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Usuwanie drzew i krzewów
oraz zagospodarowanie pozyskanego drewna
Od 1 stycznia 2015 r. do 21 sierpnia 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, kwiecień 2019 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Uzasadnieniem do przeprowadzenia kontroli były wyniki kontroli P/12/138
„Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowanie
pozyskanego drewna”, które wykazały niską jakość usług publicznych w tym
obszarze, w tym:
– prowadzenie przez organy postępowań administracyjnych dotyczących
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa;
– niegospodarne i niezgodne z przepisami rozporządzanie drewnem,
pozyskanym w wyniku usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości
gminnych.
 Pięciokrotna, na przestrzeni lat 2015–2018, zmiana przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dalej: uoop), regulujących
kwestie usuwania drzew i krzewów.

02 Co kontrolowaliśmy?
Czy organy administracji publicznej prawidłowo realizowały zadania związane
z usuwaniem drzew i krzewów oraz zagospodarowaniem pozyskanego drewna?
 Czy organy właściwe do realizacji zadań dotyczących usuwania drzew i krzewów
oraz zagospodarowania pozyskanego drewna posiadały zaplecze kadrowo-techniczne, niezbędne do ich prawidłowego wykonania?
 Czy organy w sposób rzetelny i zgodny z przepisami wydawały zezwolenia
i przyjmowały zgłoszenia dotyczące usuwania drzew i krzewów oraz kontrolowały
realizację warunków wynikających z prowadzonych postępowań?
 Czy organy podejmowały właściwe działania w przypadku podejrzenia nielegalnego
usunięcia drzew i krzewów oraz podejrzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia,
a także czy skutecznie egzekwowały wymierzone kary pieniężne?
 Czy gminy prawidłowo sporządzały i składały do właściwych organów wnioski
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości
gminnych, czy wywiązywały się z obowiązków zawartych w zezwoleniach, a także
czy w sposób rzetelny prowadziły sprawozdawczość dotyczącą nasadzeń oraz
ubytków drzew i krzewów?
 Czy gminy zapewniały usunięcie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie
pozyskanego drewna w sposób gospodarny i zgodny z obowiązującymi przepisami?

03 Kogo kontrolowaliśmy?
Kontrola została przeprowadzona w 31 jednostkach:
 4 urzędach marszałkowskich;
 5 starostwach powiatowych;
 8 urzędach miast na prawach powiatu;
 13 urzędach gmin;
 1 parku krajobrazowym.
Jednostki do kontroli wybrano w sposób celowy. Biorąc po uwagę wysokość wpływów
z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów, wytypowano jedno województwo
o najwyższych wpływach (mazowieckie) i trzy województwa o niskich wpływach (podlaskie,
lubelskie, warmińsko-mazurskie). Z terenu każdego z tych województw wybrano:
– pięć urzędów gmin, w tym dwa urzędy miast na prawach powiatu, w których liczba
mieszkańców przekraczała 10 000 osób;
– jedno starostwo powiatowe właściwe w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie
drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych wybranych wcześniej gmin
(innych niż miasta na prawach powiatu);
– urząd marszałkowski właściwy w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew
i krzewów z terenu nieruchomości gminnych wybranych miast na prawach powiatu.

04 Kogo kontrolowaliśmy?
 Ponadto w związku ze skierowaną do NIK skargą dotyczącą usuwania drzew
i krzewów na terenie miasta Świdwin (województwo zachodniopomorskie)
w kontroli uwzględniony został również Urząd Miasta Świdwin oraz starostwo
powiatowe właściwe do wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
z terenów nieruchomości gminnych w tym mieście.
 Ze względu na fakt, że w województwie podlaskim zadania dotyczące usuwania
drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych w miastach na prawach
powiatu, realizowane były przez dyrekcję trzech parków krajobrazowych,
kontrolę przeprowadzono również w jednym z tych parków. Wyboru jednostki
dokonano przy uwzględnieniu liczby zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
wydanych w okresie objętym kontrolą, typując park krajobrazowy o największej
liczbie udzielonych decyzji.
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Kompetencje organów w zakresie usuwania drzew i krzewów

Źródło: Opracowanie własne NIK.

06

Obowiązki osób fizycznych i podmiotów
zamierzających usunąć drzewa i krzewy

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Stwierdzony stan – wydawanie zezwoleń na usunięcie
drzew i krzewów

Objęte kontrolą organy z reguły wydawały zezwolenia zgodnie z właściwością rzeczową
i miejscową, w przypadkach wymaganych przepisami uoop. Postępowania prowadzone były
jednak często nierzetelnie, a rozstrzygnięć dokonywano z naruszeniem przepisów ustawy:
 W 14 jednostkach z 30 objętych kontrolą (46,7%), stwierdzono przypadki wydawania
zezwoleń na podstawie niekompletnych wniosków – nieprawidłowości stwierdzono
w 70 sprawach z 392 zbadanych (17,9%).
 W 13 jednostkach z 30 objętych kontrolą (43,3%), stwierdzono przypadki wydawania
zezwoleń niezawierających elementów wymaganych uoop.

Źródło: Opracowanie własne NIK
na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – wydawanie zezwoleń na usunięcie
drzew i krzewów

 W dziewięciu jednostkach z 30 skontrolowanych (30%), stwierdzono przypadki nierzetelnego
dokumentowania wyników prowadzonych oględzin – nieprawidłowości stwierdzono
w 11,8% zbadanych protokołów oględzin.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – wydawanie zezwoleń na usunięcie
drzew i krzewów

 W dziewięciu jednostkach z 30 skontrolowanych (30%), stwierdzono przypadki błędnego
naliczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów – nieprawidłowości stwierdzono
w co dziesiątej decyzji, w której naliczono taką opłatę.

Źródło: Opracowanie własne NIK
na podstawie wyników kontroli.

 W 24 jednostkach z 30 skontrolowanych (80%), informacje dotyczące wszystkich
lub części zbadanych wniosków oraz zezwoleń nie były wprowadzane do publicznie
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie lub wprowadzano je ze znacznym – kilkumiesięcznym, a nawet kilkuletnim
– opóźnieniem, w wielu przypadkach dopiero w trakcie kontroli NIK.

10

Stwierdzony stan – niski poziom kompensacji przyrodniczej

usuwanych drzew i krzewów w wydawanych zezwoleniach

 Obowiązek przesadzenia drzew i krzewów bądź obowiązek dokonania nasadzeń
zastępczych nałożono w 35,5% wszystkich zezwoleń wydanych
przez skontrolowane organy.
 Poziom kompensacji przyrodniczej usuwanych drzew i krzewów dla wszystkich
objętych kontrolą jednostek wyniósł 21,1% w odniesieniu do drzew i 39,6%
w przypadku krzewów.
 W decyzjach niektórych organów poziom kompensacji przyrodniczej usuwanych
drzew i krzewów był jednak bardzo niski lub nie występował, co skutkować
może naruszeniem równowagi przyrodniczej na danym terenie oraz utratą
walorów krajobrazowych.
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Stwierdzony stan – kontrola realizacji warunków

wynikających z wydanych zezwoleń oraz przepisów prawa
Większość objętych kontrolą organów nie wywiązywała się w pełni z obowiązku kontroli
realizacji warunków wynikających z wydanych zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
oraz z przepisów prawa:
 W 26 jednostkach z 30 skontrolowanych (86,7%), nie monitorowano przestrzegania
określonego w tych decyzjach terminu usunięcia drzew i krzewów,
w efekcie czego organy nie miały wiedzy czy wycinki dokonano legalnie.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Stwierdzony stan – kontrola realizacji warunków
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wynikających z wydanych zezwoleń oraz przepisów prawa
 W 14 jednostkach z 30 skontrolowanych (46,7%), organy nie miały wiedzy lub miały
niepełną wiedzę dotyczącą wywiązania się adresatów decyzji z obowiązku dokonania
kompensacji przyrodniczej usuwanych drzew i krzewów. W konsekwencji organy nie miały
możliwości podjęcia dalszych działań przewidzianych w przepisach uoop (przeliczenia
opłaty za usunięcie drzew i krzewów/wszczęcia postępowania egzekucyjnego).

.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – kontrola realizacji warunków

wynikających z wydanych zezwoleń oraz przepisów prawa

 W 24 jednostkach z 30 skontrolowanych (80%), nie monitorowano wywiązywania się
z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na rozbiórkę przed
usunięciem drzew i krzewów, w przypadku gdy ich usunięcie związane było z realizacją
inwestycji wymagającej uzyskania takiego zezwolenia.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – kontrola realizacji warunków

wynikających z wydanych zezwoleń oraz przepisów prawa
 W siedmiu urzędach gmin i starostw powiatowych z 26 objętych kontrolą (26,9%),
nie prowadzono kontroli zachowania żywotności nasadzonych/przesadzonych drzew
i krzewów po upływie trzech lat od ich nasadzenia/przesadzenia. W konsekwencji
jednostki te nie realizowały obowiązku umorzenia bądź przeliczenia opłaty za usunięcie
drzew i krzewów, której termin uiszczenia odroczony został przez organ na okres trzech lat
w związku z nałożeniem w zezwoleniu obowiązku dokonania kompensacji przyrodniczej
bądź ponownego nałożenia obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – usuwanie drzew przez osoby fizyczne

na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2017 r.
 W okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2017 r. usunięcie drzew i krzewów na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie wymagało uzyskania
zezwolenia ani dokonania zgłoszenia. Żaden z objętych kontrolą wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast nie monitorował wycinki i nie znał liczby drzew usuniętych
w tym okresie przez osoby fizyczne. Z przeprowadzonego w toku kontroli badania
ankietowego wynika, że tylko w 17 spośród 525 urzędów gmin (3,2%), które wzięły
udział w badaniu, oszacowano wielkość wycinki w tym okresie.
 Przyczyną takiego stanu rzeczy był przede wszystkim brak wymogów prawnych,
a także brak techniczno-organizacyjnej możliwości stałego i kompleksowego
monitorowania wycinki drzew na terenach prywatnych.
 Obowiązujące w tym okresie przepisy uoop uniemożliwiały organom gmin
wywiązanie się w pełni z nałożonego ustawą Prawo ochrony środowiska obowiązku
kontroli przestrzegania przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów, w tym
weryfikacji czy dokonywana przez osoby fizyczne wycinka faktycznie nie była
związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Stwierdzony stan – przyjmowanie od osób fizycznych zgłoszeń

zamiaru usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej

 Zmianą uoop wprowadzoną 17 czerwca 2017 r., na osoby fizyczne zamierzające
usunąć drzewa na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
nałożono obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru organowi wykonawczemu gminy.
 W większości skontrolowanych urzędów gmin, postępowania dotyczące przyjmowania
zgłoszeń prowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podczas kontroli stwierdzono jednak liczne nieprawidłowości dotyczące prowadzenia
oględzin drzew objętych zgłoszeniami. W dwóch urzędach gmin z 20 objętych kontrolą
(10%), do których osoby fizyczne składały zgłoszenia, stwierdzono przypadki
prowadzenia oględzin drzew z naruszeniem ustawowego terminu, a w dziewięciu
urzędach (45%) – przypadki nierzetelnego i niezgodnego z uoop dokumentowania
wyników prowadzonych oględzin.
 Ponadto w 14 urzędach gmin (66,7%) nie prowadzono monitoringu zmiany sposobu
wykorzystania terenu, z którego osoby fizyczne usunęły drzewa na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uniemożliwiło to wywiązanie się organów
z obowiązku naliczenia opłaty za usunięcie drzew, w przypadku gdy w terminie pięciu
lat od dnia dokonania oględzin drzew objętych zgłoszeniem wystąpiono o wydanie
pozwolenia na budowę, która ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej
i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa.
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Stwierdzony stan – działania w przypadku podejrzenia

nielegalnego usunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia drzew i krzewów

W przypadku podejrzenia nielegalnego usunięcia drzew i krzewów lub ich uszkodzenia
czy zniszczenia, objęte kontrolą jednostki każdorazowo podejmowały działania mające
na celu potwierdzenie lub wykluczenie prawdziwości uzyskanych informacji, a także
zgodnie z obowiązującymi przepisami wymierzały administracyjne kary pieniężne
w przypadku potwierdzenia działań niezgodnych z prawem.

Stwierdzono jednak przypadki:
 nieegzekwowania kar lub odsetek za zwłokę ich uiszczeniu,
 odroczenia lub umorzenia wymierzonych kar bez podstawy prawnej,
 przewlekłego prowadzenia postępowań.
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Stwierdzony stan – sporządzanie wniosków o wydanie

zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
gminnych oraz ich rozpatrywanie
 W 11 gminach spośród 21 skontrolowanych (52,4%), wnioski o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych sporządzane były
nierzetelnie. Co piąty wniosek objęty badaniem nie spełniał wymogów określonych
w przepisach prawa.
 W 10 urzędach gmin z 21 objętych kontrolą (47,6%), w tym we wszystkich ośmiu
urzędach miast na prawach powiatu, stwierdzono przypadki wydawania przez organy
gminy zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych
(tj. na własny wniosek), a więc niezgodnie z przepisami z przepisami Kpa
oraz – po 1 stycznia 2016 r. – przepisami art. 90 ust. 2 uoop. Nieprawidłowości
stwierdzono w 250 sprawach z 1966 zbadanych (12,7%).
Przyczyną wydawania przez organy gminy zezwoleń na własny wniosek w większości
przypadków była błędna interpretacja art. 90 uoop, który w brzmieniu obowiązującym
do 31 grudnia 2015 r., jako organ właściwy w sprawach usuwania drzew i krzewów
z terenu nieruchomości gminnych wskazywał starostę. W miastach na prawach powiatu,
w których prezydenci wykonują również funkcje starosty, stosowanie tego przepisu
wprost, bez uwzględniania przepisów Kpa, oznaczało prowadzenie postępowań
i dokonywanie przez prezydentów miast rozstrzygnięć we własnych sprawach.
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Stwierdzony stan – wywiązywanie się gmin z warunków

nałożonych w uzyskanych zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów
z terenów gminnych
 W siedmiu gminach z 21 skontrolowanych (33,3%), stwierdzono przypadki wycinki drzew
i krzewów z naruszeniem terminu określonego w uzyskanych zezwoleniach lub braku
dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie terminu wycinki.
 W ośmiu gminach (38,1%), stwierdzono przypadki niewywiązania się z obowiązku dokonania
nasadzeń zastępczych bądź wywiązania się z tego obowiązku z naruszeniem warunków
określonych w zezwoleniach. Nieprawidłowości dotyczyły 31,8% zbadanych spraw, w których
nałożono obowiązek kompensacji przyrodniczej.

Źródło: Opracowanie własne NIK
na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – kontrola realizacji warunków wynikających
z zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości
gminnych w miastach na prawach powiatu

 Według stanu prawnego, obowiązującego do końca 2015 r., zadania dotyczące
usuwania drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością
gminy pozostawały w kompetencji starostów. Jak wykazała kontrola, w przypadku
miast na prawach powiatu, w których prezydent miasta pełnił funkcję zarówno organu
wykonawczego gminy, jak i starosty, zadania te realizowały organy wyznaczone przez
samorządowe kolegia odwoławcze lub – nieprawidłowo (niezgodnie z przepisami Kpa)
– prezydenci tych miast. Od 1 stycznia 2016 r. kompetencje dotyczące usuwania drzew
i krzewów z terenu nieruchomości gminnych w miastach na prawach powiatu
powierzono marszałkom województw.
 W ustawie, która wprowadziła zmiany w kompetencjach organów, prawodawca
nie zawarł przepisów przejściowych wskazujących, który organ od 1 stycznia 2016 r.
winien prowadzić kontrolę wywiązywania się z warunków nałożonych w zezwoleniach
na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych w miastach na
prawach powiatu, wydanych do 31 grudnia 2015 r. W ustawie nie uregulowano
również kwestii postępowania z dokumentacją spraw zakończonych wydaniem
decyzji przed 1 stycznia 2016 r.

Stwierdzony stan – sporządzanie przez urzędy gmin sprawozdań
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statystycznych dotyczących ubytków i nasadzeń drzew i krzewów

W urzędach gmin przeważnie terminowo wywiązywano się z obowiązku
sporządzania i przekazywania do GUS sprawozdań statystycznych SG-01. Kontrola
wykazała jednak, że sprawozdania te sporządzane były nierzetelnie oraz według
zróżnicowanej metodyki. Ujęte w nich dane były niekompletne, odbiegały od stanu
rzeczywistego bądź ze względu na brak dokumentów źródłowych nie było
możliwości zweryfikowania ich poprawności. Sprawozdania, obarczone błędami
bądź brakami, nie dostarczały wiarygodnych danych na potrzeby statystyki
publicznej.
Przyczyną powyższego był m.in:
 Brak wiedzy organów gminy o faktycznej wycince drzew i krzewów;
 Brak wykazu terenów zielonych znajdujących się w poszczególnych gminach;
 Wątpliwości interpretacyjne dotyczące metodyki wypełniania sprawozdań.

.
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Stwierdzony stan – gospodarowanie drewnem pozyskanym
przez gminy w wyniku wycinki drzew i krzewów
z terenu nieruchomości gminnych

 Tylko w dwóch gminach z 21 skontrolowanych, każdorazowo szacowano ilość i wartość
drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnych.
W 18 gminach szacowania takiego dokonano jedynie w części zbadanych spraw.
W jednej gminie wycena pozyskanego drewna nie była prowadzona wcale.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

 W zawieranych przez gminy umowach na wycinkę drzew najczęściej przyjmowano zasadę,
że wykonawca usługi staje się właścicielem powstałego drewna. W umowach tych nie
wskazywano jednak ani ilości, ani wartości pozyskanego drewna, w związku z czym nie
wiadomo czy umowy te były korzystne dla gminy.
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Stwierdzony stan – gospodarowanie drewnem pozyskanym
przez gminy w wyniku wycinki drzew i krzewów z terenu
nieruchomości gminnych

 Tylko w dwóch gminach z 21 skontrolowanych, wartość pozyskanego drewna i dokonane
operacje ujmowane były w księgach rachunkowych. W siedmiu jednostkach (33,3%)
w ewidencji księgowej ujęto tylko część operacji związanych z pozyskaniem
i gospodarowaniem drewnem. W 12 gminach (57,1%) wartość pozyskanego drewna
i dokonane operacje nie były ujmowane w księgach rachunkowych. Stanowiło to naruszenie
przepisów ustawy o rachunkowości.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Nasadzenia i ubytki
drzew oraz krzewów
na terenach zieleni w 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK.

25 Ocena ogólna
W ocenie NIK, w większości skontrolowanych jednostek zadania
dotyczące usuwania drzew i krzewów oraz zagospodarowania
pozyskanego drewna nie były realizowane prawidłowo, tj. zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, gospodarnie i rzetelnie.
Skala ustalonych nieprawidłowości wskazuje, że funkcjonujące w ramach
systemu kontroli zarządczej mechanizmy kontroli nie stanowiły
wystarczającej odpowiedzi na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości
w kontrolowanym obszarze. Podejmowane w tych jednostkach działania
nie były w pełni skuteczne, efektywne oraz legalne.

26 Wnioski – Minister Środowiska
 Znowelizowanie przepisów uoop:
Uzupełnienie w art. 83d ust. 1 katalogu elementów, które powinny zostać
uwzględnione w zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów o:
– termin złożenia informacji o dokonaniu usunięcia drzew i krzewów,
– termin złożenia informacji o uzyskaniu pozwolenia na budowę lub
pozwolenia na rozbiórkę w przypadku, gdy usunięcie drzew i krzewów
związane jest z realizacją inwestycji wymagającej uzyskania takiego
pozwolenia,
w celu umożliwienia organom prowadzenie kontroli realizacji warunków zawartych
w zezwoleniach oraz przepisach uoop.
 Wskazanie w art. 83f ust. 6 obowiązku ustalenia w toku oględzin drzew
objętych zgłoszeniem, obwodu pnia na wysokości 130 cm, z uwzględnieniem
przypadków, o których mowa w art. 85 ust. 2 – w celu wyeliminowania
przypadków, w których organy gminy nie mają danych niezbędnych do
naliczenia opłaty za usunięcie drzew w sytuacji zmiany sposobu wykorzystania
terenu w ciągu 5 lat od dnia dokonania oględzin drzew.

27 Wnioski – Minister Środowiska cd.
 Wyeliminowanie rozbieżności między jednostką miary, którą należy zastosować
w sprawozdaniach SG-01, w przypadku wykazywania danych dotyczących
ubytków i nasadzeń krzewów na terenach zieleni (szt.), a jednostką miary
wskazaną w art. 83d ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 2 uoop (m2).
 Uregulowanie kwestii kompetencji organów wydających zezwolenia na
usunięcie drzew i krzewów, dotyczących:
– prowadzenia kontroli czy przestrzegane są warunki nałożone w zezwoleniach
na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych
w miastach na prawach powiatu, wydanych do 31 grudnia 2015 r.,
– prowadzenia kontroli zachowania żywotności drzew i krzewów nasadzonych
lub przesadzonych w ramach realizacji warunków tych decyzji.

28 Wnioski – organy wykonawcze gmin
 Dokonywanie obmiaru, kategoryzacji oraz wyceny drewna pozyskanego
w wyniku wycinki drzew i krzewów z terenów nieruchomości gminnych
oraz o ujmowanie wartości drewna w księgach rachunkowych jednostki.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Środowiska
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