. 13 ustawy 
o lasach; 
- jedną nakazującą zrealizowanie niewykonanych przez właściciela lasu 
obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach; 
- 91 zobowiązujących do wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej, w oparciu 
o przepisy art. 13 i art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.      
Od żadnej z ww. decyzji nie wniesiono odwołania. 

 (akta kontroli str. 32, 88) 

3.2. Nie stwierdzono przypadków niewydania decyzji i nieprowadzenia postępowań 
administracyjnych w sytuacji dysponowania przez Starostwo informacjami 
o niewykonywaniu przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa obowiązków wynikających z ustawy o lasach.  

(akta kontroli str. 116) 

3.3. Badanie sześciu postępowań administracyjnych (z 40) prowadzonych w 2019 r., 
tj. cztery zobowiązujące właścicieli do wykonania zadań z zakresu gospodarki 
leśnej, jedno w sprawie zmiany lasu na użytek rolny oraz jedno nakazujące 
zrealizowanie niewykonanych przez właściciela lasu obowiązków - wykazało, że 
były one prowadzone zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z Kpa.  

Analiza ww. postępowań wykazała m. in., że:  
- decyzje wydano terminowo (art. 35 Kpa),  
- zawiadamiano wszystkie osoby będące stronami w sprawie o wszczęciu 
postępowania (art. 61 § 4 Kpa) oraz przekazywano informacje, o których mowa 
w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO68), przy pierwszej czynności 
skierowanej do strony (art. 61 § 5 Kpa), 
- umożliwiano stronom wgląd w akta sprawy (art. 73 § 1 Kpa), 

                                                      
67 Tj. w 2018 r. - 25, w 2019 r. - 40 oraz w 2020 r. (do 30.06) - 28. 
68 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). 
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- 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. 88-90) 

3.4. W okresie 2018-2020 (do 30.06) w Starostwie wydano łącznie 91 decyzji69,  
zobowiązujących właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa do 
wykonania zadań w zakresie gospodarki leśnej, w tym 17 decyzji z terminami 
wykonania, które na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych NIK upłynęły.  
Analiza dokumentacji ww. spraw wykazała, że zadania, określone w 15 decyzjach 
(z 17), zostały wykonane przez właścicieli lasów. Dwie decyzje nie zostały 
wykonane, tj. w stosunku do decyzji nr NS.6164.390.1.2018.JN4 z 04.01.2019 r., 
Starosta70, na podstawie art. 24 ustawy o lasach, wydała decyzję nakazującą 
wykonanie zadań w zakresie gospodarki leśnej z terminem wykonania do 
31.12.2023 r.; w zakresie decyzji nr NS.6164.288.1.2018.JN4 z 20.08.2018 r.71 
właściciele lasu podjęli czynności zmierzające do wyłączenia gruntu z produkcji 
leśnej.                                                                              

 (akta kontroli str. 123-124) 

Dyrektor Wydziału Środowiska wyjaśniła: W Wydziale (…) prowadzony jest 
monitoring realizacji postanowień decyzji administracyjnych w zakresie realizacji 
zadań w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W pouczeniu decyzji 
znajduje się informacja, że w myśl art. 14a ustawy o lasach, niezwłocznie po 
pozyskaniu drewna właściciel zobowiązany jest zgłosić do Pana (…) działającego 
w imieniu Starosty, drewno do ocechowania w miejscu jego pozyskania. Drewno 
przygotowane do odbioru powinno być zebrane w mierzalne stosy, a dłużyca 
umożliwiająca jej pomiar. Pan (…) po zgłoszeniu przez właścicieli lasów (…) 
zrealizowania postanowień decyzji, każdorazowo jedzie do lasu w celu ocechowania 
drewna i wystawienia świadectwa legalności pozyskania drewna. Ww. czynności 
pozwalają określić, czy zrealizowane zostały postanowienia decyzji Starosty 
z zakresu prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej. W okresie objętym kontrolą 
do tutejszego urzędu nie wpłynęły pisma z Nadleśnictw, Państwowej Straży 
Pożarnej czy innych organów informujące o niewykonaniu przez właścicieli lasów 
niestanowiących Skarbu Państwa, obowiązków wynikających z ustawy o lasach.  

 (akta kontroli str. 93) 

3.5. W latach 2018-2020 (do 30.06) w Starostwie nie prowadzono postępowań 
egzekucyjnych. Nie stwierdzono wystąpienia sytuacji, w których takie postępowania 
powinny zostać wszczęte.                                                            

(akta kontroli str. 32, 123) 

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

NIK pozytywnie ocenia prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie 
nadzoru nad lasami. Nie stwierdzono wystąpienia przypadków, w których nie 
wydano decyzji i nie prowadzono postępowań administracyjnych, pomimo 
niewykonania obowiązków przez właścicieli lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. 

                                                      
69 Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. 
70 Po stwierdzeniu niewykonania obowiązku określonego w decyzji, tj. zabiegu rębni olchy z terminem 
wykonania określonym na 31.12.2019 r. 
71 Tj. odnowienia lasu bukiem z terminem wykonania do 31.05.2020 r. 
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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: 

1. Podjęcie działań zmierzających do opracowania całości wymaganej 
dokumentacji urządzeniowej dla nadzorowanych lasów.  

2. Rzetelne sporządzanie sprawozdań L-03 o lasach prywatnych (osób 
fizycznych i prawnych).    

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 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Szczecin, dnia     28       września 2020 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 
Delegatura w Szczecinie 

Kontroler 
Marta Górska-Jaś 

główny specjalista kontroli państwowej 
 
 

Dyrektor 

…………………………………… …………………………………… 

podpis podpis 
 

Wnioski 

           Uwagi 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania NIK o 

sposobie realizacji 

wniosków. 


