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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). 
 
1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do realizacji zadań. 
2. Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań. 
 
Lata 2019-2021 (do czasu zakończenia kontroli) z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze. 
 
 
1. Zdzisław Szafrański, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/65/2021 z 16 sierpnia 2021 r. 
2. Rajmund Aszkowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/66/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. 
                                                                                                    (akta kontroli str. 1-4) 
 

 
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. - dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Sprawowany nadzór nad realizacją zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego 
wystawiania świadectw legalności pozyskania drewna w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa był niepełny. 

W Starostwie, zadania koncentrowały się na bieżącej obsłudze administracyjnej 
wpływających spraw i wykonywaniu w terenie niezbędnych czynności z tym 
związanych. Od czasu ostatniej kontroli NIK podjęto wprawdzie zadeklarowane 
działania, jednak nie zakończyły się one jeszcze realizacją jednego z podstawowych 
zadań wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 21 ust. 2 ustawy o lasach, 
tj. opracowaniem dokumentacji urządzeniowej lasów dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa. Brak dokumentacji urządzeniowej powodował, że 
pozyskanie przez właścicieli legalnego drewna było utrudnione. Dzięki jednak 
staraniom pracowników Starostwa legalizacja pozyskanego drewna była załatwiana 
sprawnie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 
1. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe oraz finansowe do 

realizacji zadań 
1.1. W regulaminie organizacyjnym Starostwa4 obowiązującym podczas niniejszej 

kontroli NIK zapisano, iż do zadań Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa (BOŚiR) należy m.in. nadzór nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, 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, uznawanie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa za ochronny lub 
pozbawianie go tego charakteru, wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia działki 
uproszczonym planem urządzenia lasu (dalej: upul) lub decyzją Starosty określającą 
zadania z zakresu gospodarki leśnej. 
W ww. regulaminie organizacyjnym Starostwa określono, iż do zadań Wydziału 
Komunikacji, Dróg i Transportu (KDiT) należy m.in. wydawanie decyzji dotyczących 
usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub 
eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne. 

(akta kontroli str. 24-131) 
W badanym okresie, m.in. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa był sprawowany przez jednego nadleśniczego, tj. w ramach zawartego przez 
Starostę porozumienia z Nadleśniczym Nadleśnictwa Bytnica (art. 5 ust. 3 ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach5 - dalej: ustawa o lasach). 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. Według 
zapisów aneksu nr 1/2019 areał lasów, nad którymi nadzór sprawował nadleśniczy w 
2019 r. wynosił 41,65 ha (koszty nadzoru ustalono w wysokości 50 zł za 1 ha w skali 

 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 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. 
4 Załącznik do uchwały nr 360/2021 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kośnie Odrzańskim. 
5 Dz.U. z 2021 r. poz. 1275. 
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roku), wg aneksu nr 1/2020 ww. areał i ww. koszty wynosiły w 2020 r. odpowiednio: 
61,59 ha i 55 zł. W 2021 r. (do czasu kontroli NIK) obowiązywał ww. aneks nr 1/2020, 
a ww. areał i ww. koszty wynosiły odpowiednio: 61,59 ha i 55 zł. 
                                                                                      (akta kontroli str. 250-262, 349) 

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. 349) 

1.2. Od 17.05.2018 r. (do czasu kontroli NIK) w Wydziale BOŚiR na stanowisku ds. 
gospodarki leśnej zatrudniony był (na zastępstwo za 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 uproszonego planu urządzenia lasu,  
prowadzenie spraw wynikających z ww. porozumienia z Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Bytnica podpisanego w dniu 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. 
                                                                     (akta kontroli str. 6-7, 48-50, 132-148, 376) 
W zakresach czynności (zadań) powierzonych do realizacji Naczelnikowi Wydziału 
KDiT (obowiązujących w kontrolowanym okresie) wyszczególniono, m.in. zadanie 
polegające na wydawaniu decyzji dotyczących usunięcia drzew lub krzewów 
utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń 
kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne. 

                                                                     (akta kontroli str. 149-165) 
Starosta na podstawie trzech umów zlecał w kontrolowanym okresie jednej osobie 
(niebędącej pracownikiem Starostwa) 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 drewna8,  

- wyznaczanie drzew do wyrębu w lasach nadzorowanych. 
 

6 Jako p.o. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, oraz główny specjalista w ww. 
wydziale. 

7 Podczas kontroli NIK obowiązywała umowa zlecenia nr 1/2021 z 21.12.2020 r. zawarta na rok 2021 (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 W umowie zapisano, iż cechowanie drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna będzie się odbywać na 
zastępujących zasadach: 1) Na podstawie zawiadomienia przedłożonego przez właściciela lasu o dokonanym wyrębie zgodnie 
z uproszczonym planem urządzenia lasu, inwentaryzacją lub decyzją wynikającą z lustracji (art. 24 w związku z art. 13 ustawy 
o lasach) oraz decyzją wydaną przez Starostę w sprawie pozyskana drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia 
lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (art. 23 ust. 4 ustawy o lasach), 2) Cechowania drewna należy 
dokonać w miejscu jego pozyskania, przed wywozem drewna z lasu, 3) Odbiór drewna nastąpi po jego zrywce i przygotowaniu 
do odbioru, 4) Świadectwo legalności pozyskania drewna wystawi na gruncie Wykonawca umowy i podpisze z upoważnienia 
Starosty, po dokonaniu odbioru drewna w lesie. 
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Osoba realizująca ww. zadania pracowała wcześniej jako leśniczy, ukończyła m.in. 
kurs9 pn. Zarządzanie lasami i zasady prowadzenia gospodarki leśnej w świetle 
ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. 

(akta kontroli str. 3-7, 177-188) 
Podinspektor od dnia zatrudnienia w Starostwie do czasu kontroli NIK nie brał udziału 
w szkoleniach dotyczących obszaru kontroli objętego badaniem NIK. Naczelnik 
Wydziału BOŚiR oraz Naczelnik Wydziału KDiT nie brali udziału w szkoleniach 
dotyczących obszaru kontroli objętego badaniem NIK. 

 (akta kontroli str. 7, 166) 
Naczelnik Wydziału BOŚiR wyjaśnił m.in., że: wynikało to z nadmiaru pracy, braku 
ofert szkoleniowych w tym zakresie oraz stanu pandemii SARS COVID-19. 

      (akta kontroli str. 406-408) 
Naczelnik Wydziału KDiT wyjaśnił, że: nie brałem udziału w szkoleniach dotyczących 
obszaru kontroli objętego badaniem NIK, tj. nadzoru nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa, w tym nadzoru nad legalnością obrotu drewnem, dlatego, 
że nie kierowano do Starostwa ofert takich szkoleń. Ponadto w okresie pandemii 
Covid 19 szkolenia stacjonarne dla pracowników były i są w dalszym ciągu 
zawieszone. 

      (akta kontroli str. 403-405) 
Powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa 
na 31.12.2020 r. wynosiła 1.011,95 ha, w tym:  
- pod nadzór Nadleśnictwa Bytnica podlegała powierzchnia 61,59 ha lasów,  
- pod nadzór ww. podinspektora Wydziału BOŚiR oraz ww. osoby niebędącej 
pracownikiem Starostwa prowadzącym sprawy związane z nadzorem nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa podlegała powierzchnia 950,36 ha lasów. 

             (akta kontroli str. 376) 
1.3. W kontrolowanym okresie nie wystąpiła sytuacja, aby podinspektor lub jego 

zwierzchnicy10 byli jednocześnie właścicielami (współwłaścicielami) lasów 
podlegających pod nadzór Starostwa11. Naczelnik Wydziału KDiT także nie był 
właścicielem (współwłaścicielem) lasów podlegających pod nadzór Starostwa. 

             (akta kontroli str. 270) 
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 administracyjnego12). 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. 189-196) 

1.4. Wydatki Starostwa związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa przedstawiały się wg sprawozdań Rb-28 S z wykonania 
planu wydatków budżetowych w dziale 020 Leśnictwo, rozdziale 02002 Nadzór nad 
gospodarką leśną, następująco: w 2019 r. 2.082,50 zł (wydatki w § 4300 zakup usług); 
w 2020 r. 0 zł (wydatki w kwocie 3.387,45 zł - zobowiązania niewymagalne – w § 4300 
były zrealizowane w 2021 r.). 

                                                                                        (akta kontroli str. 167-173) 

 
9 Kurs obejmujący 28 godzin wykładów, zakończony egzaminem. 
10 Starostowie, Wicestarostowie, Naczelnik Wydziału. 
11 Nie byli ujawnieni w bazach danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo. 
12 Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm. – art. 24 § 1 Kodeku postępowania administracyjnego reguluje kwestię wyłączenia pracownika 

organu od udziału w postępowaniu administracyjnym. 
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W 2019 r. Starostwo poniosło wydatki na nadzór nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 21.152,50 zł13,  w 2020 r. 
18.812,69 zł14, w I półroczu 2021 r. 7.199,13 zł15. 

                                                                                      (akta kontroli str. 348) 
Wydatki (w zł/ha lasów objętych nadzorem) wynosiły odpowiednio:  w 2019 r. 21 zł/ha 
lasów16, w 2020 r. 19 zł/ha lasów17, w I półroczu 2021 r. 7 zł/ha lasów18. 

                                                                                      (akta kontroli str. 348, 376) 
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 2019 r. wypłacono Nadleśnictwu 
Bytnica z tego tytułu kwotę 2,1 tys. zł, natomiast za 2020 r. 3,4 tys. zł. W I półroczu 
2021 r. Starostwo nie poniosło wydatków z tego tytułu.  

(akta kontroli str. 167-173, 348) 
Ponadto za 2019 r. wypłacono osobie fizycznej realizującej umowy zlecenia na 
wykonanie prac polegających na lustracji lasów, cechowaniu drewna i wyznaczaniu 
drzew do wyrębu kwotę 14.210 zł, w 2020 r. 13.080 zł, w 2021 r. (do końca czerwca) 
6.320 zł. 

                                                              (akta kontroli str. 174-188) 

1.5. Powierzchnia Powiatu Krośnieńskiego wynosiła 139.125 ha. Według stanu na 
31.12.2020 r. powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu 
Państwa19 wynosiła 1.011,95 ha, w tym:  
- 908,05 ha stanowiły grunty będące własnością osób fizycznych,  
- 60,00 ha grunty będące własnością jednostek samorządu terytorialnego,  
- 43,90 ha pozostałe grunty20.  

                                                              (akta kontroli str. 376) 
W 2021 r. (od 1.01.2021 r. do czasu kontroli NIK) brak było w Powiecie Krośnieńskim 
aktualnych upul dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.  
W okresie objętym kontrolą NIK jeden następujący uproszczony plan urządzenia lasu 
utracił moc, tj. upul dla łącznej powierzchni 33,48 ha w obrębie Chlebowo 
(obowiązywał od 1.01.2010 r. do 31.12.2019 r.). 

                                                                                      (akta kontroli str. 3-9, 349) 
Starosta 27 kwietnia 2021 r. zawarł z wykonawcą umowę na realizację zadania pod 
nazwą: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, na terenie gminy Gubin, obręb ewidencyjny Chlebowo, 
o łącznej powierzchni 86,32 ha (termin wykonania tej umowy określono do dnia 
20.10.2021 r.). 
                                                                                        (akta kontroli str. 3-9, 271-285) 
W okresie objętym kontrolą NIK opracowano dwa dokumenty, tj. inwentaryzacje stanu 
lasów:  
- na podstawie umowy z 11.04.2019 r. inwentaryzację stanu lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa na terenach gmin: Bytnica, Krosno Odrzańskie, Gubin 
i Dąbie, o łącznej powierzchni 38,88 ha; 

 
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 15.425,24 zł, oraz nadzór nad 

lasami (Nadleśnictwo Bytnica) 3.387,45 zł (dotyczy 2020 r., kwota zapłacona w 2021 r.). 
15 Wynagrodzenie za nadzór prowadzony przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia 7.199,13 zł. 
16 978,40 ha 
17 1.011,95 ha 
18 1.011,95 ha 
19 Grunty leśne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275). 
20 Niestanowiące własności osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot gruntowych, spółdzielni. 
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- na podstawie umowy z 18.06.2020 r. inwentaryzację stanu lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa na terenach gmin: Bytnica i Krosno Odrzańskie, o łącznej 
powierzchni 38,35 ha. 

                                                                                        (akta kontroli str. 3-9, 271-285) 
Podczas kontroli NIK (wg stanu na 9.09.2021 r.): 
- teren objęty dokumentacją urządzeniową w postaci inwentaryzacji stanu lasów 

dotyczył 33 obrębów i obejmował 134,24 ha lasów, 
- ogółem tereny nieobjęte dokumentacją urządzeniową (w postaci uproszczonych 

planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) obejmowały 773,81 ha 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym: 105,36 ha lasów nie 
było objętych uproszczonymi planami urządzenia lasu oraz 668,45 ha lasów nie było 
objętych inwentaryzacjami stanu lasów. 

                                                                                        (akta kontroli str. 389) 
W badanym okresie wydatki na opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa wynosiły ogółem 9.820 zł, w tym:  
- 4.860 zł wydatkowano w 2019 r. ze środków własnych na opracowanie 

inwentaryzacji stanu lasów na terenie gmin Bytnica, Krosno Odrzańskie, Gubin oraz 
Dąbie,  

- 4.960 zł wydatkowano w 2020 r. ze środków własnych na opracowanie 
inwentaryzacji stanu lasów na terenie gmin Bytnica oraz Krosno Odrzańskie21. 

                                                                                           (akta kontroli str. 245-249, 384) 
Szacunkowe zapotrzebowanie na realizację wszystkich zadań w zakresie nadzoru nad 
realizacją zadań w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa, w tym na opracowanie ww. dokumentacji urządzeniowej (upul oraz 
inwentaryzacji stanu lasów) wynosiło podczas niniejszej kontroli NIK 140.000 zł22.  

                                                                                                      (akta kontroli str. 376) 
W okresie od 1.01.2019 r. do 30.06.2021 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. 349)           

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 
Według stanu na 31.12.2020 r. powierzchnia gruntów leśnych niestanowiących 
własności Skarbu Państwa23 wynosiła 1.011,95 ha. Powierzchnia gruntów leśnych 
objęta aktualnymi (na 31.12.2020 r. oraz na 31.08.2021 r.)24 uproszczonymi planami 
urządzenia lasu wynosiła 0 ha (brak było obowiązujących takich planów), 
a powierzchnia gruntów leśnych objęta aktualnymi25 wg stanu na 31.12.2020 r. 
inwentaryzacjami stanu lasu wynosiła 95,89 ha, natomiast wg stanu na 31.08.2021 r. 
134,24 ha. 

                                                              (akta kontroli str. 376) 
Obowiązek sporządzenia dokumentacji urządzeniowej wynikał, z art. 21 ust 1 pkt 2 
i ust. 2 ustawy o lasach. Natomiast stosownie do art. 7 ust.1 ustawy o lasach: trwale 
zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub 
uproszczonego planu urządzenia lasu. 

 
 

21 W I półroczu 2021 r. Starostwo nie ponosiło wydatków na opracowanie inwentaryzacji stanu lasów. 
22 Szacowana stawka za opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla 1 ha lasów wynosi 200 zł. 
23 Grunty leśne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275). 
24 Aktualną dokumentacją, obowiązującą w danym roku, niezależnie od daty jej opracowania. 
25 Aktualną dokumentacją, obowiązującą w danym roku, niezależnie od daty jej opracowania. 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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Naczelnik Wydziału BOŚiR wyjaśnił m.in., że: przy planowaniu wydatków 
budżetowych na rok następny zawsze zgłaszane są potrzeby dotyczące wydatków na 
opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności 
Skarbu Państwa. Otrzymujemy środki finansowe na opracowanie tej dokumentacji, 
jednak są one w dalszym ciągu niewystarczające. 
                                                                                            (akta kontroli str. 406-408) 

 
Przygotowanie organizacyjne Starostwa nie zapewniało w pełnym zakresie realizacji 
zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego wystawiania świadectw legalności 
pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Brak było 
bowiem wymaganej dokumentacji urządzeniowej lasów, która stanowi podstawę do 
sprawowania skutecznego nadzoru. 

 

2. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką leśną 
2.1. Według stanu na 31.12.2020 r. powierzchnia lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa wynosiła 1.011,95 ha (w tym powierzchnię 61,59 ha nadzorowało 
Nadleśnictwo Bytnica, powierzchnię 950,36 nadzorował pracownik Starostwa i osoba 
zatrudniona w Starostwie na podstawie umowy zlecenia). Liczba nadzorowanych 
działek gruntów leśnych wynosiła ogółem 1.375, a liczba właścicieli (współwłaścicieli) 
tych działek wynosiła ogółem 1.702. 

 (akta kontroli str. 376) 

2.2. 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. 
W badanym okresie sporządzono ogółem 72 świadectwa legalności pozyskania 
drewna, w tym: w 2019 r. 28 świadectw, w 2020 r. 29 świadectw, w I półroczu 2021 r. 
15 świadectw.  

                                                                               (akta kontroli str. 376) 
Świadectwa legalności pozyskania drewna były numerowane. Od 2020 r. była 
prowadzona przez Starostwo elektroniczna ewidencja świadectw (wydruki z tej 
ewidencji z 2020 r. oraz z 2021 r. znajdowały się w dokumentacji Wydziału BOŚiR).  
Świadectwa legalności pozyskania drewna nie były objęte ewidencją druków ścisłego 
zarachowania. 

                                                                               (akta kontroli str. 330-331) 
Naczelnik Wydziału BOŚiR wyjaśnił m.in., że: świadectwa legalności pozyskania 
drewna nie były traktowane, jako druki ścisłego zarachowania, gdyż nie przewidują 
tego przepisy prawne. 

                                                                               (akta kontroli str. 406-408) 
W okresie objętym kontrolą zalegalizowano pozyskanie z lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa następujące objętości drewna (grubizny): w 2019 r. 1.035 
m³, w 2020 r. 773 m³,  w 2021 r. (do 31.08.2021 r.) 861,09 m³. 
                                                                                                      (akta kontroli str. 376) 

2.3. W kontrolowanym okresie Naczelnik Wydziału KDiT działając z upoważnienia 
Starosty wydał cztery decyzje dotyczące zgody na wycinkę drzew w lesie położonym 
przy pasie kolejowym, w tym: w 2019 r. jedną decyzję, w 2020 r. jedną decyzję, w 
I półroczu 2021 r. dwie decyzje. Wszystkie ww. decyzje wydano m.in. na podstawie 
art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym26. I tak: 

 
26 Dz. U. z 2020 r., poz.1043 ze zm. 

OCENA CZĄSTKOWA 
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- decyzją z 23.07.2019 r.27 zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. Zakładowi 
Linii Kolejowych w Zielonej Górze (dalej: Zakład), na wycinkę 277 drzew rosnących 
przy linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny28; 

- decyzją z 13.11.2020 r.29 zezwolił Zakładowi, na wycinkę 1.370 drzew rosnących 
przy linii kolejowej nr 27330; 

- decyzją z 26.01.2021 r.31 zezwolił Zakładowi, na wycinkę 2.463 drzew rosnących 
przy linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin32; 

- decyzją z 16.04.2021 r.33 zezwolił Zakładowi, na wycinkę 19 drzew rosnących przy 
linii kolejowej nr 35834. 
                                                                                              (akta kontroli str. 197-238) 

Naczelnik Wydziału KDiT wyjaśnił, że: 
- przypadku wydania dwóch ostatnich decyzji w 2021 r. nie przeprowadzono oględzin 

w terenie z uwagi na pandemię SARS COV i bardzo dużą liczbę zakażeń w tym 
okresie na terenie województwa lubuskiego (woj. lubuskie – strefa czerwona), żeby 
nie narażać uczestników i siebie na możliwość zakażenia. Wnioskodawca PKP PLK 
Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze w załączniku do wniosku bardzo dokładnie 
określił gatunek drzew, obwód, liczbę, usytuowanie drzew, stronę, nr działki, 
a w przypadku wydania ostatniej decyzji z dnia 16.04.2021 r. załączono również 
dokumentację fotograficzną, 

- do utrudnień związanych z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew usytuowanych 
przy liniach kolejowych na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym rosnących w odległości do 15 metrów od osi skrajnego toru 
kolejowego, przekraczającego bezpieczną barierę 15 metrów (powodujących 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego) należą niejasności i niespójności 
przepisów prawnych w tym zakresie oraz brak etatu i pracownika posiadającego 
specjalistyczne wykształcenie w tym zakresie, jak również duże liczby drzew 
wnioskowanych do wycięcia. Jako naczelnik Wydziału sam wykonuję czynności 
związane z realizacją tego zadania, nie mając specjalistycznego wykształcenia 
związanego z lasami i wycinką drzew, 

- podczas wydawania decyzji na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym na wycinkę drzew rosnących przy liniach kolejowych 
nie zostały uwzględnione w pełni uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe 
albowiem wychodziłem z założenia, że to tylko ww. ustawa reguluje kwestię 
usuwania drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów 
i pociągów oraz które utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują 
tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych (zagrażają bezpieczeństwu ruchu 
kolejowego) w tej kwestii jest ustawa szczególna zarówno w stosunku do ustawy 
o ochronie przyrody, jak i ustawy o lasach. Ponadto wyjaśniam, iż w momencie 
wydawania decyzji na usunięcie drzew w granicach pasów kolejowych 
przebiegających przez obszar Natura 2000 nie było planów ochrony dla tych 
obszarów. 

                                                                                (akta kontroli str. 387-388, 403-405) 

Przykładowo w Planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – Bory 
Chrobotkowe koło Brzózki PLH080031 w województwie lubuskim (dalej: PZO) 
zapisano m.in., że PZO nie jest sposobem na zwolnienie jakichkolwiek działań 

 
27 Nr KM.613.1.2019. 
28 Drzewa rosły na działkach będących we władaniu Zakładu. 
29 Nr KM.613.1.2020. 
30 Drzewa rosły na działkach będących we władaniu Zakładu oraz 11 innych podmiotów. 
31 Nr KM.613.2.2020/2021. 
32 Drzewa rosły na działkach będących we władaniu Zakładu oraz 16 innych podmiotów. Ponadto w treści decyzji zapisano, iż 

kwestię wycinki 22 drzew (z uwagi na ich usytuowanie w odległości powyżej 6 metrów od skrajnej szyny kolejowej) 
przeniesiono do oddzielnego postępowania. 

33 Nr KM.613.2.2020/2021-2. 
34 Drzewa rosły na działkach będących we władaniu Zakładu oraz dwóch innych podmiotów. 
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z obowiązujących procedur, np. PZO nie zastąpi, w stosunku do żadnych planów ani 
przedsięwzięć, procedury oddziaływania na obszar Natura 2000. 
                                                                                               (akta kontroli str. 400-402) 

2.4. W Starostwie brak było dokumentów z 2019 r. oraz z 2020 r. (od 01.01.2020 r. 
do 30.09.2020 r.) 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. 
W III kwartale 2020 r. oraz w 2021 r. (do czasu kontroli NIK) osoba, zajmująca się 
m.in. cechowaniem drewna sporządzała takie dokumenty (notatki) i przekazywała je 
do Starostwa. 

                                                                                             (akta kontroli str. 377-382) 

2.5. W badanym okresie do Starostwa wpłynęły dwa wnioski dotyczące zmiany 
lasu na użytek rolny. Starosta wydał w tym okresie dwie decyzje (w przedmiotowych 
sprawach: z 03.09.2020 r., z 15.10.2020 r.) o zamianie lasu na użytek rolny. 

(akta kontroli str. 377) 
W toku niniejszej kontroli NIK zbadano skutki (czy las został wycięty, czy pozyskane 
drewno było objęte świadectwami legalności pochodzenia drewna) wydania decyzji 
Starosty z 2018 r. I tak: 
Decyzją z 20.08.2018 r.35 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, 
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.  
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. 
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. 
Naczelnik Wydziału BOŚiR wyjaśnił, że:  
- na ww. działkę nie było dokumentacji urządzeniowej. Deklaruję, że wystąpimy do 

Burmistrza Krosna Odrzańskiego z informacją o dokonaniu nielegalnej wycinki drzew 
z tego terenu i będziemy pilotować tę sprawę, 

- nie wyegzekwowano od właściciela lasu położonego w obrębie ewidencyjnym 
Kamień Morsko, o powierzchni 3,08 ha uzyskania zgody na wycinkę drzew z uwagi 
na to, iż była to wycinka nielegalna. Po tym jak dowiedzieliśmy się o powyższym 
sprawę zgłosiliśmy odpowiednim organom.  

 
35 Nr BS.6164.21.2.2018. 
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                             (akta kontroli str. 18-23, 406-408) 
Pismem z 12.10.2020 r. (nr BS.606.1.2020) adresowanym do Komendy Powiatowej 
Policji w Krośnie Odrzańskim, Starostwo wnosiło o przeprowadzenie postępowania 
w sprawie o wykroczenie, polegające na samowolnym i bez wymaganego zezwolenia 
usunięciu drzew z lasu położonego w obrębie ewidencyjnym Kamień Morsko, gmina 
Krosno Odrzańskie o powierzchni 3,08 ha. W uzasadnieniu zapisano m.in., że:  
- do 12.10.2020 r. właściciel lasu nie wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów i nie wskazał klasyfikatora do wykonania 
czynności związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

- w dniu 12.10.2020 r. działka ta była oznaczona jako las, 
- dla tego terenu nie jest opracowana inwentaryzacja stanu lasu,  
- po dokonaniu lustracji stwierdzono, że drzewostan na całej powierzchni został 

usunięty, a pozyskane drewno częściowo ułożone w regularne stosy i obecnie nie 
ma możliwości stwierdzenia, czy część drewna była wywożona z terenu leśnego,  

- stwierdzono, że na tej powierzchni rośnie robinia akacjowa odroślowa (na 15% 
powierzchni) w wieku około 3 lat oraz brzoza z samosiewu (na powierzchni 5%) 
w wieku około 3 lat, pozostała powierzchnia działki jest niezagospodarowana 
i zachwaszczona, 

- właściciel lasu nie występował w wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i nie było 
prowadzone postępowanie w tym zakresie zarówno przez Burmistrza Krosna 
Odrzańskiego, jak i Starostę Krośnieńskiego. 

                             (akta kontroli str. 263-265, 377) 
Do dnia 6.09.2021 r. Starostwo nie było informowane przez Komendę Powiatową 
Policji w Krośnie Odrzańskim o wynikach prowadzonego postępowania dotyczącego 
pisma nr BS.606.1.2020 z 12.10.2020 r. 

                             (akta kontroli str. 377) 
W toku kontroli, pismem z dnia 09.09.2021 r., Komendant Powiatowy Policji w Krośnie 
Odrzańskim poinformował NIK, że zebrano w powyższej sprawie dostateczny materiał 
dowodowy i Komenda skieruje w tej sprawie wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego 
w Krośnie Odrzańskim. 

                             (akta kontroli str. 396, 399) 

2.6.  W Starostwie nadzorowano realizację obowiązku właścicieli nieruchomości 
dokonywania zgłaszania zmian dotyczących nieruchomości w zakresie objętym 
kontrolą. Pismami z 2020 r. oraz 2021 r.36 Wydział BOŚiR informował Wydział 
Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Starostwa o rozbieżnościach 
występujących w terenie (po opracowaniu inwentaryzacji stanu lasów), w porównaniu 
do danych zawartych w ewidencji gruntów. W ww. pismach wyszczególniono ogółem 
27 takich przypadków i stwierdzono, że rozbieżności występują m.in.:  
- w obrębie Bytnica (wg ewidencji gruntów na działce znajduje się las, tymczasem 

w trakcie lustracji stwierdzono, że na części terenu występuje łąka i staw),  
- w obrębie Radnica (na powierzchni leśnej występują grunty orne),  
- w obrębie Gostchorze (brak części lasu na gruncie),  
- w obrębie Marcinowice (brak części lasu na gruncie),  
- w obrębie Osiecznica (brak części lasu na gruncie). 

(akta kontroli str. 266-269) 

2.7. Starosta terminowo37 przesyłał do GUS sprawozdania L-03 – Sprawozdania 
o lasach prywatnych, za 2019 r. oraz za 2020 r.  
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 

 
36 Numery pism: - BS.6163.2.2020, - BS.6163.9.2021, - BS.6163.10.2021, - BS.6163.11.2021.  
37 08.02.2019 r. sprawozdanie za 2018 r. i 13.02.2020 r. sprawozdanie za 2019 r. 
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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 42 ha (służby powiatu – 989 ha). Pozyskano 1.035 m³ grubizny. 
W sprawozdaniu za 2020 r. wyszczególniono (na 31 grudnia) powierzchnię gruntów 
leśnych ogółem 1.011,95 ha (brak było gruntów leśnych objętych uproszczonymi 
planami urządzenia lasów, natomiast 95,89 ha gruntów leśnych objętych było 
inwentaryzacją stanu lasów), w tym lasy osób fizycznych 908,05 ha, lasy pozostałych 
osób prawnych 103,90 ha. Wyszczególniono, iż powierzchnia lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa nadzorowana przez jednostki Lasów Państwowych 
wynosiła 62 ha (służby powiatu – 1.066 ha). Pozyskano 773 m³ grubizny. 
W ww. sprawozdaniach nie wykazywano objętości drewna pozyskanego z lasów przy 
liniach kolejowych. 
                                                                                               (akta kontroli str. 239-344) 

2.8. W badanym okresie Starostwo współpracowało w zakresie spraw związanych 
z cechowaniem drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa z Nadleśnictwem Bytnica, które przekazywało Starostwu dane dotyczące 
cechowania drewna, ilości wystawionych świadectw cechowania drewna oraz 
objętości ocechowanego drewna. 

                                                                                               (akta kontroli str. 377) 

2.9. W sprawie utrudnień i ograniczeń w zakresie realizacji zadań Starosty 
związanych z cechowaniem pozyskanego drewna w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa Naczelnik Wydziału BOŚiR wskazał na następujące 
problemy: 
- brak możliwości zatrudnienia dodatkowej kadry. Wielokrotnie ogłaszane konkursy na 

to stanowisko nie doprowadziły do zatrudnienia żadnej osoby,  
- brak wystarczających środków finansowych. W zakresie spraw finansowych 

corocznie wnioskuję o większe środki finansowe na opracowanie dokumentacji 
urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 

 - niejasne i niespójne prawo. Pracę usprawniłoby wprowadzenie spójnych przepisów 
dotyczących spraw środowiskowych oraz prowadzenie centralnej ewidencji 
świadectw legalności pochodzenia drewna. Brak takiego systemu uniemożliwia 
weryfikację zapisów wystawionych świadectw. 

(akta kontroli str. 406-408) 

2.10. W porozumieniu z dnia 02.01.2014 r. podpisanym przez Starostę 
z  Nadleśnictwem Bytnica (ani w aneksach do tego porozumienia) 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, - tego, w jaki sposób Nadleśnictwo miało przekazywać do Starostwa dane 
na potrzeby statystyki publicznej. 

                                                                              (akta kontroli str. 250-262, 349, 377) 

Starosta w załączeniu do pisma z 07.12.2020 r. adresowanego do Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Bytnica przesłał projekt aneksu nr 1/2021 do porozumienia 
z 02.01.2014 r. W projekcie proponowano m.in. uzupełninie zapisów porozumienia 
o zapisy dotyczące zasad kontroli realizacji porozumienia przez Starostę oraz o zapisy 
dotyczące przekazywania przez Nadleśnictwo Bytnica do Starostwa danych 
statystycznych związanych z realizowanym porozumieniem.  
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Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica pismem z 15.12.2020 r. poinformował Starostę, że 
nie widzi potrzeby zmiany zapisów obowiązującego porozumienia i nie wyraził zgody 
na jego zmianę. 

                                                                              (akta kontroli str. 383-386) 

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

1. Analiza dotycząca wszystkich świadectw legalności pozyskania drewna 
sporządzonych w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. (łącznie 31 świadectw38) 
wykazała, że: 
- w treści 10 świadectw39 nie zapisano, czy drewno pozyskano na podstawie upul, czy 

na podstawie decyzji (tj. na podstawie dokumentacji urządzeniowej), 
- w treści 28 świadectw40 nie zapisano, czy jest to oryginał, czy kopia, 
- treści w 13 świadectwach41 nie wpisano, że wydano je na podstawie decyzji Starosty 

określających zadania z zakresu gospodarki leśnej, 
- przy wydawaniu świadectw legalności pochodzenia drewna nie uwzględniano 

wymagań środowiskowych – przyrodniczych. W toku kontroli ustalono, że Starostwo 
obejmuje m.in. 6 obszarów Natura 2000, 

- nie obejmowały one wycinki drzew w lasach przy liniach kolejowych. 
                                                                                              (akta kontroli str. 299-331) 

Naczelnik Wydziału BOŚiR wyjaśnił m.in., że:  
- wynikało to z mojego niedopatrzenia, tj. z tego, że projekty świadectw sporządza 

osoba wykonująca dla Starostwa prace polegające na ich przygotowywaniu, a ja 
przy ich podpisywaniu nie zwróciłem na to uwagi. 

- przy wydawaniu świadectw legalności pochodzenia drewna nie uwzględniano 
wymagań środowiskowych – przyrodniczych (m.in. związanych z istnieniem 6 
obszarów Natura 2000), z uwagi na to nie były opracowane dla tych terenów 
dokumentacje urządzeniowe. 
                                                                                              (akta kontroli str. 406-408) 

2. Drewno w pozyskane, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
w oparciu o decyzje wydane dla zarządcy infrastruktury kolejowej nie zostało 
ocechowane w myśl art. 14a ust. 1 i ust. 3 ustawy o lasach. 

(akta kontroli str. 372-375) 
Naczelnik Wydziału BOŚiR wyjaśnił, że: nie miałem sygnałów od Naczelnika 
Wydziału, który wydawał decyzje na wycinkę drzew w lasach przy liniach kolejowych. 
Nie miałem też sygnałów, że takie drewno było faktycznie pozyskiwane w lasach przy 
liniach kolejowych. 
                                                                                              (akta kontroli str. 406-408) 

Naczelnik Wydziału KDiT wyjaśnił m.in., że: cztery decyzje dla zarządcy kolejowego 
były wydane na postawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym42. 
Ustawa ta nie zawiera zapisów dotyczących tego, że drewno wycięte przy pasach 
kolejowych podlega cechowaniu i że w przypadku wycinki drzew na takich terenach 
wydaje się świadectwa legalności pochodzenia drewna. Ustawa z dnia 28 marca 

 
38 W tym 16 sporządzonych w II półroczu 2020 r., oraz 15 sporządzonych w I półroczu 2021 r. 
39 Świadectwa nr: 14/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 24/2020, 1/2021, 2/2021, 5/2021 - – na ogólną 

objętość drewna wynoszącą 278,98 m³. 
40 Świadectwa nr: 14/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 

28/2020, 29/2020, 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 
13/2021, 14/2021, 15/2021 – na ogólną objętość drewna wynoszącą 907,98 m³. 

41 Świadectwa nr: 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 1/2021, 
2/20215/2021 - na ogólną objętość pozyskanego drewna wynoszącą 368,88 m³. 

42 Dz. U. z 2020 r., poz.1043 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2003 r. o transporcie kolejowym nie zawiera także zapisów o odpowiednim stosowaniu 
w takich przypadkach przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach43. 

(akta kontroli str. 403-405) 
Z informacji uzyskanej w toku niniejszej kontroli w tej sprawie z PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze w zakresie wycinki drzew 
z lasów położonych przy pasach kolejowych wynika, że:  
- na podstawie jednej ww. decyzji Starosty z 23.07.2019 r.44 dokonano wycinki drzew, 

pozyskane drewno (wg decyzji z 277 drzew) nie było cechowane i nie były 
wystawiane świadectwa legalności pochodzenia drewna; 

- na podstawie trzech ww. decyzji (z 13.11.2020 r., z 26.01.2021 r. z 16.04.2021 r.) 
w dniu 24.08.2021 r. Zakład dokonał przekazania wykonawcy teren, na którym miała 
być dokonywana wycinka drzew, do dnia 03.09.2021 r. drewno nie było cechowane 
i nie były wystawiane świadectwa legalności pochodzenia drewna; 

- jako powód braku cechowania drewna podano, iż drzewa do wycinki są dla 
wykonawców prac polegających na ich usunięciu tylko znakowane (nie dokonuje się 
ich cechowania i nie wystawia świadectw legalności pochodzenia drewna).              

(akta kontroli str. 372-375) 

3. W okresie objętym kontrolą wydano 17 decyzji, w których powoływano się 
na  art. 23 ust. 4 ustawy o lasach (tj. w przypadkach losowych), w tym w: 2020 r. 6 
decyzji, w I półroczu 2021 r. 11 decyzji45. 

(akta kontroli str. 350-371, 377) 
Spośród 17 ww. decyzji, w treści 6 decyzji46 zapisano, że zobowiązuje się właścicieli 
do dokonania m. in. trzebieży (późnej - TPP, wczesnej - TWP) czyli pozyskania 
drewna dla działek leśnych, dla których nie została opracowana dokumentacja 
urządzeniowa. 

                                                                            (akta kontroli str. 350, 360, 62-367) 

Naczelnik Wydziału BOŚiR wyjaśnił, że: wydaliśmy decyzje dotyczące trzebieży 
pomimo braku dokumentacji urządzeniowej z uwagi na to, że kierowaliśmy się 
interesem wnioskodawców pragnących pozyskać drewno. 
                                                                                              (akta kontroli str. 406-408) 

4. W zakresie decyzji o zamianie lasu na użytek rolny, analizą objęto jedną decyzję, 
tj. dotyczącą wniosku z dnia 25.08.2020 r., w którym  właściciel działki w obrębie Pław 
(o powierzchni 0,27 ha) wystąpił do Starosty o orzeczenie w drodze decyzji zmiany 
działki z lasu na użytek rolny. W uzasadnieniu zapisano m.in., iż grunt leśny nie 
przylega do lasu i znajduje się w centralnej części pola, decyzją Starosty 
Krośnieńskiego z 2020 r.47 zadrzewienie śródpólne zostało usunięte z powodu, jak 
określono w decyzji, zasiedlającego drzewa kornika. Pismem z 15.09.2020 r. Starosta 
zawiadomił wnioskodawcę, że w dniu 01.10.2020 r. zostaną przeprowadzone 
oględziny przedmiotowej działki, w których może on brać udział. W protokole oględzin 
z 01.10.2020 r. zapisano w szczególności, że teren ten jest niezadrzewiony. W decyzji 
Starosty z 15.10.2020 r.48 o wyrażeniu zgody na zmianę gruntu o powierzchni 0,27 ha 
na użytki rolne zapisano, iż z uwagi na położenie terenu, utrudnienie 
w zagospodarowaniu gruntów i utrzymaniu gruntów w dobrej kulturze rolnej, potrzebę 
zmiany tego terenu na użytek rolny uznaje się, jako szczególnie uzasadnioną. 

 
43 Dz.U. z 2020 r. poz. 1463, ze zm. 
44 Nr KM.613.1.2019. 
45 W 2019 r. Starosta nie wydawał takich decyzji. Spośród decyzji wydanych w I półroczu 2021 r. jedna decyzja (nr 16/2021 z 

25.05.2021 r.) dotyczyła Gminy Gubin, którą jako właściciela lasu, zobowiązano do wykonania cięć rębnych polegających na 
usunięciu drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

46 Numery decyzji: 34/2020, 4/2021, 6/2021, 7/2021, 10/2021, 11/2021 – na ogólną objętość drewna wynoszącą 474 m³. 
47 Nr 7/2020. 
48 Nr BS.6164.59.2020. 
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Przed wydaniem decyzji dotyczącej zamiany gruntu leśnego na grunt rolny, nie 
zastosowano § 3 ust. 1 pkt 88b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
tj. nie uzyskano rozstrzygnięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (potencjalnie znacząco 
oddziaływującego na środowisko) dotyczącego zmiany lasu na użytek rolny, tzn. braku 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w trybie art. 59 
ust. 1 i art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Ustalono 
bowiem, że decyzja Starosty obejmowała grunt (ujęty w ewidencji gruntów jako las), 
o zwartej powierzchni 0,27 ha (pozbawiony drzew na mocy decyzji Starosty) położony 
ze wszystkich stron wokół użytków rolnych (stanowił enklawę). 

(akta kontroli str. 332-347, 397-398) 
Naczelnik Wydziału BOŚiR wyjaśnił, że: przeoczyliśmy przed wydaniem decyzji z dnia 
15.10.2020 r. obowiązek uzyskania przez wnioskodawcę rozstrzygnięcia RDOŚ. 

(akta kontroli str. 406-408) 

5. Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej49 na Starostwo nałożono, m.in. obowiązek sporządzania sprawozdań L-03. 
W toku kontroli ustalono, że nie wykazywano w nich objętości pozyskanego drewna 
z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych przy liniach 
kolejowych. 
                                                                                               (akta kontroli str. 239-344) 
Naczelnik Wydziału BOŚiR wyjaśnił, że: nie miałem informacji od Naczelnika 
Wydziału, który się tym zajmował o ogólnej rocznej ilości drewna pozyskiwanego 
z wycinki drzew w lasach przy liniach kolejowych. 
                                                                                               (akta kontroli str. 406-408) 
Zdaniem NIK, niepełne dane mogą skutkować niewłaściwym obrazem wielkości 
pozyskania drewna. I tak przykładowo: z Rocznika Statystycznego Leśnictwa (Główny 
Urząd Statystyczny 2020) wynika, że: 
- w lasach prywatnych pozyskano 14.260 m³ drewna, 
- powierzchnia lasów prywatnych wynosiła 12.971,3 ha.  
Z szacunków zawartych w Wieloobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu (opracowanej 
przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji) wynika, że średnioroczne pozyskanie drewna 
w lasach prywatnych w województwie lubuskim wynosiło 1,99 m³/ha czyli łączne 
szacunkowe pozyskanie drewna w lasach prywatnych wynosiło:  
1,99 m³/ha x 12.971,3 ha = 25.813 m³. 
Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 
2020 r.50, średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynosiła 196,84 zł/³. 
                                                                                               (akta kontroli str. 390-395) 
 
W Starostwie, zadania objęte kontrolą NIK, koncentrowały się bieżącej obsłudze 
administracyjnej wpływających spraw i wykonywaniu w terenie niezbędnych czynności 
z tym związanych. Nieprawidłowości stwierdzono, m.in. w zakresie wypełniania 
obowiązków sprawozdawczych, wystawiania świadectw legalności pochodzenia 
drewna. 
 

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

 
49 Dz. U. z 2021 r. poz. 955. 
50 W sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 

trzy kwartały 2020 r. (MP z 2020 r., poz. 983). 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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1. Kontynuowanie opracowywania inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, o powierzchni do 10 ha. 

2. Zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie upul dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

3. Wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna dla całego drewna 
pozyskiwanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

4. Prawidłowe wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. 
5. Zagwarantowanie, tam gdzie to możliwie, nadzoru zapewniającego prowadzenie 

przez właścicieli lasu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. 
6. Zapewnienie wydawania decyzji administracyjnych z pełnym uwzględnieniem 

uwarunkowań środowiskowych.  
7. Prawidłowe sporządzanie sprawozdań  L-03. 
8. Prowadzenie dalszych działań zwiększających nadzór nad realizacją zadań 

związanych z gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa. 

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,  30 września 2021 r. 
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