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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, 66-057 Zielona Góra (dalej: 
Starostwo). 
 
Krzysztof Romankiewicz – Starosta Zielonogórski od 20 listopada 2018 r. (dalej: 
Starosta). 

(akta kontroli str. 2) 

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. 
 
 
Tomasz Przybysz, starszy inspektor kontroli państwowej na podstawie 
upoważnienia nr LZG/76/2021 z 1 września 2021 r. 

(akta kontroli str. 1) 
 

 
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Nadzór nad realizacją zadań objętych kontrolą sprawowano zasadniczo w sposób 
prawidłowy. 

Starostwo było przygotowane organizacyjne i kadrowo. Zadania wynikające 
z ustawy o lasach zostały ujęte w zakresach obowiązków właściwych pracowników. 
Środki finansowe zabezpieczono w odpowiedniej wysokości, gwarantującej rzetelny 
nadzór nad lasami. Dokumentacją urządzeniową objęto całą powierzchnię lasów 
nienależących do Skarbu Państwa. 

Drewno z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa pozyskiwane było 
zgodnie z Uproszczonymi planami urządzania lasu i cechowane przez upoważnione 
przez Starostę osoby.  

Sprawozdania L-03 o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 
przekazywane były terminowo, jednak część danych ujęta została niezgodnie 
z dokumentacją źródłową.  

Starostwo nie podejmowało skutecznych działań mających na celu aktualizację 
danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, a dotyczących lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
 
 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 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 Ochrony 
Środowiska (dalej: Wydział). Zgodnie z zapisami Regulaminu organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze4, do zadań Wydziału należało m.in.: 
przygotowanie wykazów indywidualnych właścicieli lasów, rozliczanie kosztów 
nadzoru, wydawanie decyzji administracyjnych (zatwierdzających plany urządzania 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa; na pozyskanie drewna w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa; na zmianę lasu na użytek rolny; 
o uznaniu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za las ochronny lub 
pozbawieniu go tego charakteru), zlecanie wykonania inwentaryzacji lasu, 
legalizacja pozyskanego drewna w lasach niestanowiących własność Skarbu 
Państwa. 
Wydział w celu realizacji ww. zadań współpracował z Wydziałem Geodezji 
i Gospodarki Gruntami oraz z Wydziałem Organizacyjnym.  

 (akta kontroli str. 73-75) 

 
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 Regulamin przyjęty uchwałą nr 7.2018 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. dostępny na 

stronie internetowej Starostwa https://bip.powiat-zielonogorski.pl/58/Regulamin_Organizacyjny/#. 
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1.2. Realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa w imieniu Starosty sprawowały m.in. 
nadleśnictwa w Wolsztynie i Babimoście.  
W Starostwie prowadzeniem spraw z zakresu objętego kontrolą zajmowały się dwie 
osoby zatrudnione na umowę o pracę5, które w swoich zakresach czynności 
posiadały zadania z ww. zakresu6. Naczelnik Wydziału posiadała odpowiednie 
kwalifikacje do zajmowanego stanowiska7. Zastępca Naczelnika odbyła we wrześniu 
2021 r. szkolenie dotyczące wycinki drzew i krzewów oraz naliczania kar 
administracyjnych. Naczelnik Wydziału wyjaśniła, że przyczyną tak małej ilości 
odbytych szkoleń, jest brak na rynku szkoleń z zakresu nadzoru nad lasami 
niestanowiącymi własności Skarby Państwa. Zastępca posiada wieloletnie 
doświadczenie zawodowe, a sam nadzór na podstawie zawartych porozumień 
i umów realizują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

(akta kontroli str. 5-12, 23-36, 73-75) 

1.3. Pracownik sprawujący nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 
Państwa, jego bezpośredni przełożony, a także osoba sprawująca nadzór nad 
lasami na podstawie zawartych przez Starostę umów nie byli8 właścicielami 
(współwłaścicielami) lasów podlegających pod nadzór Starostwa.  
Starosta figurował natomiast w bazie ewidencji gruntów i budynków, gdyż posiadał 
grunty leśne – dwie działki o łącznej powierzchni 1,7137 ha. W okresie objętym 
kontrolą w Starostwie nie wydawano decyzji, ani świadectw legalności pochodzenia 
drewna dotyczących ww. działek.  
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)9. Naczelnik Wydziału 
wyjaśniła, iż nie było takiej potrzeby. W przypadku pojawienia się takiej sytuacji 
odpowiednie procedury zostaną opracowane i zastosowane.  

(akta kontroli str. 51-54, 73-75, 83-85) 

1.4. Na realizację zadań związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi 
własności Skarbu Państwa w latach 2019-2021 Starostwo zaplanowało środki 
finansowe w łącznej kwocie 252.600,00 zł, z tego 89.000,00 zł10 na 2019 r., 
90.000,00 zł11 w 2020 r. oraz 73.600,00 zł12 w 2021 r. Kwota wykonania ww. 
zaplanowanych środków wyniosła łącznie 145.893,70 zł., z tego: w 2019 r. - 
60.485,19 zł (33,26 zł/ha lasów objętych nadzorem) w 2020 r. - 61.923,45 zł 
(34,05 zł/ha lasów objętych nadzorem) i w 2021 r. (stan na 30.09.2021 r.) – 
28.309,98 zł (15,57 zł/ha lasów objętych nadzorem). 
Naczelnik Wydziału wyjaśniła, że zaplanowane środki są wystarczające na 
realizację zadań nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.  

 
5 Na stanowiskach Naczelnika i Zastępcy Naczelnika w Wydziale Ochrony Środowiska. 
6 W zakresach czynności jako obowiązki pracownika wskazano w szczególności: nadzór i współpraca z 

nadleśnictwami oraz podmiotami sprawującymi w imieniu Starosty nadzór nad lasami; zlecanie wykonania 
uproszczonych planów urządzania lasu; przygotowywanie decyzji na pozyskanie drewna, opiniowanie 
wniosków o przyznanie dotacji z funduszu leśnego; wydawanie zaświadczeń o uproszczonym planie 
urządzania lasu; przygotowanie decyzji na zamianę gruntu leśnego na rolny. 

7  Ukończyła studia na kierunku inżynieria środowiska i posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera.. 
8 Według stanu na dzień 9 lipca 2020 r.  
9 Dz. U. z 2020 r.  poz. 256, ze zm., dalej: KPA. 
10 Kwotę ujęto w: Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 05, paragraf 4300 

(59.000,00 zł) i 4170 (30.000,00 zł). 
11Kwotę ujęto w: Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 05, paragraf 4300 

(60.000,00 zł), 4110 (430,00 zł) i 4170 (29.570,00 zł). 
12 Kwotę ujęto w: Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 05, paragraf 4300 

(38.000,00 zł), 4110, 4120 (600,00 zł) i 4170 (35.000,00 zł). 
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 (akta kontroli str. 64, 73-75, 86-91) 

1.5. Starostwo posiadało aktualne uproszczone plany urządzenia lasu13 (dalej: 
UPUL) obejmujące 100% powierzchni gruntów leśnych niestanowiących własności 
Skarbu Państwa14. Koszt sporządzenia ww. dokumentacji wyniósł łącznie 
106.134,00 zł, co w przeliczeniu na 1 ha lasu dało kwotę 58,37 zł.  

(akta kontroli str. 64, 61-63) 

1.6. Opracowane w Starostwie UPUL nie dotyczyły gruntów leśnych położonych 
na obszarze parku narodowego lub otulinie rezerwatu przyrody. W związku z tym 
nie było konieczności przeprowadzania uzgodnień o których mowa w art. 10 ust. 8 
i art. 13 ust. 3b ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody15. 

(akta kontroli str. 61-63, 67-68) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Starostwo było prawidłowo przygotowane organizacyjne i kadrowo. Zadania 
wynikające z ustawy o lasach zostały ujęte w zakresach obowiązków właściwych 
pracowników. Środki finansowe zabezpieczono w odpowiedniej wysokości 
gwarantującej w pełni rzetelny nadzór nad lasami. Dokumentacją urządzeniową 
objęto całą powierzchnię lasów nienależących do Skarbu Państwa.  

 

2 Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań 
2.1. Według stanu na dzień 30 września 2021 r. Starosta sprawował nadzór nad 
lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 1.818,01 ha. 
Objętych nadzorem było 2.398 działek16, które należały do 2.401 właścicieli. 
Właścicielami działek były m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty gruntowe oraz kościelne 
osoby prawne17. Szacunkowy przeciętny wiek drzewostanów wynosił 56 lat, 
a przeciętna szacunkowa zasobność drzewostanów wynosiła 165 m3/ha18. 

 (akta kontroli str. 61-63, 64) 

2.2. Zadania dotyczące pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności 
Skarbu Państwa, w tym cechowanie drewna i wystawianie świadectw legalności 
pozyskania drewna, realizowały strony zawartych przez Starostę porozumień 
i umów19.  
Objęte badaniem20 świadectwa legalności pozyskania drewna sporządzane były 
w sposób rzetelny, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 Rozporządzenia 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do 
cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego 

 
13 Łącznie 15 UPUL, z tego:4 dla Gminy Babimost, 3 dla Gminy Kargowa, 2 dla Gminy Trzebiechów, po 1 dla 

gmin: Czerwieńsk, Sulechów, Bojadła, Zabór, Nowogród Bobrzański, Świdnica. 
14 UPUL obejmowały powierzchnię 1.818,4276 ha. 
15 Dz. U. z 2021 r. poz. 1098. 
16 Liczba działek wyniosła na dzień: 31 grudnia 2019 r. - 2.078, 31 grudnia 2020 r. - 2.112. 
17 Liczba właścicieli wynosiła: 2.681 (na dzień 31.12.2019 r.), 2.384 (stan na 31.12.2020 r.), 2.401 (na dzień 

30.09.2021 r. 
18 Dane na dzień sporządzania UPUL. 
19 Nadleśniczy Nadleśnictwa: Babimost i Wolsztyn oraz osoba fizyczna. 
20 W okresie objętym badaniem wystawiono łącznie 409 świadectw legalności. Badaniem objęto łącznie:295 

świadectw, z tego: 12 świadectw sporządzonych w Nadleśnictwie Wolsztyn, 150 świadectw sporządzonych w 
Nadleśnictwie Babimost oraz 133 świadectwa sporządzone przez osobę fizyczną. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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legalność pozyskania drewna21 (dalej: rozporządzenie w sprawie cechowania 
drewna). Zawierały m.in.: podstawę pozyskania drewna (uproszczony plan 
urządzania lasu, decyzje Starosty określające zakres prac do wykonania), nr sztuki 
albo stosu drewna, jego gatunek oraz objętość w m3, ,a także podpisy osób 
upoważnionych do ich wystawienia. W okresie objętym kontrolą z lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa pozyskano łącznie 6.112,8 m3 drewna 
(grubizny).  
W Starostwie oraz nadleśnictwach świadectwa legalności pozyskania drewna nie 
były objęte ewidencją druków ścisłego zarachowania, a ich ewidencja prowadzona 
była w formie papierowej. Naczelnik Wydziału wskazała, że nie ma przepisu 
nakazującego objęcie świadectw ewidencją druków ścisłego zarachowania.  

W latach 2019-2021 (stan na 30 września ) Starosta wystawił łącznie 5022 decyzji 
w trybie ustaw szczególnych dotyczących wycinki drzew. Podstawą ich wydania był 
art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym23. 
Ww. decyzje nie dotyczyły gruntów leśnych nienależących do Skarbu Państwa. 

(akta kontroli str. 23-50, 73-75, 97-108, 113-155, 162-275, 276) 

2.3. Z objętych badaniem świadectw legalności pozyskania drewna (wskazanych 
w pkt 2.2. wystąpienia pokontrolnego) wynika, iż drewno było pozyskiwane na 
podstawie aktualnych UPUL. Nie legalizowano drewna pochodzącego z lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla których nie było aktualnej 
dokumentacji urządzeniowej.  
W okresie objętym badaniem nie było przypadku pozyskania drewna na podstawie 
decyzji starosty o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy o lasach24. 

(akta kontroli str. 67-68, 97-108, 113-155, 162-275) 

2.4. Zgodnie z zapisami zawartych porozumień i umów Starosta sprawował 
merytoryczny nadzór nad realizacją zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną 
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, był uprawniony 
do przeprowadzania kontroli i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
do wydawania zaleceń pokontrolnych. 
W Starostwie brak było dokumentacji potwierdzającej prowadzenie nadzoru 
w zakresie realizacji przez podmioty upoważnione przez Starostę obowiązków 
wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. 
w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej25, w szczególności 
przeprowadzania przed wycięciem drzew inwentaryzacji przyrodniczej. 
Ze złożonych przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśnień wynika, iż 
w każdym przypadku przed pozyskaniem drewna, przeprowadzane były oględziny 
w terenie26, m.in. pod kątem występowania gniazd i siedlisk ptasich w okresie 
lęgowym. Przeprowadzone oględziny nie były dokumentowane. W zawartych 
porozumieniach oraz umowach brak jest zapisów dotyczących obowiązku 
dokumentowania ww. czynności.  

(akta kontroli: str. 23-50, 67-68) 

2.5. W okresie objętym kontrolą do Starostwa nie wpływały wnioski dotyczące 
zmiany lasu na użytek rolny.  

 
21 Dz.U. Nr 36, poz. 201, ze zm. 
22 W roku: 2019 – 23 decyzje, 2020 – 8 decyzji, 2021 – 19 decyzji. 
23 Dz. U. z 2020 r., poz.1043 ze zm. 
24 Zgodnie z art. 23 ust 4 „Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie 

z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3, jest możliwe wyłącznie w 
przypadkach losowych; decyzje w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta”. 

25 Dz. U. poz. 2408. 
26 Przez Nadleśnictwa i osobę realizujące w imieniu Starosty nadzór nad lasami niestanowiącymi własności 

Skarbu Państwa. 
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(akta kontroli: str.67-68) 

2.6. Starostwo w niepełny sposób nadzorowało realizację obowiązku właścicieli 
nieruchomości dotyczącego zgłaszania zmian dotyczących nieruchomości 
w zakresie objętym kontrolą, nie sprawdzano na bieżąco aktualności danych 
zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa.  
Naczelnik Wydziału wskazała, iż weryfikacja taka odbywała się na podstawie 
danych otrzymanych z Wydziału Geodezji Starostwa, jedynie raz w roku z uwagi na 
konieczność przeanalizowania wszystkich działek pod względem geodezyjnym, 
powierzchniowym i właścicielskim, co jest bardzo czasochłonne.  
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami wyjaśniła, iż do starosty jako 
organu administracji geodezyjnej i kartograficznej należy m.in. prowadzenie dla 
obszaru powiatu bazy danych w tym ewidencji gruntów i budynków, o której mowa 
w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne27. Ewidencję gruntów i budynków w części dotyczącej lasów, 
prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o lasach. Informacje zawarte w operacie 
ewidencyjnym podlegają bieżącej aktualizacji prowadzonej na zasadach 
określonych w art. 24 ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy to właściciele nieruchomości zgłaszają 
właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 
w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.   
Obecnie Starostwo jest w trakcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na 
terenie 15 obrębów ewidencyjnych położonych na obszarze Powiatu 
Zielonogórskiego, którą zarządził Starosta na podstawie art. 24a ww. ustawy. 

Analiza zapisów uproszczonego planu urządzenia lasu28 (obręb 1) Gminy Babimost 
wykazała, że w przypadku niżej wskazanych działek Starostwo nie podjęło działań 
w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów, tj.:  
a) dla miejscowości Kolesin dla dwóch działek leśnych położonych w sąsiedztwie 

Jeziora Wojnowskiego były zamieszczone adnotacje dotyczące wskazań 
gospodarczych (planowane): „prowadzić gospodarkę związaną z wypoczynkiem 
i rekreacją”. W opisie taksacyjnym lasu zawarto dla obydwu działek, m.in. opis 
„utwardzone ścieżki spacerowe i infrastruktura związana z rekreacją 
i wypoczynkiem”. Działki posiadały łączną powierzchnię 1,02 ha, 

b) w miejscowości Stare Kramsko przy numerach 11 (z 15) leśnych działek 
położonych w sąsiedztwie jeziora Wojnowskiego były zamieszczane adnotacje 
„uregulować stan formalno-prawny kategorii gruntu” – (lp. 28, lp. 38, lp. 39) lub 
„uregulować stan prawny zabudowy letniskowej” – (lp. 30, lp. 31, lp. 32, lp. 33, 
lp. 36, lp. 37, lp. 40), gdyż przedmiotowe nieruchomości były wylesione lub 
zabudowane zabudową letniskową. Działki posiadały łączną powierzchnię 
ok. 0,50 ha (od 0,03 ha do 0,06 ha).  

Podobne adnotacje zawierała Inwentaryzacja stanu lasu na okres 01.01.2005 r. do 
31.12.2014 r. Powyższe szerzej opisano w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego, w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (akta kontroli: str. 73-75, 92-93, 277-288, 289-301) 

2.7. W okresie objętym kontrolą Starosta na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej29 oraz rozporządzeń Rady 
Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na lata 

 
27 Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm. 
28 Zatwierdzonego przez Starostę Zielonogórskiego decyzją z 21.04.2017 r.  
29 Dz. U. z 2021 r. poz. 955. 
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2019 i 202030, sporządzał i przedkładał do Głównego Urzędu Statystycznego, 
sprawozdania L-03 o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych). 
Sprawozdania były sporządzane na podstawie dokumentacji dotyczącej stanu 
posiadania będącej w dyspozycji jednostki (w szczególności: UPUL, wykazy 
geodezyjne ewidencji gruntów i budynków) zgodnie z objaśnieniami do formularza 
L-03. Część danych w ww. sprawozdaniach została błędnie wykazana, co szerzej 
opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości.  

(akta kontroli: str. 77-82) 

2.8. Zadania dotyczące cechowania drewna oraz wystawiania świadectw 
legalności pozyskania drewna Starosta zlecił podmiotom z którymi zawarł 
porozumienia oraz umowy dotyczące prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w 
lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Starostwo w zakresie spraw 
związanych z cechowaniem drewna nie współpracowało z podmiotami innymi niż 
sprawujące w jego imieniu nadzór. 

(akta kontroli: str. 23-50, 67-68) 

2.9. Jako utrudnienia i ograniczenia w realizacji zadań związanych ze 
sprawowaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, 
Starosta wskazał dużą liczbę właścicieli działek (głównie w związku z charakterem 
współwłasności), brak świadomości właścicieli działek leśnych o przebiegu ich 
granic, a także brak uregulowań własności działek. 

(akta kontroli: str.73-75) 

2.10. Zgodnie z zapisami zawartych porozumień i umów, Starosta w ramach 
nadzoru nad realizacją zadań z zakresu gospodarki leśnej w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa uprawniony był do przeprowadzania 
u podmiotów realizujących w jego imieniu nadzór, kontroli i wydawania zaleceń 
pokontrolnych.  
Naczelnik wskazała, że w okresie objętym badaniem nie przeprowadzano ww. 
kontroli. Starostwo ma stały kontakt z podmiotami realizującymi nadzór w imieniu 
Starosty. Informacje merytoryczne przekazywane są na bieżąco. Starosta ma 
wiedzę m.in. o ilości pozyskanego drewna. Znaczniki do cechowania drewna są 
pobierane i rozliczane w Starostwie. W latach objętych kontrolą nie docierały do 
Starostwa żadne sygnały o nieprawidłowościach dotyczących realizacji w imieniu 
Starosty zadań nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa. 

Z wystąpienia pokontrolnego31 dotyczącego kontroli przeprowadzonej 
w Nadleśnictwie Babimost w zakresie Nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa wynika m.in., iż świadectwa legalności 
pozyskania drewna wystawiane w 2019 r. przez Nadleśnictwo Babimost: 
 posiadały dwukrotnie takie same numery: 31, 135, 177, 
 od nr 1 do nr 257 nie posiadały skonkretyzowanej podstawy tj. uproszczony 

plan urządzenia lasu albo zadania z zakresu gospodarki leśnej określonych w 
decyzji, 

 od nr 1 do nr 257 nie zawierały one oznaczenia „kopia”. 
Zdaniem NIK może to wskazywać, że nadzór nie był w pełni skuteczny. Naczelnik 
Wydziału wyjaśniła, że w Starostwie nie wychwycono wskazanych błędów. Obecnie 
Starostwo w ramach pełnionego nadzoru ma dostęp do wszystkich świadectw 
legalności wystawionych w imieniu Starosty.  

 
30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia: 14 września 2018 r. (Dz. U. poz. 2103) i 11 października 2019 r. (Dz. 

U. poz. 236). 
31 Wystąpienie pokontrolne LZG.410.006.05.2020 z 28.08.2020 r. 
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Analiza zapisów świadectw (wskazanych w pkt 2.2 wystąpienia pokontrolnego) 
wykazała, że wyeliminowano ww. nieprawidłowości.  

 (akta kontroli: str. 23-50, 67-68, 73-74, 76, 302-314) 

 

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

1. Analiza zapisów uproszczonego planu urządzenia lasu32 (obręb 1) Gminy 
Babimost wykazała, że:  
a) dla miejscowości Kolesin dla dwóch działek leśnych położonych w sąsiedztwie 

Jeziora Wojnowskiego zamieszczono adnotacje dotyczące wskazań 
gospodarczych (planowane): „prowadzić gospodarkę związaną z wypoczynkiem 
i rekreacją”. W opisie taksacyjnym lasu zawarto dla obydwu działek, m.in. opis 
„utwardzone ścieżki spacerowe i infrastruktura związana z rekreacją 
i wypoczynkiem”. Działki posiadały łączną powierzchnię 1,02 ha, 

b) w miejscowości Stare Kramsko dla leśnych działek położonych w sąsiedztwie 
jeziora Wojnowskiego były zamieszczane adnotacje „uregulować stan formalno-
prawny kategorii gruntu” – (lp. 28, lp. 38, lp. 39) lub „uregulować stan prawny 
zabudowy letniskowej” – (lp. 30, lp. 31, lp. 32, lp. 33, lp. 36, lp. 37, lp. 40), gdyż 
przedmiotowe nieruchomości były wylesione lub zabudowane zabudową 
letniskową. Działki posiadały łączną powierzchnię ok. 0,50 ha (od 0,03 ha do 
0,06 ha).  

Podobne adnotacje zawierała Inwentaryzacja stanu lasu na okres 01.01.2005 r. do 
31.12.2014 r.  

Starostwo nie podjęło działań w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji 
gruntów, dotyczących ww. działek leśnych. Zgodnie z przepisem art. 24 pkt 2a 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne33 informacje 
zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z urzędu lub na 
wniosek właścicieli gruntów.  
Naczelnik Wydziału wyjaśniła, m.in. że w związku z tym, że dla ww. miejscowości 
nie ma opracowanego przez Gminę Babimost miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, właściciele działek nie mają możliwości 
wyłączenia z produkcji leśnej (procedura wyłączenia prowadzona jest przez 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych) działek położonych w tej miejscowości. 
Zapisy UPIL dla działek posiadających użytek Ls są sprecyzowane m.in. w sposób: 
„uregulować stan prawny zabudowy letniskowej”, „uregulować stan prawny kategorii 
gruntu”. Z uwagi na fakt, że na danych działkach występuje zabudowa letniskowa, 
właściciele gruntu nie mają możliwości zamiany gruntu leśnego na użytek rolny. 
Starosta Zielonogórski wystosuje pismo do sporządzającego UPUL 
o wyjaśnienie/interpretację w/wym. zapisów.  

(akta kontroli: str. 277-288, 289-301, 76) 

2. Sprawozdania L-03 o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) były 
sporządzane przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska. Obowiązek 
sporządzania ww. sprawozdań wynikał z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 
W przekazanych do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdaniach L-03 za lata 
2019 i 2020, część danych była niezgodna z dokumentacją urządzeniową lasów, tj.: 
 w dziale I: pozycja 01 - wpisano 1.729,38 ha, a powinno być 1.818,01 ha; 

pozycja 07 – wpisano 1.607,98 ha, a powinno być 1.695,61 ha; pozycja 09 – 
 

32 Zatwierdzonego przez Starostę Zielonogórskiego decyzją z 21.04.2017 r.  
33 Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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wpisano 0,00 ha, a powinno być 2,20 ha; pozycja 11 – wpisano 883 ha, 
a powinno być 879,79 ha; w pozycjach 14 i 16 – wpisano 9,18 ha, a powinno 
być 0,00 ha;  

 w załączniku do działów 1 i 2 pod pozycją 001 wykazano 1.607,98 ha, 
a powinno być 1.696,02 ha. 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśniła, iż wskazanie w ww. 
sprawozdaniach błędnych danych wynikało z omyłki osoby wprowadzającej dane, 
która nieprawidłowo przeniosła dane z dokumentacji źródłowej do sprawozdań. 
Pracownik odpowiadający za sporządzanie sprawozdań został pouczony 
o obowiązku rzetelnego wypełniania sprawozdań. Kolejne sprawozdanie zostanie 
skorygowane i zawierać będzie prawidłowe dane. 

(akta kontroli: str. 73-75, 77-82) 

Drewno z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa pozyskiwane było 
zgodnie z UPUL i cechowane przez upoważnione przez Starostę osoby. 
Sprawozdania L-03 o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 
przekazywane były terminowo, jednak część danych ujęta została niezgodnie 
z dokumentacją źródłową. Starostwo nie podejmowało skutecznych działań 
mających na celu aktualizację danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków 
dotyczących lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
 

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

1. Egzekwowanie od właścicieli lasów bieżącej aktualizacji danych w zakresie 
ewidencji gruntów i budynków. 

2. Wykazywanie w sprawozdaniach rzetelnych danych wynikających 
z dokumentacji źródłowej Starostwa. 

3. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad wystawianiem świadectw legalności 
pozyskania drewna. 

 

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

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego 
 
Zielona Góra, 29 października 2021 r. 
 

 
Kontroler 

Tomasz Przybysz 
starszy inspektor kontroli państwowej 

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

podpis 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Zielonej Górze 
p.o. Dyrektor 

Włodzimierz Stobrawa 

 
 

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

 


