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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno 
Odrzańskie (dalej: Starostwo lub Starostwo Powiatowe). 
 
Pan Grzegorz Garczyński, od 23 listopada 2018 r. Starosta Krośnieński (dalej: 
Starosta lub Starosta Krośnieński). 
Poprzednio (od 1 grudnia 2014 r.) Starostą był Pan Mirosław Glaz. 
 
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 kontroli) 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 Kontroli1. 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze. 
 
 
1. Rajmund Aszkowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/41/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. 
2. Zdzisław Szafrański, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LZG/39/2020 z 17 czerwca 2020 r. 
                                                                                                    (akta kontroli str.1-6) 
 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 - dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Starosta sprawował ograniczony nadzór nad lasami niestanowiącymi własności 
Skarbu Państwa.  

W latach 2018-2020 przygotowanie organizacyjne Starostwa nie zapewniało w pełnym 
zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa. Brak było bowiem wymaganej dokumentacji urządzeniowej lasów. 
Nie podejmowano skutecznych działań w celu realizacji jednego z podstawowych 
zadań starosty wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach3 (dalej: ustawa o lasach), tj. nie doprowadzono 
do sporządzenia kompletnej dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa. Brak dokumentacji urządzeniowej powodował, że nadzór 
nie gwarantował prowadzenia przez właścicieli lasów trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej (art. 7 ust.1 ustawy o lasach). Podczas kontroli NIK tereny nieobjęte 
dokumentacją urządzeniową obejmowały 785,07 ha lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa, tj. 77,5% z ogółu 978,40 ha nadzorowanych lasów, w tym: 52,52 ha 
lasów nie było objętych uproszczonymi planami urządzenia lasu, a 732,55 ha lasów 
nie było objętych inwentaryzacjami stanu lasów.  
W Starostwie, zadania dotyczące nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, koncentrowały się na bieżącej obsłudze 
administracyjnej wpływających spraw i wykonywaniu w terenie niezbędnych czynności 
z tym związanych. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie wypełniania obowiązków 
sprawozdawczych, wystawiania świadectw legalności pochodzenia drewna oraz 
egzekwowania od zobowiązanych właścicieli lasów zgłaszania wszelkich zmian 
danych objętych ewidencją. 
Starostwo prowadziło postępowania administracyjne dotyczące wydawania decyzji 
administracyjnych, jednak wydawane decyzje były obarczone wadami. 
Nieprawidłowości stwierdzono, m.in. w postępowaniu administracyjnym dotyczącym 
decyzji w sprawie zamiany lasu na użytek rolny. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do 
realizacji zadań 

1.1. W regulaminie organizacyjnym Starostwa5 zapisano, iż do zadań Wydziału 
Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Wydziału) należy m.in. zarządzanie 
wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpatrywanie spraw związanych 
z wykonywaniem obowiązków Starosty wynikających z ustawy o lasach, wydawanie 
decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny, dokonywanie oceny udatności upraw 
leśnych założonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
przekwalifikowywanie z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny, uznawanie lasu 
niestanowiącego własności Skarbu Państwa za ochronny lub pozbawianie go tego 
charakteru, wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia działki uproszczonym planem 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1463. 
4 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. 
5 Paragraf 21 załącznika do uchwały nr 149/2020 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

 

urządzenia lasu (upul) lub decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki 
leśnej. 
                                                                                                   (akta kontroli str. 25-38) 
W badanym okresie nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 
był sprawowany przez jednego Nadleśniczego, w ramach zawartego ze Starostą 
porozumienia. I tak:  
W dniu 02.01.2014 r. Starosta oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica podpisali 
porozumienie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o lasach. Porozumienie to 
obowiązywało w kontrolowanym przez NIK okresie (Starosta ani Nadleśniczy nie 
rezygnowali w badanym przez NIK okresie z realizacji tego porozumienia). W treści 
porozumienia określono, iż Nadleśniczy będzie prowadził nadzór nad lasami 
o łącznym areale 85,89 ha, decyzje administracyjne w tych sprawach będzie wydawał 
Starosta. W aneksie nr 1/2018 do ww. porozumienia zapisano, iż łączny areał lasów, 
nad którymi nadzór będzie prowadził Nadleśniczy w 2018 r. wynosi 84,38 ha (koszty 
nadzoru ustalono w wysokości 50 zł za 1 ha lasu w skali roku). Według zapisów 
aneksu nr 1/2019 ww. areał i ww. koszty wynosiły w 2019 r. odpowiednio: 41,65 ha 
i 50 zł, natomiast wg aneksu nr 1/2020 ww. areał i ww. koszty wynoszą w 2020 r. 
odpowiednio: 61,59 ha i 55 zł. 
                                                                                             (akta kontroli str. 7-24, 215) 
W badanym okresie (ani wcześniej) Starosta nie podpisywał porozumień (o których 
mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o lasach) z nadleśniczymi nadleśnictw: Krosno 
Odrzańskie z siedzibą w Osiecznicy, Brzózka, Cybinka, Gubin, Krzystkowice 
z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 215) 
Naczelnik Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa 
wyjaśnił, że nadleśniczowie rezygnowali z realizacji porozumień i ostatecznie tylko 
jedno nadleśnictwo – Bytnica, prowadziło sprawy nadzoru nad gospodarką leśną, 
tj. dla poniżej 10% ogółu lasów, które są nadzorowane przez Starostę. 
                                                                                               (akta kontroli str. 463-465) 
1.2. W okresie od 17.01.2017 r. do 16.05.2018 r. osoba zatrudniona w Wydziale na 
stanowisku ds. gospodarki leśnej nie świadczyła pracy (była długotrwale nieobecna 
w pracy). Prowadzeniem spraw z zakresu objętego kontrolą NIK zajmowała się w tym 
okresie jedna osoba - Naczelnik Wydziału (dalej: Naczelnik). Od 17.05.2018 r. 
(do czasu kontroli NIK) w Wydziale na stanowisku ds. gospodarki leśnej zatrudniony 
był (na zastępstwo za ww. osobę długotrwale nieobecną w pracy) podinspektor 
ds. gospodarki leśnej (dalej: podinspektor). 
W zakresie czynności (zadań) powierzonych do realizacji podinspektora 
wyszczególniono zadania określone w regulaminie organizacyjnym Starostwa oraz 
dodatkowo m.in. następujące zadania: - przygotowywanie dokumentów 
do sporządzania inwentaryzacji stanu lasu lub upul, - prowadzenie spraw 
wynikających z porozumienia z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bytnica z dnia 
02.01.2014 r.  
Przed podjęciem pracy w Starostwie podinspektor pracował w Urzędzie Miasta Krosno 
Odrzańskie6 realizując m.in. zadania wynikające z ustaw o ochronie środowiska 
i ochronie przyrody, zajmował się opiniowaniem spraw z zakresu uznania lasów za 
ochronne, prowadzeniem spraw dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, 
obszarów Natura 2000, wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i prowadzeniem 
spraw dotyczących wymierzania kar za samowolne usuwanie drzew. 
Starosta na podstawie pięciu umów i jednego aneksu do umowy zlecał 
w kontrolowanym okresie jednej osobie (niebędącej pracownikiem Starostwa) 

                                                      
6 Jako p.o. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, oraz główny specjalista w ww. 
wydziale. 
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prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności 
Skarbu Państwa (w granicach gmin wchodzących w skład Powiatu Krośnieńskiego7), 
a w szczególności: - lustrację lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
w zakresie zachowania przez właścicieli lasów zasad prowadzenia gospodarki leśnej, 
- przygotowanie zarządzania wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych 
w lasach zagrożonych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu 
zagrażającym trwałości lasów, - cechowanie drewna i wystawienie właścicielowi lasu 
dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna, - wyznaczanie drzew do 
wyrębu w lasach nadzorowanych, - przeprowadzanie udatności upraw leśnych 
i sporządzanie niezbędnych protokołów. 
Osoba realizująca ww. zadania pracowała wcześniej jako leśniczy, ukończyła m.in. 
kurs8 pn. Zarządzanie lasami i zasady prowadzenia gospodarki leśnej w świetle 
ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. 
Podinspektor od dnia zatrudnienia w Starostwie do czasu kontroli NIK nie brał udziału 
w szkoleniach dotyczących obszaru kontroli objętego badaniem NIK. 
Naczelnik nie brał udziału w szkoleniach dotyczących obszaru kontroli objętego 
badaniem NIK. 

(akta kontroli str. 39-79, 100-106, 215, 237-241) 
Podinspektor wyjaśnił, że: nie brałem udziału w szkoleniach dotyczących ustawy 
o lasach, gdyż nie były kierowane do Starostwa oferty szkoleniowe w tym zakresie. 

      (akta kontroli str. 425-427) 
Naczelnik wyjaśnił, że:  
- przyczyny corocznego zawierania w okresie objętym kontrolą umów zleceń z osobą 

fizyczną (nie będącą pracownikiem Starostwa) na prowadzenie przez nią spraw 
związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 
(w granicach gmin wchodzących w skład Powiatu Krośnieńskiego), to głównie to, 
iż chcieliśmy, aby sprawy nadzoru były prowadzone przez osobę z wykształceniem 
leśniczym i osobę doświadczoną. Nie mogliśmy pozyskać do Starostwa osoby 
z wykształceniem leśniczym. Nie kontrolowano pracy tej osoby. Nie wpływały skargi 
na pracę tej osoby, 

- nie brałem udziału w szkoleniach dotyczących obszaru kontroli objętego badaniem 
NIK. Wynikało to z nadmiaru mojej pracy. 

       (akta kontroli str. 463-465) 
Powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa 
na 31.12.2019 r. wynosiła 978,40 ha, w tym: - pod nadzór Nadleśnictwa Bytnica 
podlegała powierzchnia 41,65 ha lasów, - pod nadzór ww. podinspektora Wydziału 
oraz ww. osoby niebędącej pracownikiem Starostwa podlegała powierzchnia 
936,75 ha lasów. 

              (akta kontroli str. 252) 
W badanym okresie nie wystąpiła sytuacja, aby Starosta podejmował działania mające 
na celu powierzenie prowadzenia w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad 
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
nadleśniczemu, a porozumienie nie zostało zawarte. 

              (akta kontroli str. 215) 
1.3. W kontrolowanym okresie nie wystąpiła sytuacja, aby osoba sprawująca nadzór 
nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (podinspektor) lub jego 
zwierzchnicy9 byli jednocześnie właścicielami (współwłaścicielami) lasów 
podlegających pod nadzór Starostwa10. 

                                                      
7 Podczas kontroli NIK obowiązywała umowa zlecenia nr 2/2020 z 20.12.2019 r. zawarta na rok 2020 (na jej podstawie Starosta 
zlecił osobie fizycznej prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa położonymi w granicach 
gmin: Krosno Odrzańskie, Gubin, Bobrowice, Bytnica, Dąbie i Maszewo). 
8 Kurs obejmujący 28 godzin wykładów, zakończony egzaminem. 
9 Starostowie, Wicestarostowie, Naczelnik Wydziału. 
10 Nie byli ujawnieni w bazach danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo. 
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W Starostwie wprowadzono uregulowania dotyczące sprawowania nadzoru w sytuacji 
konfliktu interesów (kiedy właścicielami lasów są osoby sprawujące nadzór bądź 
osoby wskazane w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
postępowania administracyjnego11). I tak: w załączniku do zarządzenia Starosty 
nr 34/2009 z 01.09.2009 r. ustalono Kodeks Etyczny pracowników Starostwa, 
natomiast w zarządzeniu Starosty nr 13/2016 z 04.04.2016 r. ustanowiono Politykę 
Antykorupcyjną Starostwa. 
                                                                                       (akta kontroli str. 197-206, 214) 

1.4. Wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa w okresie objętym kontrolą przedstawiały się wg uchwał budżetowych (ze 
zmianami) oraz sprawozdań Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych 
w dziale 020 Leśnictwo, rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, następująco:  
w 2018 r. 0 zł; w 2019 r. 2.082,50 zł (wydatki w § 4300 zakup usług); w 2020 r. (do 30 
czerwca) 0 zł. 
                                                                                               (akta kontroli str. 216-235) 
W 2018 r. Starostwo poniosło wydatki na nadzór nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 19.432,83 zł12, w 2019 r. 
21.152,50 zł13, w I półroczu 2020 r. 4.840 zł14. 
Wydatki (w zł/ha lasów objętych nadzorem15) wynosiły odpowiednio: - w 2018 r. 
20 zł/ha lasów, - w 2019 r. 21 zł/ha lasów. 
                                                                                       (akta kontroli str. 216-235, 244) 
W ewidencji i sprawozdawczości Starostwa kwoty wypłacone ww. osobie fizycznej 
w 2018 r., 2019 r. oraz w I półroczu 2020 r.16 ujmowano w dziele 750 Administracja 
publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, podczas gdy osoba ta nie była 
pracownikiem Starostwa i zajmowała się (realizując umowy zlecenia) wyłącznie 
nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Kwoty dotyczące 
nadzoru nad gospodarką leśną ujmuje się wg rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych17 
w dziale 020 Leśnictwo, rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. 
                                                                                       (akta kontroli str. 216-235, 244) 
Skarbnik Powiatu wyjaśniła, m.in. że: ze względu na fakt, iż umowa - zlecenie 
obejmująca realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami finansowana jest ze 
środków własnych Powiatu Krośnieńskiego, koszty i wydatki z tego tytułu ujmowane 
były w ciężar planu finansowego Starostwa Powiatowego, gdzie ogólnie zaplanowane 
są kwoty na umowy zlecenia zawierane przez Starostę. 

      (akta kontroli str. 410-415) 
Planowano i wydatkowano ww. środki finansowe m.in. na wypłacane Nadleśnictwu 
Bytnica kwoty wynikające z realizacji przez Nadleśnictwo ww. porozumienia 
z 02.01.2014 r. (wraz z aneksami) za sprawowanie nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.  Za 2018 r. wypłacono Nadleśnictwu 
Bytnica z tego tytułu kwotę 4,2 tys. zł (nadzorowana powierzchnia lasów 84,38 ha, 
koszt nadzoru 50 zł za 1 ha), za 2019 r. odpowiednio: 2,1 tys. zł (41,65 ha, 50 zł za 
1 ha), za pierwsze półrocze 2020 r. 3,4 tys. zł (61,59 ha, 55 zł za 1 ha). 

                                                      
11 Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm. – art. 24 § 1 Kodeku postępowania administracyjnego reguluje kwestię wyłączenia 
pracownika organu od udziału w postępowaniu. 
12 W tym: - zakup świadectw legalności pozyskania drewna 276,75 zł, - zakup oznaczników do cechowania drewna 257,08 zł, - 
nadzór nad lasami (Nadleśnictwo Bytnica) 4.219 zł, - wynagrodzenie za nadzór prowadzony przez osobę fizyczną na podstawie 
umowy zlecenia 14.680 zł. 
13 W tym: - nadzór nad lasami (Nadleśnictwo Bytnica) 2.082,50 zł, - wynagrodzenie za nadzór prowadzony przez osobę fizyczną 
na podstawie umowy zlecenia 14.210 zł, - wykonanie inwentaryzacji stanu lasów 4.860 zł.   
14 Wynagrodzenie za nadzór prowadzony przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia. 
15 978,40 ha 
16 Łącznie 33.730 zł. 
17 Dz. U z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
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Ponadto za 2018 r. wypłacono osobie fizycznej realizującej umowę zlecenia na 
wykonanie prac polegających na lustracji lasów, cechowaniu drewna i wyznaczaniu 
drzew do wyrębu kwotę 14.680 zł. W 2019 r. wypłacono ww. osobie z tego tytułu 
14.210 zł, natomiast w I półroczu 2020 r. 4.840 zł. 
                                                              (akta kontroli str. 7-24, 128-133, 216-235, 244) 
W badanym okresie Starostwo nie ponosiło kosztów używania przez pracowników 
Starostwa samochodów prywatnych do celów służbowych, tj. w celu sprawowania 
nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 215) 

1.5. W 2020 r. (od 01.01.2020 r. do czasu kontroli NIK) brak było w Powiecie 
Krośnieńskim aktualnych upul dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.  
W okresie objętym kontrolą NIK dwa następujące uproszczone plany urządzenia lasu 
utraciły moc: - upul dla łącznej powierzchni 19,04 ha w obrębie Bieżyce obowiązywał 
od 01.01.2009 r. do 31.12.2018 r., - upul dla łącznej powierzchni 33,48 ha w obrębie 
Chlebowo obowiązywał od 01.01.2010 r. do 31.12.2019 r. 
                                                                                                       (akta kontroli str. 134-151, 215) 
Podczas kontroli NIK teren objęty dokumentacją urządzeniową w postaci 
inwentaryzacji stanu lasów dotyczył 21 obrębów i obejmował 96,48 ha lasów18. 
                                                                                                     (akta kontroli str. 249-251) 
Podczas kontroli NIK, ogółem tereny nieobjęte dokumentacją urządzeniową (w postaci 
uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) obejmowały 
785,07 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym:  52,52 ha lasów 
nie było objętych uproszczonymi planami urządzenia lasu19, 732,55 ha lasów nie było 
objętych inwentaryzacjami stanu lasów20. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 249-251) 
W badanym okresie wydatki na opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa wynosiły 4.860 zł (wydatki te Starostwo 
poniosło w 2019 r. ze środków własnych na opracowanie inwentaryzacji stanu 
lasów)21. 
                                                                                           (akta kontroli str. 80-99, 216-235, 244) 
Szacunkowe zapotrzebowanie na opracowanie ww. dokumentacji urządzeniowej (upul 
oraz inwentaryzacji stanu lasów) wynosiło 157.000 zł22.  
                                                                                                      (akta kontroli str. 249-251) 
Naczelnik Wydziału wyjaśnił m.in., że Starostwo nie występowało w latach: 2018, 
2019 i I półroczu 2020 do instytucji zewnętrznych o pomoc w współfinansowaniu 
opracowania dokumentacji urządzeniowej lasów prywatnych. Uproszczone plany 
urządzenia lasu opracowuje się dla lasów o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiących 
zwarty kompleks leśny. Na terenie Powiatu Krośnieńskiego głównie występują lasy 
rozdrobnione o powierzchni do 10 ha. Uproszczone plany urządzenia lasów były 
opracowywane w latach: 2010 – 2019 dla obrębu Chlebowo na powierzchnię 33,48 ha 
i w latach: 2009 – 2018 dla obrębu Bieżyce na powierzchnię 19,04 ha. W związku 
z powyższym, z uwagi na rozdrobnienie o powierzchni do 10 ha, wykonaniu podlega 
inwentaryzacja stanu lasów.  Na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów, 
niezbędny jest częściowy udział środków własnych, natomiast na wykonanie 
inwentaryzacji stanu lasów brak jest możliwości dofinansowania i niezbędny jest udział 
środków własnych w całości. Przeprowadzenie postępowania w zakresie opracowania 

                                                      
18 Objętość drewna (grubizny netto) do pozyskania z tego terenu wynosiła ogółem 5.789 m³, zabiegami pielęgnacyjnymi objętych 
było ogółem 27,57 ha lasów. 
19 19,04 ha w obrębie Bieżyce oraz 33,48 ha w obrębie Chlebowo. 
20 9,08 ha w Gminie Bytnica, 84,39 ha w Gminie Bobrowice, 3,95 ha w Gubinie (gminie miejskiej), 464,42 ha w Gminie Gubin, 
158,77 ha w Gminie Dąbie, 34,42 ha w Gminie Maszewo, 30,04 ha w Gminie Krosno Odrzańskie.   
21 W 2018 r. oraz w I półroczu 2020 r. Starostwo nie ponosiło wydatków na opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
22 Szacowana stawka za opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla 1 ha lasów wynosi 200 zł. 
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uproszczonych planów urządzenia lasów i przygotowania dokumentacji i procedury do 
sporządzenia wniosku, wymaga ustanowienia odrębnego stanowiska pracy i nie jest 
możliwe przy takiej obsadzie kadrowej Wydziału. 
                                                                                            (akta kontroli str. 246-248) 
W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r. nie wystąpiły przypadki, aby uproszczone 
plany urządzenia lasu sporządzano dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, 
nie ponoszono także w tym okresie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji 
urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących 
do innych właścicieli niż osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe. 
                                                                                              (akta kontroli str. 215) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 
W kontrolowanym okresie Starosta nie podejmował działań w celu realizacji jednego 
z podstawowych zadań wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 21 ust. 2 ustawy 
o lasach, tj. nie zlecano sporządzania kompletnej dokumentacji urządzeniowej 
(uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, tj. nie podejmowano działań mających na 
celu opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla wszystkich nadzorowanych lasów. 
Podczas kontroli NIK tereny nieobjęte dokumentacją urządzeniową obejmowały 
785,07 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, z ogółu 978,40 ha 
nadzorowanych lasów, tj. 77,5%. 

(akta kontroli str. 80-99, 134-151, 215-235, 249-251) 
Naczelnik wyjaśnił m.in., że: najważniejsza była dokumentacja obejmująca 
Nadleśnictwo Bytnica. Będziemy występować do Starosty o  zwiększenie środków 
finansowych na ten cel. 

      (akta kontroli str. 463-465) 
W latach 2018-2020 przygotowanie organizacyjne Starostwa nie zapewniało w pełnym 
zakresie  nadzoru na gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa. Brak było bowiem wymaganej dokumentacji urządzeniowej lasów. 

 

2. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną 

2.1. Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, nad którymi 
nadzór sprawował Starosta wynosiła: - na 31.12.2018 r. oraz na 31.12.2019 r. 
978,40 ha.   
Pod nadzór Starostwa na 31.12.2019 r. podlegało 1.375 działek gruntów leśnych 
o powierzchni łącznej 978,40 ha należących do 1.702 właścicieli (współwłaścicieli). 
                                                                                                      (akta kontroli str. 252) 

Podinspektor wyjaśnił, że: tereny nieobjęte dokumentacją urządzeniową obejmują 
785,07 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Starostwo nie dysonuje 
dokumentacją urządzeniową dla tych lasów. Brak jest zarówno uproszczonych planów 
urządzeni lasów, jak i inwentaryzacji stanu lasów. W związku z tym nie jest nam znana 
kategoria zagrożenia pożarowego nadzorowanych lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa na terenie całego Powiatu Krośnieńskiego, szacunkowy przeciętny 
wiek drzewostanów, ani szacunkowa przeciętna zasobność drzewostanów tych lasów. 

       (akta kontroli str. 425-427) 
2.2. W okresie objętym kontrolą NIK nie zlecano opracowania uproszczonych planów 
urządzenia lasów, nie opracowywano projektów uproszczonych planów urządzenia 
lasów, nie dokonywano także zmian uproszczonych planów urządzenia lasu. 

                                                                                          (akta kontroli str. 242-243) 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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W okresie tym Starostwo zleciło opracowanie dwóch inwentaryzacji stanu lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa.  
Powierzchnie gruntów ogółem objętych aktualnymi inwentaryzacjami stanu lasu 
wynosiły: na 31.12.2018 r. 57,60 ha, na 31.12.2019 r. 57,60 ha, na 30.06.2020 r. 
96,48 ha. 
                                              (akta kontroli str. 80-99, 152-155, 242-243, 252, 428-430) 

2.3. Podczas kontroli NIK brak było dla terenu Powiatu aktualnej dokumentacji 
urządzeniowej, tj. aktualnych planów urządzenia lasu.  
W badanym okresie Starosta nie zatwierdzał uproszczonych planów urządzenia lasu, 
nie informował właścicieli lasów o zadaniach zawartych w uproszczonych planach 
urządzenia lasu obowiązujących w kontrolowanym okresie. 
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa brak było informacji dotyczących 
uproszczonych planów urządzenia lasu. 
                                                                                (akta kontroli str. 126-127, 242-243)   
2.4. Starosta nie dysponował aktualną i kompletną dokumentacją urządzeniową dla 
lasów, nad którymi sprawował nadzór, tj. dokumentacją obejmującą uproszczone 
plany urządzenia lasu oraz inwentaryzacje stanu lasów. W badanym okresie nie 
podejmowano działań w celu opracowania dokumentacji urządzeniowej przez 
właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa innych niż osoby 
fizyczne i wspólnoty gruntowe. 
                                                                                               (akta kontroli str. 242-243) 
Aktualność danych w zakresie rejestrów działek zawartych w dwóch ww. 
uproszczonych planach urządzenia lasu, które utraciły moc w kontrolowanym okresie 
(opracowanych dla obrębu Bieżyce i dla obrębu Chlebowo), weryfikowano na 
podstawie danych uzyskiwanych z referatu zasobu geodezyjnego Starostwa. 
                                                                                               (akta kontroli str. 242-243) 
2.5. Starosta nie nadzorował wykonywania 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. Nie planowano i nie realizowano kontroli/oględzin 
w ww. zakresach (lasów prywatnych, lasów gminnych, pozostałych lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa). 
                                                                                               (akta kontroli str. 242-243) 
W kontrolowanym okresie wydano 17 decyzji określających zadania właścicieli lasów 
w przypadkach niewykonywania przez nich obowiązków określonych w art. 9 ust. 1 
ustawy o lasach. 
                                                                                             (akta kontroli str. 213, 236) 
Starostwo nie posiadało informacji dotyczących tego, w jaki sposób właściciele 
nadzorowanych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wywiązywali się 
z obowiązków zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. 
                                                                                               (akta kontroli str. 242-243) 
W toku kontroli NIK uzyskano informacje z siedmiu gmin23 (tj. z gmin, z terenu których 
lasy podlegają pod nadzór Starostwa) w sprawach: - opracowywania przez nie upul, - 
podejmowania działań w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, 
podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz trwałego utrzymywania lasów 
i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, - uwzględniania w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego ustaleń zwartych w upul, - liczby podatników 
podatku leśnego na terenie gminy oraz kwoty rocznych dochodów z tego tytułu, - 
pozyskanej ilości drewna (grubizny) z gruntów leśnych stanowiących własność gmin. 
Z ww. informacji wynika m.in., że:  

                                                      
23 Urząd Miejski w Gubinie, Urząd Gminy Gubin, gminy: Krosno Odrzańskie, Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Maszewo. 
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- żadna z gmin nie opracowywała upul,  
- dwie gminy podejmowały działania w zakresie kształtowania równowagi 

w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz 
trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, pięć gmin nie 
podejmowało takich działań,  

- we wszystkich gminach granice objęte miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego nie obejmowały terenów leśnych lub nie obowiązywały w okresie 
objętym kontrolą NIK miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  

- największe kwoty z tytułu podatku leśnego wystąpiły w Gminie Bobrowice (w 2018 r. 
378,0 tys. zł, w 2019 r. 373,2 tys. zł, w I półroczu 2020 r. 190,5 tys. zł),  

- cztery gminy nie pozyskiwały drewna z gruntów leśnych stanowiących własność 
gmin, trzy gminy pozyskiwały drewno z takich gruntów (najwięcej drewna pozyskano 
w Gminie Krosno Odrzańskie, tj. w 2018 r. 7,87 m³ grubizny). 

                                                                                               (akta kontroli str. 318-348) 
Z informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Krośnie 
Odrzańskim uzyskanej w toku kontroli NIK wynika, że:  
W okresie objętym kontrolą wystąpiło na terenie powiatu krośnieńskiego 12 pożarów 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa24. Ponadto w kontrolowanym 
okresie występowały pożary lasów25, gdzie KP PSP nie ustaliła właściciela lasu.  
W latach 2018-2020 (do czasu kontroli NIK), Komendant Powiatowy PSP w Krośnie 
Odrzańskim nie dokonywał z właścicielami lub zarządcami lasów uzgodnień 
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 terenów26. 
                                                                                              (akta kontroli str. 278, 349) 
Pismem z 06.07.2020 r. zlecono KP PSP w Krośnie Odrzańskim przeprowadzenie na 
terenie Powiatu Krośnieńskiego trzech kontroli doraźnych dotyczących przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
Pismem z 07.08.2020 r. Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim 
poinformował NIK, że kontrole ww. zostały przeprowadzone. Z załączonych do pisma 
kserokopii trzech protokołów ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych wynika, 
że podczas przeprowadzania kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
                                                                               (akta kontroli str. 308-317, 350, 409) 
2.6. W badanym okresie nadleśnictwa ani inne podmioty i osoby nie informowały 
Starosty o przypadkach wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym 
trwałości lasów. Starosta nie zarządzał wykonania zabiegów zwalczających 
i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
                                                                                (akta kontroli str. 242-243, 272-277) 
W toku kontroli NIK uzyskano informacje z sześciu nadleśnictw27 (tj. z nadleśnictw, 
na terenie których znajdują się lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa - lasy 
podlegające pod nadzór Starostwa), z których wynika że:  
- żaden z nadleśniczych nie wnioskował do Starosty o zarządzenie wykonania 
zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, w razie wystąpienia 
organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów28. 

                                                      
24 W 2018 r. pięć pożarów, w 2019 r. 7 pożarów, do 30.06.2020 r. nie odnotowano pożaru lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. Ogólna powierzchnia tych pożarów wynosiła 1,67 ha. 
25 W 2018 r. trzy pożary, oraz w 2019 r. jeden pożar.   
26 Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zm. 
27 Bytnica, Brzózka, Krosno, Gubin, Cybinka, Krzystkowice. 
28 Nadleśnictwo Bytnica w 2019 r. w związku z wykonywaniem zabiegów ochronnych w lasach Lasów Państwowych wykonało 
także na powierzchni 1,85 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa samolotem chemiczny zabieg ochronny, 
dotyczący gąsienic strzygonii choinówki oraz brudnicy mniszka, którego koszt dla tych lasów wyniósł 148 zł.  
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Nadleśnictwo Brzózka poinformowało ponadto, że pismem z dnia 27.03.2019 r. 
w związku ze stwierdzeniem występowania szkodników wtórnych w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, zwróciło się do Starosty o niezwłoczne 
wydanie decyzji nakazujących wykonanie zabiegów ochronnych w lasach 
wyszczególnionych w załączniku do pisma, tj. na terenie 49 działek w 10 leśnictwach. 
Nadleśnictwo wskazało na konieczność usunięcia drzew z objawami chorobowymi, 
wywiezienia pozyskanego drewna łącznie za spaleniem pozostałych po wycince gałęzi 
w terminie do końca kwietnia 2019 r. Do czasu kontroli NIK Nadleśnictwo Brzózka nie 
zostało poinformowane o wydanych przez Starostę w tym zakresie decyzjach 
i wykonanych zabiegach sanitarnych w tych lasach. 
 - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica ocenił stan zdrowotny i sanitarny 
nadzorowanych29 lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa jako dobry. 
Nadleśniczowie czterech nadleśnictw, w związku z tym, że nie podpisywali ze Starostą 
porozumień w sprawie prowadzenia przez te nadleśnictwa spraw z zakresu nadzoru 
nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, poinformowali, że stan 
sanitarny tych lasów nie jest im znany. 
Natomiast Nadleśnictwo Brzózka poinformowało, że w związku z prowadzoną kontrolą 
stanu sanitarnego z zarządzanych drzewostanach dysponuje wiedzą o stanie 
sanitarnym wybranych kompleksów leśnych niebędących własnością Skarbu Państwa 
przylegających do gruntów leśnych Nadleśnictwa Brzózka. W załączeniu przesłano 
zestawienie działek w stosunku do których wnioskowano o wykonanie zabiegów 
ochronnych wraz z odnotowanym stanem działań ochronnych na dzień 21.07.2020 r. 
Opis ustaleń w tym zakresie zamieszczono poniżej. 

(akta kontroli str. 279-307, 351-356) 
2.7. Na terenie nadzorowanych przez Starostę lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa nie wystąpiła w kontrolowanym okresie sytuacja, o której mowa w 
art. 12 ust. 1 ustawy o lasach (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)30.  
                                                                                               (akta kontroli str. 242-243) 
2.8. W badanym okresie do Starostwa nie wpływały wnioski właścicieli lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, dotyczące zmiany lasu na użytek rolny. 

                             (akta kontroli str. 115-125, 242-243, 358-384, 403-408, 437-451) 
2.9. W badanym przez NIK okresie Starosta nie wydawał decyzji w sprawie 
przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów (art. 14 ust. 5 ustawy 
o lasach). 
                                                                                               (akta kontroli str. 242-243) 
2.10. W przypadkach pozyskiwania drewna w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa Starosta podejmował m.in. następujące działania: cechował drewno, 
wydał świadectwa legalności pozyskania drewna, prowadził dokumentację 
w powyższym zakresie. 
Drewno pozyskiwane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa było 
cechowane oraz wystawiono właścicielom lasów dokumenty stwierdzające legalność 
pozyskania drewna (świadectwa legalności pozyskania drewna). W badanym okresie 
sporządzono ogółem 84 świadectwa legalności pozyskania drewna, w tym w 2018 r., 
43 świadectwa, w 2019 r. 28 świadectw, w I półroczu 2020 r. 13 świadectw.  

                                                      
29 Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 02.01.2014 r. pomiędzy Nadleśniczym a Starostą Powiatu Krośnieńskiego (oraz 
aneksów do tego porozumienia obowiązujących w kontrolowany przez NIK okresie). 
30 W okresie objętym kontrolą, właściciele lasów nie składali wniosków w ww. zakresie i nie wystąpiły sytuacje odmowy pokrycia 
kosztów ani przypadki uzyskiwania opinii nadleśniczych w tych sprawach. Starostwo nie ponosiło kosztów zagospodarowania i 
ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu. 
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Świadectwa legalności pozyskania drewna były numerowane, nie była prowadzona 
przez Starostwo papierowa lub elektroniczna ewidencja świadectw, nie były one 
objęte ewidencją druków ścisłego zarachowania. 
                                                                               (akta kontroli str. 156-196, 242-243) 
W okresie objętym kontrolą pozyskano z lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa następujące ilości drewna (grubizny):  w 2018 r. 1.141 m3, w 2019 r. 
1.035 m3, w I półroczu 2020 r. 151 m3. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 252) 

2.11. W okresie objętym kontrolą Starosta nie wydawał decyzji, o których mowa 
w art. 23 ust. 4 ustawy o lasach. 
W związku z brakiem dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa dla większości tych lasów w kontrolowanym okresie 
drewno pozyskiwano niezgodnie z uproszczonymi planami urządzenia lasu lub 
decyzjami wydanym na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Opis dotyczący decyzji 
wydawanych przez Starostę w ww. zakresie zamieszczono w części 3 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 
                                                                                              (akta kontroli str. 213, 236) 
2.12. W Starostwie brak było dokumentów potwierdzających nadzorowanie realizacji 
wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej oraz przeprowadzania przed 
wycięciem drzew w nadzorowanych lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa inwentaryzacji przyrodniczej (oględziny, rozpoznanie), np. w zakresie gniazd 
ptasich, chronionych gatunków roślin i zwierząt. Wycinki drzew nie zostały 
poprzedzone rozpoznaniami (inwentaryzacjami przyrodniczymi), które potwierdzałyby, 
iż wycięcie drzew nie stanowi np. zagrożenia w okresie lęgowym ptaków. 
                                                                                               (akta kontroli str. 242-243) 
2.13. W okresie objętym kontrolą Starostwo nie dokonywało zgłoszeń do właściwych 
organów w zakresie podejrzenia popełniania przestępstwa w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa. 
                                                                                               (akta kontroli str. 242-243) 
W badanym okresie Starostwo w jednym przypadku dokonało zgłoszenia do Komendy 
Powiatowej Policji (Komendy) w Krośnie Odrzańskim w zakresie podejrzenia 
popełniania wykroczenia w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. I tak: 
Pismem z 12.01.2018 r. Starostwo wnioskowało do Komendy o przeprowadzenie 
postępowania w sprawie o wykroczenie polegające na pozyskaniu drewna niezgodnie 
z decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (samowolne i nielegalne 
wycięcie drzew w lesie położonym w obrębie Łochowice, gmina Krosno Odrzańskie). 
W piśmie zapisano, iż jest to kolejne samowolne wycięcie drzew w tym lesie 
(poprzednie miało miejsce w marcu 2017 r. i Starostwo złożyło w dniu 09.03.2017 r. 
w tej sprawie do Komendy wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie 
o wykroczenie). Starostwo do czasu rozpoczęcia kontroli NIK nie posiadało informacji 
dotyczących ww. nielegalnych pozyskań drewna i nie występowało do Komendy o te 
informacje.  
                                                                               (akta kontroli str. 107-114, 242-243) 
Podczas kontroli NIK Starostwo wystąpiło do Komendy o informację 
w przedmiotowych sprawach. Z informacji Komendy z 07.08.2020 r. wynika, 
że czynności wyjaśniajcie w tych sprawach zakończono wnioskami31 o odstąpienie od 
kierowania wniosków o ukaranie do sądu rejonowego, z tego powodu, że czynów tych 
nie popełniono. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 357) 

                                                      
31 Z 03.07.2017 r. oraz z 17.04.2018 r. 
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Podinspektor wyjaśnił, że: „Nie występowałem wcześniej do KPP w Krośnie 
Odrzańskim o te informacje, gdyż oczekiwałem na pismo w tej sprawie od Policji. 
Myślałem, że tak długo jest prowadzone postępowanie w tej sprawie”. 
                                                                                               (akta kontroli str. 425-427) 
2.14. W Starostwie brak było procedur i nie prowadzono doradztwa dla właścicieli 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dotyczącego realizacji przez nich 
zadań przewidzianych w uproszczonych planach urządzenia lasu. 
                                                                                               (akta kontroli str. 242-243) 
2.15. Starostwo nie posiadało informacji na temat wykonywania w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa jakichkolwiek działań przeciwdziałających 
suszy lub powodzi, np. małych zbiorników retencyjnych. 
                                                                                                (akta kontroli str.242-243) 
2.16.  W toku kontroli NIK sprawdzono aktualność danych w zakresie działki leśnej 
niestanowiącej własności Skarbu Państwa położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 
Bytnica (tj. jednostka o powierzchni 1,5809 ha). Opis ustaleń w tej sprawie 
zamieszczono poniżej. 

(akta kontroli str. 431-436) 

2.17. Podinspektor do czasu kontroli NIK nie analizował sytuacji, gdy przez lasy 
niestanowiące własności Skarbu Państwa (działki leśne) przebiegała granica Powiatu 
Krośnieńskiego i innych powiatów. 
W latach 2018-2020 (I półrocze) nie wystąpiły przypadki, dla działek leśnych 
położonych w różnych powiatach, aby Starosta Krośnieński wydawał: 
- decyzje w sytuacjach niewykonania w lasach niestanowiących własności Skarbu 

Państwa obowiązków, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach, 
- decyzje w sytuacjach niewykonywania obowiązków określonych w art. 13 ustawy 

o lasach lub niewykonywania zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia 
lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, 

- decyzje dotyczących zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 
na użytek rolny, 

- decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. 
Ponadto nie wystąpiły sytuacje, dla działek leśnych położonych w różnych powiatach, 
aby Starosta Krośnieński cechował drewno pozyskane w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, aby zarządzał wykonanie zabiegów zwalczających 
i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
w sytuacji wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości 
lasów, aby egzekwował wykonanie wydanych decyzji.  
                                                                                                      (akta kontroli str. 245) 

2.18. Starosta terminowo32 przesyłał do GUS sprawozdania L-03 – Sprawozdania o 
lasach prywatnych, za 2018 r. oraz 2019 r.  
W sprawozdaniu za 2018 r. wyszczególniono (na 31 grudnia) powierzchnię gruntów 
leśnych ogółem 978,40 ha (z tej powierzchni 52,52 ha objętych uproszczonymi 
planami urządzenia lasów, oraz 159,42 ha objętych inwentaryzacją stanu lasów), 
w tym lasy osób fizycznych 881,55 ha, lasy spółdzielni 8,16 ha, lasy pozostałych osób 
prawnych 88,69 ha. Wyszczególniono, iż powierzchnia lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa nadzorowana przez jednostki Lasów Państwowych 
wynosiła 86 ha (służby powiatu – 989 ha). 
W sprawozdaniu za 2019 r. wyszczególniono (na 31 grudnia) powierzchnię gruntów 
leśnych ogółem 978,40 ha (z tej powierzchni 19,04 ha objętych uproszczonymi 
planami urządzenia lasów, oraz 67,32 ha objętych inwentaryzacją stanu lasów), w tym 
lasy osób fizycznych 881,55 ha, lasy spółdzielni 8,16 ha, lasy pozostałych osób 

                                                      
32 08.02.2019 r. sprawozdanie za 2018 r. i 13.02.2020 r. sprawozdanie za 2019 r. 
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prawnych 88,69 ha. Wyszczególniono, iż powierzchnia lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa nadzorowana przez jednostki Lasów Państwowych 
wynosiła 42 ha (służby powiatu – 989 ha). 
                                                                                               (akta kontroli str. 207-212) 
2.19. Starostwo nie współpracowało z innymi podmiotami w zakresie spraw 
związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (nie 
podejmowano działań ponadstandardowych, mających pozytywne skutki dla 
kontrolowanej działalności). 
                                                                                               (akta kontroli str. 242-243) 
2.20. Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że głównymi czynnikami w zakresie realizacji 
zadań Starosty związanych ze sprawowanym nadzorem nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa, są sprawy finansowe, kadrowe i organizacyjne.  
Jako nowy naczelnik Wydziału rozpocząłem pracę od dnia 26.03.2018 r. i po 
zapoznaniu się z organizacją i pracą poszczególnych stanowisk stwierdziłem, że brak 
jest obsady na stanowisku ds. gospodarki leśnej od 17.01.2017 r., a zakres 
obowiązków nie został przekazany innym pracownikom. Po rozmowie z poprzednim 
Starostą ustaliliśmy niezwłoczną konieczność pozyskania osoby na to stanowisko. 
I tak po rozpoznaniu rynku pracy zawarto umowę o pracę z obecnie pracującym 
podinspektorem. Z uwagi na brak ciągłości, skupiono się na bieżącej obsłudze 
interesanta. Jednocześnie wystąpiłem do poprzedniego Starosty o wzmocnienie 
merytoryczne kadry nadzorczej poprzez ustanowienie stanowiska zastępcy naczelnika 
wydziału. Zarządzeniem Starosty nr 30/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. ustanowiono etat 
zastępcy naczelnika. Został ogłoszony konkurs, ale z uwagi, że jedyny kandydat nie 
stawił się na rozmowę kwalifikacyjną nie został rozstrzygnięty. Następnie 
Zarządzeniem Starosty nr 15/2019 z dnia 1 marca 2019 r. zlikwidowano etat zastępcy 
naczelnika, który założeniu miał sprawować bezpośredni nadzór na stanowiskach do 
spraw: ochrony środowiska, ochrony powietrza i ochrony gruntów rolnych oraz 
gospodarki leśnej. W marcu 2019 r. były zmiany kadrowe na dwóch stanowiskach: ds. 
budownictwa oraz ochrony powietrza i ochrony gruntów rolnych związane z urlopami 
macierzyńskimi i wychowawczymi, co przy nowozatrudnionych pracownikach 
wymagało dodatkowych wielomiesięcznych przygotowań i wzmożonego nadzoru nad 
ich pracą. 
Jedynym nadleśnictwem, które prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi w ramach 
porozumienia od 2014 r. jest Nadleśnictwo Bytnica. Z pozostałymi nadleśnictwami 
z terenu powiatu krośnieńskiego (Nadleśnictwa Krosno, Brzózka, Cybinka, 
Krzystkowice) porozumienia wygasły w ubiegłych latach i nie zostały ponownie 
zawarte. Należałoby rozważyć możliwości powrotu do porozumień i ścisłej współpracy 
z nadleśnictwami z uwagi na bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i praktyczne 
pracowników Lasów Państwowych do prowadzenia gospodarki leśnej. 
                                                                                               (akta kontroli str. 246-248) 
2.21. W porozumieniu z dnia 02.01.2014 r. podpisanym przez Starostę 
z  Nadleśnictwem Bytnica (ani w aneksach do tego porozumienia) nie powierzono 
Nadleśniczemu zadań z zakresu administracji rządowej (w szczególności zadań 
starosty, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 13 ust. 3 pkt 2, art. 16 ust. 1a, 
art. 22 ust. 2 i art. 38a ust. 2 ustawy o lasach). 
Kwoty stawek wynagrodzenia za nadzór określano corocznie w aneksach do 
porozumienia. W aneksie obowiązującym w 2018 r. ustalono stawkę za nadzór nad 
1 ha lasów w wysokości 50 zł, w aneksie obwiązującym w 2019 r. w wysokości 50 zł, 
w aneksie obowiązującym w 2020 r. w wysokości 55 zł. 
W ww. porozumieniu nie zawarto informacji dotyczących: - sposobu nadzoru Starosty 
nad realizacją przez Nadleśnictwo Bytnica zadań wynikających z porozumienia, - 
zasad przeprowadzania przez Starostwo kontroli realizacji porozumienia, a także 
kontroli wykonania oraz rozliczania zadań realizowanych przez Nadleśnictwo Bytnica, 
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- tego, w jaki sposób Nadleśnictwo miało przekazywać do Starostwa dane na potrzeby 
statystyki publicznej. 
Nie wystąpiła sytuacja, aby Nadleśnictwo Bytnica nie realizowało zadań zawartych 
w porozumieniu. Realizowało zadanie, które nie zostało zapisane w porozumieniu, 
tj. przesyłało do Starostwa dane do sporządzenia przez Starostwo sprawozdań 
statystycznych L-03 o lasach prywatnych. 
                                                                                                     (akta kontroli str. 7-24) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1. W sprawozdaniach L-0333 za 2018 r. i 2019 r., przesłanych do GUS podinspektor 

podał nieprawidłowe dane w następujących zakresach:  
- w sprawozdaniu za 2018 r. nieprawidłowe dane dotyczące powierzchni gruntów 

leśnych objętych inwentaryzacjami stanu lasów, tj. podano 159,42 ha, a powinno być 
57,60 ha (o powierzchni o 101,82 ha większej, niż w powierzchnia faktycznie nimi 
objęta), 

- w sprawozdaniu za 2019 r. nieprawidłowe dane dotyczące powierzchni gruntów 
leśnych objętych inwentaryzacjami stanu lasów, tj. podano 67,32 ha, a powinno być 
57,60 ha (o powierzchni o 9,72 ha większej, niż w powierzchnia faktycznie nimi 
objęta),  

- w sprawozdaniu za 2019 r. nieprawidłowe dane dotyczące powierzchni lasów 
objętych objętej aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu, tj. podano 
19,04 ha, a powinno być 33,48 ha (o powierzchni o 14,44 ha mniejszej, niż 
w powierzchnia faktycznie nimi objęta), 

- w sprawozdaniu za 2019 r. wykazano, że na terenie Powiatu Krośnieńskiego 
pozyskano ogółem 1.035 m³ drewna, oraz m.in., że z terenu gminy Bytnica nie 
pozyskiwano drewna, natomiast z danych Nadleśnictwa Bytnica wynika, że w 2019 r. 
pozyskano z terenu tej gminy107,79 m³ drewna. W ww. sprawozdaniu L-03 za 
2019 r. wykazano o 107,79 m³ drewna mniej, niż faktycznie pozyskano na terenie 
Powiatu Krośnieńskiego. 

Obowiązek sprawozdawczy wynikał z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej34. 
                                                                                (akta kontroli str. 207-212, 401-402) 
Podinspektor wyjaśnił, że dane w sprawozdaniach L-03 za 2018 r. i 2019 r. były 
niegodne z dokumentacją Starostwa w zakresie uproszczonych planów urządzenia 
lasów oraz w zakresie inwentaryzacji stanu lasów, gdyż po przyjęciu mnie do pracy 
w Starostwie nie została mi przekazana dokumentacja dotycząca lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. Nie mogłem podać prawidłowych danych 
dotyczących upul i inwentaryzacji stanu lasów, więc dane w tym zakresie 
przepisywałem z wcześniejszych sprawozdań L-03 sporządzonych przez osobę 
zatrudnioną wcześniej na tym stanowisku. Natomiast dane w zakresie pozyskania 
drewna są niezgodne z dokumentacją Starostwa, gdyż w sprawozdaniu statystycznym 
przez pomyłkę nie ująłem danych z terenu gminy Bytnica. Świadectwa i dane o ilości 
pozyskanego drewna, które były przygotowywane przez Nadleśnictwo Bytnica (które 
sprawowało na podstawie porozumienia ze Starostą nadzór nad lasami prywatnymi), 
nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu statystycznym L-03 za 2019 r. 
                                                                                               (akta kontroli str. 425-427) 

2. Analiza zapisów świadectw wydanych w 2019 r. wykazała, że wszystkie świadectwa 
wydano na podstawie art. 14 a ust. 1 i 3 ustawy o lasach, stanowiącego, że: art.14 a, 
ust. 1. Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu, (…),  

                                                      
33  Sprawozdanie o lasach prywatnych. 
34 Dz. U. z  2019  r.  poz. 649, ze zm. 
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ust. 3. Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność 
pozyskania drewna.  
W treści świadectw nie odnotowywano, czy drewno pozyskano z lasu na podstawie 
uproszczonego planu urządzenia lasu, czy zadania z zakresu gospodarki leśnej 
zostały określone właścicielowi lasu w decyzji. Obowiązek taki wynikał ze wzoru 
świadectwa legalności pozyskanego drewna stanowiącego załącznik 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 drewna35. 
                                                                               (akta kontroli str. 156-196, 242-243) 
Podinspektor wyjaśnił, że: w treści świadectw nie odnotowywano, czy drewno 
pozyskano z lasu na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu, czy zadania 
z zakresu gospodarki leśnej zostały określone właścicielowi lasu w decyzji, gdyż 
projekty świadectw sporządzała osoba, z którą zawierano umowy na prowadzenia 
nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa i osoba ta nie 
wpisywała, czy drewno pozyskano z lasu na podstawie uproszczonego planu 
urządzenia lasu, czy zadania z zakresu gospodarki leśnej zostały określone 
właścicielowi lasu w decyzji. Dodaję, że dla powierzchni ponad 785 ha nie 
dysponujemy żadną dokumentacją urządzeniową (ani upul, ani inwentaryzacjami), 
a także decyzjami wydanymi właścicielom tych lasów. 
                                                                                               (akta kontroli str. 425-427) 

3. Starostwo nie wyegzekwowało od właściciela lasów wypełnienia obowiązków 
określonych w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne36, tj. obowiązku zgłaszania wszelkich zmian danych objętych 
ewidencją, w tym zmian dotyczących klasyfikacji gleboznawczej, w terminie 30 dni, 
licząc od dnia powstania tych zmian. Stwierdzono bowiem (na podstawie 
Inwentaryzacji stanu lasów37, oraz wypisów z rejestrów gruntów), że dane dla tej 
działki geodezyjnej nie były zgodne ze stanem faktycznym, tj. powierzchnia Ls (lasy) 
ujęta w ewidencji gruntów i budynków wynosiła łącznie 0,3728 ha, w sytuacji, gdy na 
tym terenie był m.in. staw (o powierzchni 0,18 ha) oraz łąka (o powierzchni 0,04 ha). 

(akta kontroli str. 431-436) 
Podinspektor wyjaśnił m.in., że z powodu natłoku zadań nie byłem w stanie na 
bieżąco monitorować w terenie zmian sposobu użytkowania gruntów i dokonywania 
zmian w ewidencji gruntów. Poinformujemy referat zasobu geodezyjnego Starostwa 
o prawdopodobieństwie wystąpienia niezgodności stanu faktycznego na gruncie 
ze stanem ewidencji gruntów w zakresie użytku Ls. 

(akta kontroli str. 425-427) 
 
W Starostwie, zadania dotyczące nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, koncentrowały się bieżącej obsłudze 
administracyjnej wpływających spraw i wykonywaniu w terenie niezbędnych czynności 
z tym związanych. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie wypełniania obowiązków 
sprawozdawczych, wystawianiem świadectw legalności pochodzenia drewna oraz 
egzekwowaniem od zobowiązanych właścicieli lasów zgłaszania wszelkich zmian 
danych objętych ewidencją. 
 

                                                      
35 Dz.U. Nr 36 poz. 201, ze zm. 
36 Dz. U. z 2020 r. poz. 276, ze zm.  
Brak dokumentacji urządzeniowej powoduje, że Starosta nie może cechować drewna (poza wyjątkami). 
37 Opracowanej m. in. dla miejscowości Bytnica na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r. 
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3. Prowadzenie postępowań administracyjnych 
i egzekucyjnych 

3.1. W sprawach związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności 
Skarbu Państwa Starosta wydał w okresie objętym kontrolą 101 decyzji 
administracyjnych38, w tym: 
- 17 decyzji określających zadania właścicieli lasów, w przypadkach niewykonania 

obowiązków wskazanych w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach (art. 9 ust. 2 ustawy 
o lasach); 

- 2 decyzje w sprawie zmiany lasu na użytek rolny (art. 13 ust. 2 ustawy o lasach); 
- 82 decyzje dotyczące pozyskania drewna (powołując się na art. 24 ustawy o lasach). 
W stosunku do żadnej z ww. decyzji nie było składane odwołanie. 
W badanym okresie nie Starosta nie wydawał decyzji:  
- w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony 

związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu (finansowanych z budżetu 
państwa), w przypadku 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; 

- w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów; 
- nakazujących zrealizowanie niewykonanych przez właściciela lasu obowiązków 

określonych w art. 13 ustawy o lasach lub zadań zawartych w uproszczonym planie 
urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu 
lasów. 

                                                                                              (akta kontroli str. 213, 236) 
3.2. W czterech przypadkach nie wydawano decyzji i nie prowadzono postępowań 
administracyjnych, pomimo, iż dysponowano informacjami o niewykonywaniu przez 
właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa obowiązków 
wynikających z ustawy o lasach. 
                                                                                (akta kontroli str. 294-301, 416-424) 
3.3. Analiza dokumentacji dotyczącej 5 postępowań administracyjnych prowadzonych 
w 2019 r. i wydanych decyzji zobowiązujących właścicieli lasów do wykonania zadań 
(usunięcia posuszu) wykazała, że: 
- projekty 4 decyzji (z terenu objętego nadzorem nadleśnictwa Bytnica) przygotował 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica, jedną decyzję (dotyczącą lasu położonego 
w gminie Gubin) wydano na wniosek strony, 

- wszystkie decyzje wydano na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o lasach,  
- wszyscy właściciele usunęli drewno po uprzednim uzyskaniu świadectw legalności 

pozyskania drewna. 
                                                                               (akta kontroli str. 154, 184, 385-402) 
3.4. W okresie objętym kontrolą pracownicy Starostwa nie wszczynali i nie prowadzili 
postępowań egzekucyjnych w badanym przez NIK zakresie.  
                                                                                              (akta kontroli str. 236, 252) 
W badanym okresie Starosta wysłał jedno upomnienie39 dotyczące nie realizowania 
przez właściciela lasu obowiązków określonych w decyzji. I tak: 
Oględziny przeprowadzone 13.05.2020 r. przez leśniczego leśnictwa Morsko 
wykazały, że nie odnowiono zrębu, cała powierzchnia porośnięta jest odrostami akacji 
około 3 metrowej wysokości. Na działce pozostały stosy drewna z wykonanej rębni 
odebranej 30.12.2016 r.  

                                                      
38 W tym w 2018 r. 37 decyzji, w 2019 r. 44 decyzje, w 2020 r. (do 30.06.2020 r.) 20 decyzji. 
39 Na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1438).  
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Upomnieniem z 19.05.2020 r. Starosta wezwał przedsiębiorcę do wykonania 
w terminie do 30.09.2020 r. odnowienia zrębu na powierzchni 0.61 ha dębem 
szypułkowym, gdyż termin wykonania tego zabiegu (określony w decyzji Starosty 
z 24.04.2017 r. na dzień do 30.04.2020 r.) nie został dotrzymany. Upomnienie było 
wysłane przez Starostwo na nieaktualny adres przedsiębiorcy. 
Podczas kontroli NIK ustalono adres przedsiębiorcy i upomnieniem z 07.07.2020 r. 
(sporządzonym po upływie jednego miesiąca i 19 dni od sporządzenia poprzedniego 
upomnienia) wezwano przedsiębiorcę do wykonania obowiązku w terminie do dnia 
31.12.2020 r.).  
                                                                                               (akta kontroli str. 253-271) 
Podinspektor wyjaśnił, że: „(…)wcześniej nie mogłem ustalić adresu przedsiębiorcy. 
W wyniku kontroli NIK ustaliłem ten adres i wysłałem upomnienie z 07.07.2020 r. 
Termin wykonania zabiegów do 30.09.2020 r. jest już nieaktualny, więc kolejnym 
upomnieniem wyznaczono wykonanie odnowienia zrębu na powierzchni 0,61 ha 
dębem szypułkowym do 31.12.2020 r. Po tym terminie sprawdzimy, czy obowiązek 
ten został przez przedsiębiorcę wykonany”. 
                                                                                               (akta kontroli str. 425-427) 
Naczelnik Wydziału potwierdził powyższe i wyjaśnił, że prowadzenie postępowań 
egzekucyjnych, zarządzanie wykonań zastępczych w sprawach związanych z lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (lasami prywatnymi), wymaga 
wzmocnienia kadrowego i nie jest możliwe przy takiej obsadzie kadrowej Wydziału. 
                                                                                               (akta kontroli str. 246-248) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze pismem 
z 14.02.2019 r. wystąpiła do Starostwa o skontaktowanie się z właściwymi terytorialnie 
nadleśnictwami w celu odbycia wspólnych (z pracownikami starostwa zajmującymi się 
lasami niepaństwowymi) lustracji terenowych drzewostanów zaatakowanych przez 
szkodliwe owady i choroby grzybowe oraz wydania decyzji nakazujących wykonanie 
zabiegów ochronnych włącznie z usunięciem (zrębem) porażonych drzew. Zapisano, 
iż sprawa jest bardzo pilna, zaatakowane drzewostany powinny zostać usunięte 
do końca kwietnia 2019 r. łącznie ze spaleniem gałęzi z wyciętych drzew. 
Uwzględniając ww. pismo. Starostwo pismem z 25.02.2019 r. wystąpiło 
do Nadleśnictwa Brzózka o udzielenie informacji w zakresie występowania 
organizmów szkodliwych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.  
Nadleśnictwo Brzózka pismem z 27.03.2019 r. poinformowało Starostwo 
o powyższym i przesłało zestawienie powierzchni, na których stwierdzono 
występowanie szkodników wtórnych. Zwrócono się do Starosty o niezwłoczne 
wydanie decyzji nakazujących właścicielom wykonanie zabiegów ochronnych, 
tj. usunięcie drzew i ich wywiezienie do końca kwietnia 2019 r. W powyższym 
zestawieniu wykazano 49 lokalizacji, z czego konieczność wydania przez Starostę 
decyzji wystąpiła w stosunku do czterech działek o powierzchni łącznej 1,94 ha.  
Do czasu niniejszej kontroli NIK do 23.09.2020 r. (tj. po upływie 510 dni) cztery 
decyzje nakazujące na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o lasach właścicielom lasów 
wykonanie zabiegów ochronnych drzewostanu (wycięcie posuszu, zamierających 
drzew, starych złomów i wywrotów, drzew zaatakowanych przez kornika) nie zostały 
przez Starostę wydane, zaatakowane drzewostany nie zostały usunięte, a gałęzie nie 
zostały spalone. Ponadto do czasu kontroli NIK Starostwo nie informowało 
Nadleśnictwa Brzózka o tym, czy w tych sprawach były wydawane przez Starostę 
decyzje zobowiązujące właścicieli do wycięcia i wywiezienia drzew.  

 (akta kontroli str. 294-301, 416-424) 
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Naczelnik wyjaśnił, że: „Z uwagi na zagrożenie pożarowe w tym okresie nie 
wydawaliśmy tych decyzji. Po okresie zagrożenia pożarowego przez nadmiar pracy 
nie wydawaliśmy takich decyzji. Podczas kontroli NIK przygotowaliśmy projekty 
decyzji w tych sprawach”. 
                                                                                               (akta kontroli str. 463-465) 

2. Starosta wydał w okresie objętym kontrolą 82 decyzje administracyjne dotyczące 
pozyskania drewna. 
Analiza dotycząca wydania 5 decyzji administracyjnych z 2020 r.40 wykazała, że: 
- Starostwo opracowało wzór dokumentu (druk pn. Podanie), na którym właściciele 

lasów chcący pozyskać drewno wnioskowali do Starostwa o wydanie zezwolenia 
na wykonanie następujących zabiegów w lesie: czyszczenie wczesne, późne; 
trzebież wczesna, późna;  trzebież sanitarna;  zręb zupełny. 

- właściciele lasów nie określali w składanych Podaniach i pismach41, o wydanie 
jakiego zezwolenia wnoszą, o co wnioskują (o nałożenie na nich jakich obowiązków),  

- żaden z właścicieli nie informował Starosty, że nie wykonuje określonych zadań i nie 
wnioskował do Starosty o wydanie (w związku z nie wykonywaniem przez nich 
obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach, upul lub decyzji, o której mowa 
w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach) decyzji zobowiązującej ich do wykonania 
określonych zadań, 

- wszystkie decyzje wydano na podstawie art. 24 ustawy o lasach, stanowiącego, że: 
Jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje 
obowiązków określonych w art. 13 ww. ustawy albo nie wykonuje zadań zawartych 
w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 
ww. ustawy – starosta nakazuje wykonanie tych obowiązków i zadań w drodze 
decyzji. W treści wszystkich decyzji zapisano, iż obowiązek wykonania zadań wynika 
z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach. 

Dla działek leśnych ww. właścicieli nie obowiązywały uproszczone plany urządzenia 
lasów lub decyzje, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. 
                                                                                               (akta kontroli str. 452-462) 
Naczelnik wyjaśnił, że: stosowanie tego druku wynika z zaszłości. Był to druk 
wcześniej opracowany i był on nieprawidłowy. Ponadto właściciele faktycznie nie 
określali o co wnoszą podpisując to Podanie. Opracujemy nowy wzór druku 
i będziemy wymagać wypełnienia danych w tym zakresie, lub będziemy przyjmować 
konkretne wnioski w tych sprawach. Decyzje w sprawie pozyskania drewna będą 
wydawane na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy o lasach.  
                                                                                               (akta kontroli str. 463-465) 

3. W kontrolowanym okresie Starosta wydał dwie decyzje (z 20.08.2018 r.) dotyczące 
zmiany lasu na użytek rolny dotyczące właściciela lasów. Analiza dotycząca wydania 
decyzji administracyjnej dla największej powierzchni lasu, która miała zmienić 
kategorię użytkowania na użytki rolne wykazała, że: 
Wnioskiem z 10.10.2017 r. właściciel gruntów leśnych wystąpił o wydanie decyzji 
zezwalającej na zmianę kategorii użytkowania gruntów leśnych na użytki rolne. 
W uzupełnieniu wcześniej złożonego wniosku wnioskodawca pismem z 15.11.2017 r. 
poinformował Starostwo, iż działkę o powierzchni 3,8 ha planuje przeznaczyć na cele 
rolno-budowlane, a w przyszłości pod zabudowę. 
Decyzją z 20.08.2018 r.42 Starosta wyraził zgodę na zmianę lasu (w trybie art 13 ust. 2 
ustawy o lasach) położonego w obrębie ewidencyjnym Kamień Morsko, gmina Krosno 
Odrzańskie o powierzchni 3,08 ha na użytki rolne. W uzasadnieniu decyzji zapisano, 

                                                      
40 Nr BS.6164.1.2020 z 09.01.2020 r., Nr BS.6164.9.2020 z 27.01.2020 r., Nr BS.6164.1.2020 z 10.02.2020 r., 
Nr BS.6164.19.2020 z 24.02.2020 r., Nr BS.6164.35.2020 z 19.05.2020 r. 
41 2 Podania oraz 3 pisma wnioskodawców. 
42 Nr BS.6164.21.2.2018. 
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iż właściciel nieruchomości uzasadnił potrzebę zmiany lasu na użytek rolny względami 
ekonomicznymi i stanem siedliska leśnego, oraz tym, że na ww. terenie nie rosną 
żadne drzewa i krzewy (poza samosiewami drzew z gatunku robinia akacjowa). 
Po dokonaniu zmiany na użytek rolny właściciel planuje na tym terenie założyć 
plantację świerków z przeznaczeniem na choinki.  
Przy wydawaniu ww. decyzji z 20.08.2018 r. nie było (jak stwierdził Dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.) wymaganie 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ani 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 
(art. 59 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku).  
Z zaświadczenia wydanego przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego wynikało, że ww. 
działka o powierzchni 3,08 ha w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie znajduje w strefie rozwoju zabudowy 
(MRU/MNU). 
Z terenu działki wycięto drzewa. Według stanu na dzień 26.08.2020 r. na terenie tej 
nieruchomości znajdowały się pojedyncze stosy kilkudziesięcioletniego drewna 
akacjowego do wywiezienia, a teren działki był ogrodzony metalową siatką. 
Wnioskodawca nie występował do Starostwa o wydanie decyzji zezwalającej 
na wycinkę drzew, ani o wystawienie świadectw legalności pochodzenia drewna. 
Z informacji uzyskanej od Burmistrza Krosna Odrzańskiego z wynika, że Burmistrz 
od 2018 r. do czasu kontroli NIK nie prowadził postępowania w zakresie udzielenia 
ww. właścicielowi lasu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu tej działki oraz nie 
otrzymał od właściciela zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z tego terenu.  
                                  (akta kontroli str. 115-125, 242-243, 358-384, 403-408, 437-451) 
Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że: na ww. działkę nie było dokumentacji urządzeniowej. 
Deklaruję, ze wystąpimy do Burmistrza Krosna Odrzańskiego z informacją 
o dokonaniu nielegalnej wycinki drzew z tego terenu i będziemy pilotować tę sprawę. 
                                                                                               (akta kontroli str. 463-465) 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, zmiana lasu na użytek rolny jest 
dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. 
Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą NSA (np. sygn. II OSK 779/18) słowo 
potrzeba w języku polskim oznacza, że coś jest potrzebne, nieodzowne, że zachodzą 
okoliczności zniewalające do postąpienia tak, a nie inaczej. We wszystkich 
znaczeniach słowo potrzeba łączy się z elementem pewnego przymusu sytuacyjnego. 
Zmiana przeznaczenia lasu na użytek rolny musi więc być dla właściciela czymś 
niezbędnym w danej sytuacji, przy czym potrzeba ta powinna być uzasadniona nie 
tylko z jego subiektywnego punktu widzenia, ale przede wszystkim przy zastosowaniu 
obiektywnych kryteriów oceny sytuacji strony i jej argumentów. Nie wystarcza również 
wykazanie wystąpienia uzasadnionych potrzeb po stronie właściciela lasu. Konieczne 
jest bowiem jeszcze wykazanie ich szczególnego charakteru (wyroki NSA: sygn. 
II OSK 1448/10, sygn. II OSK 2196/14; sygn. II OSK 801/18). W aktach postępowania 
administracyjnego brak jest wykazania przez wnioskodawcę przesłanki ustawowej 
tj. szczególnie uzasadnionych potrzeb. 
 
Starostwo prowadziło postępowania administracyjne dotyczące wydawania decyzji 
administracyjnych, jednak część decyzji była obarczone wadami.  

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

1. Opracowywanie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, o powierzchni do 10 ha. 
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2. Zagwarantowanie, tam gdzie to możliwie, nadzoru zapewniającego prowadzenie 
przez właścicieli lasu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. 

3. Wykazywanie w sprawozdaniach L-03 o lasach prywatnych rzetelnych danych. 

4. Prawidłowe wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. 

5. W przypadkach uzasadnionych, bezzwłoczne wydanie decyzji nakazujących 
właścicielom wykonanie zabiegów ochronnych. 

6. Egzekwowanie od właścicieli lasów wypełnienia obowiązków zgłaszania wszelkich 
zmian danych objętych ewidencją gruntów. 

7. Podjęcie działań zapewniających wydawanie decyzji na podstawie obowiązujących 
przepisów. 

8. Zwiększenie nadzoru nad realizacją zadań związanych z gospodarką leśną 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

9. Kontynuację działań wobec właściciela, który pozyskał z terenu 3,08 ha drewno bez 
dopełnienia wymagań prawnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 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 pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Zielona Góra, 29 września 2020 r. 
 
 

Kontrolerzy: 

 

Rajmund Aszkowski 

doradca ekonomiczny 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Zielonej Górze 

 

p.o. Dyrektor 

Włodzimierz Stobrawa 

 

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

 

Zdzisław Szafrański 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

                              podpis 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


