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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań (dalej: Starostwo). 
 
Henryk Janowicz, Starosta Żagański od 1 grudnia 2014 r. (dalej: Starosta). 
 
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 
 
 
Sebastian Stępień, starszy inspektor kontroli państwowej, na podstawie 
upoważnienia nr LZG/44/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Starosta realizował zadania związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa, jednak część działań była prowadzona w ograniczonym 
zakresie lub nierzetelnie. 

W Starostwie zapewniono przygotowanie organizacyjne i kadrowe, które pozwalało 
na realizację planowanych zadań w zakresie objętym kontrolą. Nadzorowano 
wykonywanie przez właścicieli lasów obowiązków kształtowania równowagi 
w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz 
trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. W przypadku 
wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów, 
prawidłowo zarządzano wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych. 
W przypadku każdej informacji o pozyskaniu drewna pracownik odpowiedzialny za 
sprawowanie nadzoru nad lasami w sposób właściwy i rzetelny realizował 
obowiązek cechowania oraz sporządzał stosowną dokumentację w tym zakresie. 
Starosta terminowo wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, dotyczących 
sporządzania i przekazywania do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdań 
L-03 o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych), jednak w części dot. 
powierzchni lasów były one sporządzane nierzetelnie. Negatywnie należy ocenić 
brak opracowania dokumentacji urządzeniowej dla części nadzorowanych lasów 
oraz brak bieżącej aktualizacji rejestrów działek zawartych w dokumentach 
urządzeniowych.  

W Starostwie prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami – za wyjątkiem 
jednego postępowanie dotyczącego zmiany lasu na użytek rolny3 – prowadzono 
i dokumentowano postępowania administracyjne w zakresie wykonywania zadań 
z zakresu gospodarki leśnej.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe 
do realizacji zadań 

1.1. W Starostwie sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisano Wydziałowi Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Budownictwa z filią w Szprotawie (dalej: Wydział Rolnictwa). 
Do zadań tego Wydziału należało m.in. prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad 
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa i wydawanie decyzji 
administracyjnych.  

Wydział Rolnictwa współpracował z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Nieruchomości (dalej: Wydział Geodezji), który wspomagał go w realizacji 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3  Nieprawidłowość stwierdzono w jednym postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmiany gruntów 

leśnych na użytek rolny – brak wykazania spełnienia przesłanki ustawowej uprawniającej do tej zmiany 
(decyzja Nr G.6623.10.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.).  

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. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
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nałożonych zadań5. Do zadań tego Wydziału należało m.in. wydawanie decyzji 
zmieniających las, niestanowiący własności Skarbu Państwa, na użytek rolny. 

Starosta nie podpisywał porozumień, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach6 (dalej: ustawa o lasach) z nadleśnictwami, których 
zakres terytorialny obejmował powiat żagański. 

(dowód: akta kontroli str. 5-11A,26-78,1167) 

1.2. Prowadzeniem spraw z zakresu objętego kontrolą zajmował się jeden 
pracownik zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku podinspektora w Wydziale 
Rolnictwa7. Posiadał on stosowne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska8. 
Zapewniono mu również dostęp do odpowiednich szkoleń aktualizujących 
posiadaną wiedzę9. Posiadał przypisany zakres obowiązków, uprawnień 
i odpowiedzialności, w którym wyszczególniono zadania wynikające z ustawy 
o lasach. Nadzór Starosty obejmował powierzchnię 1.364,08 ha lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa10.  

 (dowód: akta kontroli str. 12-19, 1167) 

1.3. Osoba sprawująca nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa oraz jego bezpośredni przełożony nie byli11 właścicielami 
(współwłaścicielami) lasów podlegających pod nadzór jednostki, w której są 
zatrudnieni.  

Starosta figurował natomiast w bazie ewidencji gruntów i budynków i posiadał 
działki, które w części stanowiły lasy12. W okresie objętym kontrolą w Starostwie nie 
wydawano decyzji, ani świadectw legalności pochodzenia drewna dotyczących ww. 
lasów.  

W kontrolowanej jednostce nie opracowano procedur w zakresie 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 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: KPA)13. 

(dowód: akta kontroli str. 20-24,1163,1167-1168) 

1.4. Koszty związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa w okresie objętym kontrolą kształtowały się odpowiednio:  

- w 2018 r. - 61.522,02 zł (45,88 zł/ha lasów objętych nadzorem),  
- w 2019 r. - 63.793,29 zł (46,75 zł/ha lasów objętych nadzorem),  
- w I półroczu 2020 r. - 39.745,65 zł (29,14 zł/ha lasów objętych nadzorem). 

Zaplanowano i wydatkowano ww. środki finansowe na następujące zadania: 

                                                      
5  Elementem współpracy była m.in. aktualizacja stanu faktycznego dotyczącego działek leśnych w ewidencji 

gruntów i budynków. 
6  Dz. U. z 2020 r. poz. 6, ze zm. 
7  Pracownik ten jest zatrudniony od dnia 1 kwietnia 2019 r. Wcześniej osobą zajmującą się sprawami lasów 

był zatrudniony na umowę o pracę inspektor w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa. Był 
on absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydział Leśny, gdzie ukończył studia na kierunku 
leśnictwo w zakresie Gospodarka leśna i uzyskał tytuł magister inżynier. 

8  Jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Biologiczno-Rolniczy, na którym uzyskał tytuł 
licencjata oraz tytuł magistra na kierunku Ochrona środowiska na specjalności ochrona wód 
powierzchniowych i terenów podmokłych. 

9  Uczestniczył m.in. w szkoleniu Prowadzenie gospodarki leśnej i nadzór w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa - uwarunkowania prawne oraz w szkoleniu Gospodarka leśna i nadzór w lasach 
niepaństwowych - warsztaty praktyczne. 

10  Stan na dzień 30 czerwca 2020 r. 
11  Według stanu na dzień 9 lipca 2020 r.  
12  Ls w części działki o pow. 0,36 ha i Ls w części działki o pow. 0,6207 ha - stan na dzień 2 lipca 2020 r. 
13  Dz. U. z 2020 r.  poz. 256, ze zm., dalej: KPA. 
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- koszty podróży służbowych wykonywanych w ramach sprawowanego nadzoru 
w 2018 r. - 2.450,30 zł, w 2019 r. - 2.211,03 zł, w I półroczu 2020 r. - 
1.265,12 zł,  

- koszty wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za wykonywanie zadań 
z zakresu nadzoru w 2018 r. - 56.427,19 zł, w 2019 r. - 60.992,26 zł, w I 
półroczu 2020 r. - 36.697,53 zł, 

- zakup materiałów i wyposażenia (farba do znaczenia drzew) w 2018 r. - 105,54 
zł, w 2019 r. - 0,00 zł, w I półroczu 2020 r. - 0,00 zł, 

- zakup usług (koszt dostawy farby, sporządzenie operatu kwalifikacyjnego 
zalesianych działek, szkolenia) w 2018 r. - 2.538,99 zł, w 2019 r. - 590,00 zł, 
w I półroczu 2020 r. - 990,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 79-240,1168) 

Koszty podróży służbowych pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad 
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa były 
pokrywane w formie miesięcznego ryczałtu, który został ustanowiony w wysokości 
300 km miesięcznie14. 

(dowód: akta kontroli str. 15,19,25,241-245,992,1168) 

1.5. Niewystarczające środki finansowe ograniczały możliwości wyjazdów w celu 
sprawowania nadzoru, a także przełożyły się na brak opracowania dokumentacji 
urządzeniowej dla całego obszaru nadzorowanych lasów. Zostało to szerzej opisane 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 15,19,25,992,1168) 

Koszt związany z opracowaniem dokumentacji urządzeniowej dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa w okresie objętym kontrolą został 
poniesiony w 2018 r. i wyniósł 2.500,00 zł15. W przeliczeniu na 1 ha lasu wyniósł 
zatem 496,03 zł (koszt sporządzenia dokumentacji/powierzchnia lasu objęta 
dokumentacją). 

Dokumentację urządzeniową opracowano dla 1.023,29 ha powierzchni lasów (stan 
na 31 grudnia 2018 r.), 1.093,29 ha powierzchni lasów (stan na 31 grudnia 2019 r.), 
1.126,29 ha powierzchni lasów (stan na 30 czerwca 2020 r.). Liczba uproszczonych 
planów urządzenia lasu (dalej: UPUL) w okresie objętym kontrolą wynosiła 14, 
natomiast liczba inwentaryzacji 24816. Nie wystąpiły przypadki, w których UPUL 
sporządzano również dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha. 

Część lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nie została objęta 
dokumentacją urządzeniową, co zostało szerzej opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 79-80,83,246-290-293,1168) 

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

Pracownikowi odpowiedzialnemu za nadzór nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa nie zapewniono wystarczających 
środków na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych ze sprawowanym 
nadzorem, co przełożyło się m.in. na nieobjęcie dokumentacją urządzeniową części 

                                                      
14  Umowa Nr 2.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., umowa Nr 4.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. oraz umowa Nr 

9.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie używania samochodu osobowego będącego własnością 
pracownika do celów służbowych. 

15  Związany był z zakupem usługi, której przedmiotem było sporządzenie operatu kwalifikacyjnego zalesianych 
działek o pow. 5,04 ha, niezbędnego do wydania decyzji zatwierdzającej aktualizację klasyfikacji gruntów. 

16  W 2018 r. - 114, w 2019 r. - 80, w I półroczu 2020 r. - 54. 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla których powinna zostać 
wydana decyzja na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 

Procent lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, jaki nie został objęty 
dokumentacją urządzeniową w poszczególnych latach objętych kontrolą wynosił 
odpowiednio: w 2018 r. - 23,69% (317,71 ha), w 2019 r. - 19,88% (271,32 ha), w I 
półroczu 2020 r. - 17,43% (237,79 ha).  

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 
10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki 
leśnej określa decyzja Starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 
Jak wynika natomiast z art. 21 ust. 2 ww. ustawy, inwentaryzację stanu lasów, 
o której mowa w art. 19 ust. 3, przeprowadza się na zlecenie Starosty. 

Pracownik Wydziału Rolnictwa wyjaśnił m.in., że nieobjęcie dokumentacją 
urządzeniową dotyczyło działek, które nie zostały sklasyfikowane we 
wcześniejszych operatach wykonywanych przez biuro urządzania lasu i nie trafiły do 
wykazu działek objętych inwentaryzacją. Obecnie działki, które są lasami 
(pow. 10 ha) są „odnajdywane” podczas wykonywanych prac terenowych. 
Przyczyną jest też wygaśnięcie starych inwentaryzacji oraz brak ich aktualizacji – 
spowodowane jest to brakiem środków na kolejne podróże służbowe. „(…) Staram 
się bilansować każdy wyjazd tak, aby zrobić jak najwięcej, przy minimalizowaniu 
kosztów lecz niestety ryczałt na km jest niewystarczający”. Odnosząc się natomiast 
do kwestii braku zapewnienia wystarczającej wysokości środków finansowych 
wyjaśnił natomiast, że wydatki przekraczające zabezpieczoną kwotę pokrywał 
z własnych środków. Ponadto wskazał, że „(…) podczas prowadzonych czynności 
staram się zrobić jak najwięcej czynności na danym obszarze”.  

Naczelnik Wydziału Rolnictwa w złożonych wyjaśnieniach stwierdził natomiast, że 
zachodzi konieczność zwiększenia intensywności pracy w terenie, aby przez kolejne 
lata odrobić wszystkie zaległości.  

Z wyjaśnień Starosty wynika natomiast, że przeprowadził już stosowne rozmowy 
z pracownikami Wydziału Rolnictwa. W wyniku tego ustalił że do końca roku, 
pracownik odpowiedzialny za lasy podejmie wszelkie działania w celu opracowania 
całości wymaganej dokumentacji urządzeniowej dla nadzorowanych lasów. 

(dowód: akta kontroli str. 965-966,992-993,1165,1168-1169) 

W Starostwie zapewniono przygotowanie organizacyjne i kadrowe, które pozwalało 
na realizację planowanych zadań w zakresie objętym kontrolą. Zadania wynikające 
z ustawy o lasach zostały prawidłowo ujęte w regulaminie organizacyjnym Starostwa 
oraz zakresach obowiązków właściwych pracowników. Pracownik wykonujący 
zadania z obszaru objętego kontrolą posiadał odpowiednie uprawnienia 
i wykształcenie do zajmowanego stanowiska. Nie zabezpieczono jednak środków 
finansowych w wysokości gwarantującej w pełni rzetelny nadzór nad lasami oraz nie 
objęto dokumentacją urządzeniową części lasów nadzorowanych przez Starostę.  

 

2. Prawidłowość wykonywania zadań związanych 
z gospodarką leśną 

 

2.1. Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, nad którymi 
nadzór sprawuje Starosta wynosiła odpowiednio: 1.341,00 ha - stan na 31 grudnia 
2018 r., 1.364,61 ha - stan na 31 grudnia 2019 r., 1.364,08 ha - stan na 30 czerwca 
2020 r. Lasy te podzielone były na następującą liczbę działek: 982 - stan na 31 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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grudnia 2018 r., 982 - stan na 31 grudnia 2019 r., 984 - stan na 30 czerwca 2020 r. 
Właścicielami ich były: osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, inne 
(kościół). 

Szacunkowy przeciętny wiek drzewostanów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 73 
lata, a przeciętna szacunkowa zasobność drzewostanów wynosiła 280 m3/ha.  

Według danych będących w posiadaniu nadleśnictw danych obrębów lasy 
niestanowiące własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Żagańskiego należy 
zaliczyć do I kategorii zagrożenia pożarowego. 

(dowód: akta kontroli str. 246-297,1169) 

2.2. Wybór wykonawcy sporządzającego UPUL następował w drodze zapytania 
o cenę17. Obowiązujące w okresie objętym kontrolą UPUL były sporządzone przez 
jednego wykonawcę. Podstawą sporządzenia UPUL były umowy zawierane 
pomiędzy Powiatem Żagańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, 
a Wykonawcą18. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu UPUL zainteresowani 
właściciele lasów nie składali zastrzeżeń i wniosków w sprawie planu. Przed 
zatwierdzaniem UPUL Starosta uzyskiwał pozytywną opinię właściwego terytorialnie 
nadleśniczego albo w wymaganym terminie nie zgłaszano zastrzeżeń. Do projektów 
UPUL nadleśniczy nie składali zastrzeżeń. W przypadku zmian w UPUL 
postępowano zgodnie z przepisami art. 23 ustawy o lasach, a zmiany były 
dokonywane w formie aneksu. 

(dowód: akta kontroli str. 298-333,989,1079-1107,1146,1169-1170) 

2.3. Starosta zatwierdzał UPUL w formie decyzji, w podstawie których powoływał się 
na art. 19 ust. 2 i art. 22 ust. 2 ustawy o lasach oraz art. 104 i art. 106 KPA. Decyzje 
te, zgodnie z art. 109 KPA, były doręczane właścicielom lasów.  

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez Naczelnika Wydziału Rolnictwa, przepisy 
ustawy o lasach, nie wskazują formy zatwierdzania przez Starostę UPUL, dlatego 
też wewnętrznie przyjęto formę zatwierdzania poprzez wydanie decyzji. 

W BIP nie publikowano informacji dotyczących UPUL. Z wyjaśnień Naczelnika 
Wydziału Rolnictwa wynika, że ponieważ UPUL zawierał jedynie skrócony opis lasu 
i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące 
gospodarki leśnej, nie powinien być kwalifikowany do planów, które wymagają 
zamieszczenia w BIP, gdyż nie zmienia sposobu wykorzystania terenu, ani nie 
ingeruje w środowisko w sposób powodujący jego przekształcenie - stanowi jedynie 
wytyczne dla właścicieli lasów w celu zachowania ich trwałości. 

W przypadku lasów prywatnych, UPUL sporządzano w trzech egzemplarzach: 
pierwszy wraz z nośnikiem elektronicznym otrzymywało Starostwo, drugi Burmistrz 
gminy, na terytorium której znajdował się las, trzeci egzemplarz otrzymywał 
właściciel gruntów leśnych. UPUL dla miasta Szprotawy otrzymał Burmistrz 
Szprotawy i Starostwo Powiatowe w Żaganiu, a UPUL dla miasta Żagań – Burmistrz 
Żagania, Starostwo Powiatowe w Żaganiu i Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

 (dowód: akta kontroli str. 334-395,990,991,1170) 

                                                      
17  Podstawą prawną takiego sposobu wyboru oferty były: Zarządzenie Nr 20.2012 Starosty Żagańskiego 

z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość 
szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO, Zarządzenie Nr 56.2014 
Starosty Żagańskiego z dnia 7 listopada 2014 r. oraz Zarządzenie Nr 52/2016 Starosty Żagańskiego z dnia 
1 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość 
szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO. 

18  Umowa Nr ROŚiB.032.2.2013 z dnia 1 lipca 2013 r., Nr ROŚiB.032.3.2015 z dnia 14 września 2015 r., 
Nr ROŚiB.032.2.2017 z dnia 7 września 2017 r. 
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2.4. Starosta dysponował stosowną, aktualną i kompletną dokumentacją 
urządzeniową obejmującą UPUL dla lasów, których właścicielami nie były osoby 
fizyczne i wspólnoty gruntowe, nad którymi sprawował nadzór19.  

W Starostwie podejmowano działania w celu weryfikacji wykonania zadań ujętych 
w dokumentacji urządzeniowej, a także nadzorowania 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 w następujący sposób: 

- oględziny/wizje w terenie, 
- kontrole realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej, 
- sprawdzanie udatności zalesienia, 
- kontrole pozyskiwania drewna. 

Starostwo nie ponosiło kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji, o której 
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach. 

Starostwo nie weryfikowało na bieżąco i systematycznie aktualności rejestrów 
działek zawartych w UPUL, a jedynie przy okazji innych czynności, co zostało 
szerzej opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli str. 298-299,396-405,991,1170) 

2.5. W okresie objętym kontrolą nie planowano dokonywania kontroli/oględzin. 
Przeprowadzano je w trakcie innych czynności związanych z realizacją zadań 
w zakresie realizacji gospodarki leśnej20. 

Nadzór obejmował zarówno lasy prywatne (należące do osób fizycznych), jak 
i pozostałe (gminne). W okresie objętym kontrolą objęto nim odpowiednio: w 2018 r. 
- 151 ha, w 2019 r. - 70 ha, a w I półroczu 2020 r. - 33 ha lasów, co stanowiło 
w 2018 r. - 11,26%, w 2019 r. - 5,12%, a w I półroczu 2020 r. - 2,42% lasów 
podlegających pod nadzór Starosty. 

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków: 
- niewykonywania obowiązków wskazanych w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach dot. 

wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających 
powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów; zapobiegania, wykrywania 
i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się 
organizmów szkodliwych; ochrony gleby i wód leśnych, 

- niewykonywania przez właścicieli obowiązków lub zadań związanych 
z trwałym utrzymaniem lasów i zapewnieniem ciągłości ich użytkowania 
określonych w art. 13 ustawy o lasach, 

- niewykonywania zadań zawartych w UPUL lub decyzjach Starosty wydanych 
na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.  

Pracownik Starostwa, zajmujący się nadzorem nad lasami w toku prowadzonych 
czynności służbowych na bieżąco kontrolował realizację obowiązków zapewnienia 
ochrony przeciwpożarowej przez właścicieli nadzorowanych lasów. Dokumentowane 
to było w treści sporządzanych protokołów oględzin/wizji/prac terenowych. 
Właściciele nadzorowanych lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

                                                      
19  Jeden UPUL dla lasów komunalnych stanowiących własność gminy miejskiej Żagań o statusie miejskim, 

położonych na terenie miasta Żagań i Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz drugi dla lasów komunalnych 
położonych w granicach administracyjnych miasta Szprotawa i w granicach gminy Szprotawa w obrębie wsi 
Wiechlice. 

20  W 2018 r. przeprowadzono 39 kontroli/oględzin/wizji lokalnych, w 2019 r. - 24, w I półroczu 2020 r. - 12. 
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wywiązywali się z obowiązków zapewnienia ochrony przeciwpożarowej m.in. 
poprzez usuwanie wywrotów, posuszu i złomów.  

W treści UPUL w punkcie dot. ochrony przeciwpożarowej wpisywano, że ochrona 
przeciwpożarowa danego lasu prowadzona będzie zgodnie z planem tej ochrony 
sporządzonym dla nadleśnictwa, w którego zasięgu terytorialnym znajdują się lasy 
objęte tym opracowaniem.  

W okresie objętym kontrolą Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Żaganiu, raz przeprowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa (na działce należącej do osoby 
fizycznej) nie stwierdzając nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 396-405,1083,1098,1144-1146,1170-1171) 

Jak wynika z informacji uzyskanych od gmin, których lasy podlegały pod nadzór 
Starosty, dwie gminy opracowały wymagane uproszczone plany urządzenia lasu 
(Gmina Szprotawa posiada UPUL na lata 2017-2026, natomiast Gmina Żagań na 
lata 2012-2021), natomiast pozostałe gminy posiadają dokumenty związane 
z inwentaryzacją stanu lasów. 

Pięć gmin21 nie podejmowało żadnych działań w zakresie kształtowania równowagi 
w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz 
trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. Pozostałe 
cztery22 usuwało posusz, wywroty i złomy, dokonywało trzebieży, przeprowadzało 
dolesienia. Żadna gmina nie uwzględniała UPUL w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Z gruntów leśnych stanowiących własność tych 
gmin w 2018 r. pozyskano łącznie 68,08 m3 drewna (grubizny), a w I półroczu 
2020 r. - 69,92 m3. W 2019 r. nie pozyskiwano drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 406-439,1171)  

2.6. W okresie objętym kontrolą zanotowano pięć sytuacji wystąpienia organizmów 
szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów: 

- Nadleśnictwo Szprotawa pismem Nr ZGO.7102.12.2019.PK z dnia 21 marca 
2019 r. poinformowało Starostwo o występowaniu drzew zasiedlonych przez 
kornika ostrozębnego na działkach niebędących w zarządzie Skarbu 
Państwa, przylegających do lasów Nadleśnictwa Szprotawa23. W następstwie 
tego, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia 
drzew zasiedlonych przez tego kornika. W jego wyniku wydano decyzję 
nakazową, którą zarządzono usunięcie drzew zasiedlonych przez kornika 
ostrozębnego oraz posuszu, wywrotów i złomów przez właścicielkę lasu24. 
Drzewa zostały usunięte na koszt Nadleśnictwa Szprotawa. 

- w czterech przypadkach ujawniono wystąpienie drzew zasiedlonych przez 
kornika ostrozębnego w związku z przeprowadzonymi wizjami lokalnymi 
w terenie w celu wykonania inwentaryzacji stanu lasu. W wyniku tego, 
w protokołach z inwentaryzacji zawierano uwagi o konieczności usunięcia 
drzew zasiedlonych przez kornika i spalenia gałęzi z wyciętych drzew. 
Drzewa zostały usunięte przez właścicieli lasów. 

                                                      
21  Gmina Brzeźnica, Wymiarki, Żagań (wiejska), Gozdnica, Małomice. 
22  Gmina Niegosławice, Iłowa, Szprotawa, Żagań (miejska). 
23  Nadleśniczowie, poza ww. sytuacją, nie wnioskowali do Starosty o zarządzenie wykonania zabiegów 

zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu 
zagrażającym trwałości lasów. Cztery z ośmiu nadleśnictw z terenu Powiatu Żagańskiego, nie prowadziło 
oceny stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

24  Nr ROŚiB.6164.10.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r 
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W okresie objętym kontrolą25 w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
na terenie Powiatu Żagańskiego miało miejsce dziewięć pożarów, z tego osiem 
w 2018 r. i jeden w kwietniu 2020 r.  

W okresie 2018 - I połowa 202026 nie dokonywano uzgodnień z właścicielami ww. 
lasów w zakresie umieszczania tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących 
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu przy wjazdach do lasów oraz przy 
parkingach leśnych, o których mowa w § 39 ust 5 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów27. 

(dowód: akta kontroli str. 440-500,1171-1172)  

2.7. W okresie objętym kontrolą na terenie nadzorowanych przez Starostę lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa nie wystąpiła sytuacja, o której mowa 
w art. 12 ust. 1 ustawy o lasach. Tym samym Starosta w okresie objętym kontrolą 
nie wydawał decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów 
zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową 
drzewostanu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w tym 
przepisie, tj.: braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej 
w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów 
lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo 
abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów. 

(dowód: akta kontroli str. 500,1172)  

2.8. W okresie objętym kontrolą wpłynęło 10 wniosków właścicieli lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, dotyczących zmiany lasu na użytek 
rolny. W wyniku prowadzonych postępowań wydano: 

- sześć decyzji o wyrażeniu zgody na zmianę gruntów leśnych o łącznej 
powierzchni 8,5363 ha na użytek rolny zobowiązując jednocześnie właścicieli 
do dostarczenia do Starostwa operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych celem uaktualnienia ewidencji 
gruntów28, 

- jedną decyzję o odmowie wyrażenia zgody na zmianę gruntów leśnych 
o powierzchni 0,53 ha na użytek rolny (drzewostany stanowiły część 
większego kompleksu leśnego), 

- w trzech przypadkach, pozostawiono wnioski bez rozpoznania (wnioski nie 
spełniały wymogów formalnych: nie załączono decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej, 
a w przypadku jednego z tych wniosków brak było zgody współwłaścicieli 
przedmiotowej działki na zmianę rodzaju i klasy użytku stanowiącego las). 

Na podstawie badania jednego postępowania oraz wydanej w jego wyniku decyzji 
o wyrażeniu zgody na zmianę gruntów leśnych na użytek rolny ustalono, że 
postępowanie to było prowadzone nierzetelnie, a w jego wyniku wydano pozytywną 
dla wnioskodawców decyzję pomimo, że treść dokumentów zgromadzonych 
w sprawie nie wskazywała na szczególnie uzasadnione potrzeby właścicieli lasów. 
Zostało to szerzej opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze 

                                                      
25  2018 r. - I półrocze 2020 r. 
26  Do 24 czerwca 2020 r. 
27  Dz. U. Nr 109  poz. 719, ze zm. 
28  Jako powód zmian przeznaczenia gruntu podawano: ułatwienie prowadzenia zabiegów agrotechnicznych 

lub poprawę dochodowości gospodarstwa poprzez zwiększenia areału upraw, w szczególności jego 
płynności finansowej 
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trzecim niniejszego wystąpienia (Prowadzenie postępowań administracyjnych 
i egzekucyjnych). 

Wydając decyzje o wyrażeniu zgody na zmianę gruntów leśnych na użytki rolne 
uwzględniano przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko29. 

Z informacji będących w posiadaniu Starostwa wynika, że ww. użytki rolne nie 
zostały zmienione w grunty o innym przeznaczeniu (np. w grunty budowlane). 

 (dowód: akta kontroli str. 501-679,705,995-996,1172)  

2.9. W okresie objętym kontrolą Starosta nie wydawał decyzji dotyczących 
wydawania decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia 
gruntów (art. 14 ust. 5 ustawy o lasach). Wydał natomiast dwie decyzje, podstawą 
których był art. 14 ust. 7 ww. ustawy. Decyzje te zostały wydane na podstawie 
przeprowadzonej oceny udatności upraw leśnych, zgodnie z którą uprawy oceniono 
jako udatne. Przed ich wydaniem przeprowadzono gleboznawczą klasyfikację 
gruntów, sporządzono stosowną dokumentację techniczną, mapę aktualizacji 
klasyfikacji gruntów, wykaz zmian danych ewidencyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 680-704,1172-1173)  

2.10. W przypadku każdej informacji o pozyskaniu drewna w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa w Starostwie podejmowano stosowne 
działania, tj. cechowano drewno oraz wydawano właścicielowi lasu dokument 
stwierdzający legalność pozyskania drewna, o którym mowa w art. 14a ust. 3 
ustawy o lasach (dalej: świadectwo legalności pozyskania drewna)30.  

W okresie objętym kontrolą wystawiono odpowiednio następującą liczbę świadectw 
legalności pozyskania drewna:  

- w 2018 r. - 61, 
- w 2019 r. - 30,  
- w I półroczu 2020 r. - 20. 

Na świadectwach wskazywano podstawę prawną oraz informację na jakiej 
podstawie drewno było pozyskiwane (UPUL lub zadanie z zakresu gospodarki 
leśnej określone w stosownej decyzji). Świadectwa legalności pochodzenia drewna 
nie były drukami ścisłego zarachowania.  

Ewidencja świadectw legalności pozyskania drewna prowadzona była w formie 
elektronicznej. 

W okresie objętym kontrolą, z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
pozyskano 1.686 m3 drewna (grubizny). 

(dowód: akta kontroli str. 246-249,706-754,1173)  

2.11. W badanym okresie, drewno w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa w każdym przypadku było pozyskiwane zgodnie z UPUL lub decyzją 
wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu31. Starosta nie wydawał decyzji, 
o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy o lasach - nie wystąpiły przypadki losowe, do 
których zastosowanie ma ww. przepis. 

(dowód: akta kontroli str. 706-707,712-713,715-753,1173)  

                                                      
29  Dz. U. poz. 1839. 
30  Zostało to ustalone na podstawie próby obejmującej 2019 rok. 
31  Zostało to ustalone na podstawie próby obejmującej 2019 rok. 
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2.12. W Starostwie w ramach prowadzonych czynności związanych 
z inwentaryzacją lub oględzinami lasu nadzorowano realizację wymagań dobrej 
praktyki w zakresie gospodarki leśnej oraz przeprowadzania przed wycięciem drzew 
inwentaryzacji przyrodniczej (oględziny, rozpoznanie), np. w zakresie gniazd 
ptasich, chronionych gatunków roślin i zwierząt. W wyniku dotychczasowych działań 
terenowych nie stwierdzono potencjalnego zagrożenia dla gatunków chronionych 
roślin i zwierząt. 

Pracownik Starostwa podczas wyjazdów terenowych monitorował prawidłowość 
trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania (art. 13 ust. 1 
ustawy o lasach), a w szczególności: 

- zachowanie w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych zgodnych z rodzajem 
siedliska); 

- ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach 
w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu; 

- pielęgnowanie i ochronę lasu, w tym również ochronę przeciwpożarową; 
- przebudowę drzewostanu w celu osiągnięcia celów gospodarki leśnej, 

zawartych w UPUL, decyzjach, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy 
o lasach oraz w sporządzanych inwentaryzacjach; 

- racjonalne użytkowanie lasu w sposób trwale zapewniający optymalną 
realizację wszystkich jego funkcji. 

 (dowód: akta kontroli str. 706,1173)  

2.13. W okresie objętym kontrolą zanotowano dwa przypadki, w których Starostwo 
zostało powiadomione o możliwości popełnienia wykroczenia/przestępstwa w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. W pierwszym przypadku zostało to 
zgłoszone przez Straż Leśną, w drugim sytuacja dotyczyła wycinki drzew i kradzieży 
drewna, co zostało zauważone przez właścicielkę działki i zgłoszone Policji, o czym 
poinformowano Starostwo. 

(dowód: akta kontroli str. 706,755-758,1173)  

2.14. W Starostwie nie opracowano procedur dotyczących szeroko rozumianego 
doradztwa właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
w zakresie realizacji zadań przewidzianych w UPUL oraz inwentaryzacjach 
i protokołach z inwentaryzacji. Jednakże w ramach wykonywanych obowiązków 
pracownik odpowiedzialny za lasy prowadził doradztwo w toku czynności 
terenowych, np. w zakresie pomocy właścicielom lasów w wyznaczaniu drzew 
przeznaczonych do wycinki w ramach zabiegów pielęgnacyjnych, koniecznością 
podejmowania niezbędnych działań związanych z szeroko rozumianą ochroną 
przeciwpożarową, utrzymywaniem porządku w lesie. Przekazywał on także 
zainteresowanym właścicielom lasów materiały informacyjno-edukacyjne w formie 
broszurek, ulotek, poradników. 

(dowód: akta kontroli str. 706,759-805,1174)  

2.15. W Starostwie nie prowadzono osobnych rejestrów ilości i pojemności 
zbiorników małej retencji. Starostwo nie posiadało danych odnośnie liczby 
zbiorników retencyjnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i ich 
pojemności. 

(dowód: akta kontroli str. 806-813,1174)  

2.16. W Starostwie nadzorowano realizację obowiązku właścicieli nieruchomości 
zgłaszania zmian dotyczących lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
poprzez weryfikowanie przez pracownika Starostwa danych zawartych w ewidencji 
gruntów i budynków, jednie w sytuacji konieczności uzyskania przez właściciela 
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zaświadczenia ze Starostwa potwierdzającego, że nieruchomość jest lub nie jest 
objęta UPUL lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. 
W rezultacie występowały sytuacje, że zadrzewiony obszar nie został oznaczony 
w rejestrze gruntów jako las lub grunt zadrzewiony i zakrzewiony. Zostało to szerzej 
opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 814-816,975-988,1174) 

2.17. Nie wystąpiły przypadki, gdy przez las niestanowiący własności Skarbu 
Państwa przebiega granica powiatu. Stwierdzono natomiast dwa przypadki, 
w których granica lasu prywatnego pokrywała się z granicą powiatu. 

(dowód: akta kontroli str. 817-819,1174)  

2.18. Stosownie do obowiązków wynikających z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej32, Starostwo terminowo sporządzało 
i przekazywało do Głównego Urzędu Statystycznego Sprawozdanie o lasach 
prywatnych (osób fizycznych i prawnych) L-03 wraz z załącznikiem za 2018 r. 
i 2019 r.33 

Sprawozdania były sporządzane na podstawie dokumentacji dotyczącej stanu 
posiadania będącej w dyspozycji jednostki (w szczególności: UPUL, inwentaryzacje 
stanu lasu, wykazy geodezyjne ewidencji gruntów i budynków) zgodnie 
z objaśnieniami do formularza L-03. 

Pracownik, do którego obowiązków należało sprawowanie nadzoru nad lasami 
wpisywał dane dotyczące Działu 2 sprawozdania w zakresie hodowli lasu 
i pozyskania drewna, natomiast pracownik Wydziału Geodezji wpisywał dane 
dotyczące Działu 1 - powierzchnia gruntów leśnych. 

W toku kontroli stwierdzono, że dane wpisywane do sprawozdań w zakresie 
powierzchni gruntów leśnych (Dział 1 sprawozdań) nie były zgodne z dokumentami 
będącymi w zasobach Wydziału Rolnictwa. Zostało to szerzej opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 817,820-842,1174)  

2.19. W zakresie spraw związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa, Starostwo współpracowało m.in. z następującymi 
podmiotami: 

- gminami (jako właścicielami lasów komunalnych) w zakresie m.in.: 
dokumentacji urządzeniowej, planowania i wyznaczania trzebieży, odbioru 
drewna, ochrony środowiska, 

- Państwową Strażą Pożarną w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów, 
- nadleśnictwami z terenu powiatu w zakresie problemów w trwałości lasów, 

wymiany informacji w zakresie szeroko pojętej ochrony lasów i ochrony 
przeciwpożarowej, zwalczania kłusownictwa, zaśmiecania i kradzieży drewna 
oraz wycinki sanitarnej drzew i wycinki związanej z czyszczeniem pasów 
technicznych pod liniami średniego napięcia, 

- Strażą Leśną i Policją w zakresie podejrzenia kradzieży drewna na terenie 
lasów. 

 (dowód: akta kontroli str. 449-453,457,459,495-496,756,863,865-880,1174)  

                                                      
32  Dz. U. z 2020 r. poz. 443. 
33  Sprawozdanie L-03 za 2018 r. zostało wygenerowane w dniu 13 lutego 2019 r., a za 2019 r. - 13 lutego 

2020 r. 
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2.20. W Starostwie dostrzegane były utrudnienia i ograniczenia w zakresie realizacji 
zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa takie jak: 

- znaczne rozdrobnienie własności leśnej,  
- mała powierzchnia lasu przypadająca na jednego właściciela, 
- ograniczone środki, w tym związane z kosztami podróży służbowych, na 

działania związane z nadzorem nad lasami (pomimo, że należy to do zadań 
Starostwa, nie ma ono z tego tytułu przychodów, np. z części kwoty podatku 
leśnego). 

 (dowód: akta kontroli str. 863-864,1175) 

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

1. Wydział Rolnictwa nie weryfikował aktualności rejestrów działek zawartych 
w UPUL. Nie nadzorowano również na bieżąco realizacji obowiązku właścicieli 
polegających na zgłaszaniu zmian w zakresie lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa.  

Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o lasach, starosta nadzoruje wykonanie 
zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa. Stosownie natomiast do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne34, ewidencję gruntów i budynków 
oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie. Art. 22 ust. 2 ww. 
ustawy nakłada natomiast w szczególności na właścicieli nieruchomości obowiązek 
zgłaszania właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów 
i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.  

W toku kontroli NIK sprawdzono aktualność danych w zakresie działek leśnych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie następujących 
miejscowości: Czyżówek, Borowe, Iłowa, Stary Żagań, Dzietrzychowice, Żagań. 

Z wypisów z rejestru gruntów wynikało, że następujące działki, na których znajdują 
się częściowo lasy lub grunty zadrzewione i zakrzewione, są oznaczone jako grunty 
orne, łąki trwałe lub pastwiska trwałe: działka o powierzchni 1,3000 ha 
w Dzietrzychowicach, działka o powierzchni 5,9336 ha w Iłowej oraz działka 
o powierzchni 1,9920 w Żaganiu. 

Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Rolnictwa wynika, że weryfikacja wykonania 
UPUL przez pracownika tut. Wydziału była realizowana jedynie przy okazji 
wykonywania jego obowiązków służbowych w terenie. Współpracował on przy tym 
z Wydziałem Geodezji oraz posługiwał się systemem geodezyjnym IntraEwid. 
Naczelnik Wydziału Geodezji potwierdził, że wydziałem merytorycznym w sprawach 
nadzoru i ich aktualności nad właścicielami lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa jest Wydział Rolnictwa.  

Pracownik Wydziału Rolnictwa odpowiedzialny za lasy wyjaśnił natomiast, że 
działka na której znajduje się formacja przypominająca las lub teren 
zadrzewiony/zakrzewiony może być w rzeczywistości rolą lub łąką, czy pastwiskiem. 
Pierwotnie funkcja tego obszaru została sklasyfikowana do produkcji rolnej, lecz 
poprzez lata nie był używany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, co 
spowodowało naturalną sukcesje ekologiczną i zmiany w siedlisku - powstała 
formacja roślin przypominająca las. Drugą wskazaną przez niego możliwą 
przyczyną rozbieżności pomiędzy ewidencją gruntów a stanem faktycznym 

                                                      
34  Dz.U. z 2020 r. poz. 276, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w terenie były błędy taksatorów, klasyfikatorów oraz geodetów. Stwierdził ponadto, 
że po każdym pomiarze powierzchni i aktualizacji map wszystkie materiały powinny 
zostać dostarczone do Starostwa w celu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków 
przez geodetów, którzy zwykle tego nie robią. 

Z wyjaśnień udzielonych przez Starostę wynika natomiast, że powyższa sprawa 
została już omówiona z Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa oraz Naczelnikiem 
Wydziału Geodezji. W wyniku tych rozmów ustalono, że w najbliższym czasie 
zostaną podjęte stosowne działania zmierzające do jej uregulowania w sposób 
zapewniający bieżące wprowadzanie i kontrolę aktualności rejestrów działek. 

(dowód: akta kontroli str. 298-299,396-405,975-988,994-995,997,1155-
1156,1166,1175) 

2. Sprawozdania L-03 o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) były 
sporządzane w Wydziale Rolnictwa przy udziale pracowników Wydziału Geodezji, 
którzy podawali dane w zakresie powierzchni gruntów leśnych. 

Obowiązek sporządzania ww. sprawozdań wynikał z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej35. 

W toku kontroli stwierdzono, że dane wpisywane do sprawozdań w zakresie 
powierzchni gruntów leśnych (Dział 1 sprawozdań) nie były zgodne z dokumentami 
będącymi w dyspozycji Wydziału Rolnictwa.  

Z wyjaśnienia pracownika Wydziału Rolnictwa wynika, że rozbieżność ta polegała 
m.in. na błędnym obliczeniu powierzchni zinwentaryzowanych działek przez 
poprzedniego pracownika tego Wydziału, a nie zostało to sprawdzone przez Wydział 
Geodezji. Związane to było z tym, że działki na których wygasła inwentaryzacja nie 
były systematycznie odpisywane od ogólnej sumy powierzchni lasów, z kolei kolejne 
inwentaryzacje były dopisywane, dlatego powierzchnia cały czas rosła, a nie była 
bilansowana.  

W rezultacie: 
- w sprawozdaniu L-03 za 2018 r. i 2019 r. w pozycji 05 wpisano 236,03 ha 

lasów objętych aktualnymi uproszczonymi planami urządzania lasu, 
a powinno być wpisane 428,29 ha (tj. o 192,26 ha więcej), 

- w sprawozdaniu L-03 za 2018 r. w pozycji 06 wpisano 770,55 ha lasów 
objętych inwentaryzacjami, a powinno być wpisane 595 ha (tj. o 175,55 ha 
mniej), natomiast w sprawozdaniu L-03 za 2019 r. wpisano 839,97 ha, 
a powinno zostać wpisane 665 ha (tj. o 174,97 ha mniej), 

- w sprawozdaniu L-03 za 2019 r. w pozycji 10 wpisano 42,00 ha lasów 
pozostałych osób prawnych, a powinno być wpisane 42,16 ha (tj. o 0,16 ha 
więcej), 

- w sprawozdaniu L-03 za 2018 r. w pozycji 13 wpisano 1.293,00 ha lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowanych przez służby 
powiatu (miasta), a powinno być wpisane 1.341,00 ha (tj. o 48 ha więcej), 
natomiast w sprawozdaniu L-03 za 2019 r. wpisano 1.312,00 ha, a powinno 
zostać wpisane 1.364,61 ha (tj. o 52,61 ha więcej). 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa potwierdził powyższe wyjaśnienia, wskazując 
ponadto, że pracownik odpowiedzialny za lasy musi sam te dane dopisywać kolejno 
przez lata, co prawidłowo powinno być weryfikowane przez Wydział Geodezji.  

Z wyjaśnień udzielonych przez Starostę wynika natomiast, że zobowiązał 
Naczelników Wydziału Rolnictwa i Wydziału Geodezji do podjęcia ściślejszej 

                                                      
35  Dz. U. z 2019 r. poz. 649, ze zm. 
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współpracy mającej na celu niezwłoczne wyjaśnienie i wyeliminowanie wszelkich 
rozbieżności obejmujących dane dotyczących lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa oraz uniknięcia ich w przyszłości. 

(dowód: akta kontroli str. 817,820-842,991,1166,1175-1176)  

W Starostwie nadzorowano i monitorowano wykonywanie przez właścicieli lasów 
obowiązków kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia 
naturalnej odporności drzewostanów oraz trwałego utrzymywania lasów 
i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. W przypadku wystąpienia organizmów 
szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów, prawidłowo zarządzano 
wykonanie zabiegów zwalczających i ochronnych. W przypadku każdej informacji 
o pozyskaniu drewna pracownik odpowiedzialny za lasy w sposób właściwy 
realizował obowiązek cechowania oraz sporządzał stosowną dokumentację w tym 
zakresie. Starosta terminowo wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, 
dotyczących sporządzania i przekazywania do Głównego Urzędu Statystycznego 
sprawozdań L-03 o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych), jednak 
w zakresie dot. powierzchni lasów były one sporządzane nierzetelnie. Negatywnie 
należy ocenić brak bieżącej aktualizacji rejestrów działek zawartych w dokumentach 
urządzeniowych, bieżącej kontroli realizacji obowiązku zgłaszaniu zmian 
dotyczących lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa przez ich właścicieli. 
 

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych 
i egzekucyjnych 

 

3.1. W okresie objętym kontrolą Starosta wydał łącznie 82 decyzje administracyjne 
w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, z tego: 

- jedną decyzję określającą zadania właścicieli lasów, w przypadkach 
niewykonania obowiązków wskazanych w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach, 

- jedną decyzję dot. prawa do pobierania ekwiwalentu za wyłączenie gruntu 
z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, 

- 71 decyzji dot. wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej wynikających 
z inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach36, 

- siedem decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny, 
- dwie decyzje zatwierdzające gleboznawczą klasyfikację gruntów (zalesienie 

gruntów rolnych)37. 

Od ww. decyzji nie składano odwołań. 

(dowód: akta kontroli str. 239-240,881-886,890,1176) 

                                                      
36  W 2018 r. wydano 27 decyzji, w 2019 r. wydano 29 decyzji, w I półroczu 2020 r. wydano 15 decyzji. 
37  W okresie objętym kontrolą nie wydawano decyzji w następujących sprawach: 

- 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, 

- przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów, 
- w przypadkach losowych, drewna niezgodnie z UPUL lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji 

stanu lasów, 
- nakazujących zrealizowanie niewykonanych przez właściciela lasu obowiązków określonych w art. 13 

ustawy o lasach lub zadań zawartych w UPUL lub decyzji Starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji 
stanu lasów. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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3.2. W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków niewykonywania przez 
właścicieli obowiązków wynikających z ustawy o lasach dotyczących odnowienia 
zrębów, pielęgnacji upraw lub młodników, usuwania posuszu czynnego, tym samym 
nie było podstaw do wydana decyzji administracyjnych określających do wykonania 
zadania w tym zakresie. Ustalenia w tym zakresie były zawierane w protokołach 
z wizji/oględzin/prac terenowych, protokołach sporządzanych przy inwentaryzacji lub 
protokołach z oceny udatności uprawy leśnej, sporządzanych przez pracownika 
Starostwa odpowiedzialnego za lasy.  

(dowód: akta kontroli str. 887-890,1176) 

3.3. Postępowania administracyjne dotyczące wykonywania zadań z zakresu 
gospodarki leśnej wynikających z inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa38 były prowadzone i dokumentowane w następujący 
sposób: 

- zapewniano stronom możliwość czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiano im wypowiedzenie się 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, 

- decyzje wydawano terminowo, 
- zawiadamiano wszystkie osoby będące stronami w sprawie o wszczęciu 

postępowania oraz przekazywano informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 
i 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), przy pierwszej czynności skierowanej 
do strony, 

- sporządzano zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej 
istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli czynność nie została 
w inny sposób utrwalona na piśmie. Protokoły zawierały wszystkie wymagane 
elementy, 

- umożliwiano stronom wgląd w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii 
lub odpisów, 

- w sposób wyczerpujący zbierano i rozpatrywano materiał dowodowy, 
- decyzje zawierały wymagane elementy składowe oraz były doręczane 

stronom na piśmie, ponadto do każdej decyzji dołączana była kopia 
z inwentaryzacji, kopia protokołu oględzin oraz mapa. 

W przypadku jednego postępowania dotyczącego zmiany gruntów leśnych na 
użytek rolny stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewyczerpującym 
zebraniu i rozpatrzeniu całego materiału dowodowego. Zostało to szerzej opisane 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 538-613,1176-1177) 

3.4. W okresie objętym kontrolą pracownicy Starostwa nie wszczynali i nie 
prowadzili postępowań egzekucyjnych w zakresie realizacji zadań w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa - nie stwierdzono wystąpienia sytuacji, 
w której właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nie 
zrealizowali obowiązków wskazywanych w wydanych decyzji administracyjnych. 

W Starostwie monitoring realizacji postanowień decyzji administracyjnych 
w zakresie realizacji zadań w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
wydanych przez Starostę dokonywany był w toku prac terenowych wykonywanych 
przez pracownika Starostwa odpowiedzialnego za lasy. 

 (dowód: akta kontroli str. 890,1177) 

                                                      
38  Badanie przeprowadzono na próbie ośmiu postępowań prowadzonych w 2019 r. przez pracownika 

odpowiedzialnego za lasy. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W wyniku szczegółowej analizy jednego postępowania o wyrażeniu zgody na 
zmianę gruntów leśnych na użytek rolny ustalono, że było ono prowadzone 
nierzetelnie a wydana decyzja była wadliwa - z treści dokumentów zgromadzonych 
w sprawie wynikało, że nie istniały przesłanki do jej wydania, do jakich należą 
szczególnie uzasadnione potrzeby właścicieli lasu.  

W dniu 28 listopada 2019 r. została wydana decyzja Nr G.6623.10.2019, którą 
Starosta Żagański orzekł o wyrażeniu zgody na zmianę całości gruntów leśnych 
o łącznej powierzchni 5,0244 ha na użytek rolny. Sprawa została wszczęta na 
wniosek właścicieli, którzy uzasadnili go tym, że powstały w wyniku wylesienia grunt 
rolny planują zagospodarować w prowadzonym gospodarstwie rolnym w celu 
poprawy dochodowości gospodarstwa, w szczególności jego płynności finansowej. 
Ponadto, ich zdaniem, zalesienie gruntu powoduje wymierne szkody poprzez 
uszkadzanie drenarki przez korzenie drzew. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, zmiana lasu na użytek rolny jest 
dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. 
Jak wynika natomiast z art. 13 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, w stosunku do lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, decyzję wydaje starosta na wniosek 
właściciela lasu. 

Art. 7 KPA stanowi, że w toku postępowania organy administracji publicznej 
podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny 
i słuszny interes obywateli. Stosownie do art. 77 § 1 KPA, organ administracji 
publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał 
dowodowy. 

Z wyjaśnień udzielonych przez pracownika Wydziału Geodezji prowadzącego tę 
sprawę i sporządzającego przedmiotową decyzję wynikało, że wizja w terenie nie 
miała miejsca, posłużono się natomiast serwisem Geoportal. Głównym dowodem, 
oprócz wniosku strony, była jedynie decyzja środowiskowa. Za szczególnie 
uzasadnioną potrzebę zostało przyjęte, że właściciele są rolnikami prowadzącymi 
duże gospodarstwo rolne i pozytywna decyzja ułatwi im prowadzenie działalności 
rolniczej bez zakłóceń. Jak wyjaśnił w toku kontroli, grunty leśne stanowią enklawy 
w środku pola, w związku z tym nie widział problemu z przekształceniem gruntów. 
Podane we wniosku kwoty ewentualnych przyszłych przychodów oraz kwestia 
drenarki nie była w żaden sposób weryfikowana. Przyznał jednocześnie, że miał 
świadomość faktu, że wnioskodawcy mają duże gospodarstwo rolne przynoszące 
satysfakcjonujący dochód39. 

Z wyjaśnień udzielonych przez Starostę w zakresie tej nieprawidłowości wynika, że 
zwrócił uwagę Naczelnikowi Wydziału Geodezji, w którym prowadzona była ta 
sprawa, aby zwiększyła nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez 
podwładnych jej pracowników. Zobowiązał się ponadto do podjęcia ze swojej strony 
właściwych działań nadzorczych, aby wyeliminować w przyszłości tego typu 
nieprawidłowości, m.in. poprzez zwiększenie nadzoru prawnego nad decyzjami 
wydawanymi przez pracowników Starostwa.  

(dowód: akta kontroli str. 595-613,1127-1128,1166,1175) 

                                                      
39  W ramach kontroli dokonano wizji w terenie przedmiotowej nieruchomości. W jej toku ustalono, że na 

gruncie rolnym posadowionych zostało pięć wiatraków. Nie znajdowały się na nim żadne drzewa 
i zakrzaczenia. Od strony północnej i wschodniej pole otoczone było terenem zalesionym. Wizji dokonano 
z drogi publicznej prowadzącej do Gościszowic oraz z drogi publicznej prowadzącej do Niegosławic 
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W kontrolowanym okresie w Starostwie co do zasady prawidłowo i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami wszczynano, prowadzono i dokumentowano 
postępowania administracyjne dot. wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej 
wynikających z inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa. Nieprawidłowość stwierdzono w jednym postępowaniu administracyjnym 
dotyczącym zmiany gruntów leśnych na użytek rolny – brak wykazania spełnienia 
przesłanki ustawowej uprawniającej do tej zmiany. 

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

 Podjęcie działań zmierzających do zintensyfikowania nadzoru, w tym 1.
opracowania całości wymaganej dokumentacji urządzeniowej dla 
nadzorowanych lasów, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej wysokości 
środków finansowych na wykonywanie czynności w terenie. 

 Systematyczną weryfikację aktualności rejestrów dotyczących działek leśnych. 2.
 Podjęcie działań zapewniających rzetelne prowadzenie postępowań 3.

administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sposób prawidłowy. 
 Rzetelne sporządzanie sprawozdań o lasach prywatnych (osób fizycznych 4.

i prawnych) L-03. 

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, 8 września 2020 r. 
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