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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia nr 6/2010 z dnia 5 marca 2010 r. wydanego przez Ministra Środowiska 
- zespół kontrolny Ministerstwa Środowiska w dniach 22-26 marca 2010 r. przeprowadził kontrolę 
problemową w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (RDLP).

Kontrola została przeprowadzona w zakresie:

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych, w tym: stan prawny 
nieruchomości; sprzedaż i nabywanie lasów i gruntów; zamiany lasów i innych nieruchomości oraz 
wydzierżawianie lasów i gruntów.

Okres działalności LP objęty kontrolą -  1 styczeń 2008 r. do 31 grudzień 2009 r.

Celem kontroli było zbadanie i ocena działalności jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 
w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem: porządkowania 
stanu prawnego zarządzanych nieruchomości oraz nabywania, sprzedaży, zamiany i wydzierżawiania 
nieruchomości.

Ustalenia kontroli opisano w protokole z kontroli, podpisanym przez Pana Dyrektora w dniu 21 kwietnia 
2010 r.

Analizując przedstawioną do kontroli dokumentację, zespół kontrolny stwierdził niżej wskazane 
uchybienia lub sformułował następujące uwagi:

1. W kontrolowanym okresie w jednostkach organizacyjnych zgrupowanych w RDLP w Krośnie 
kontynuowane były działania związane z porządkowaniem stanu prawnego i dokumentowaniem własności 
Skarbu Państwa zarządzanych nieruchomości. Z ogólnej powierzchni zarządzanych nieruchomości,

 

 

 
 

 



wynoszącej na koniec 2009 r. 418473,05 ha, księgi wieczyste zostały założone dla 98,8% powierzchni 
nieruchomości. Najniższy wskaźnik założonych ksiąg wieczystych mają: Nadleśnictwo Dynów -  90,5 % 
oraz Nadleśnictwo Mielec -  92,4 %. Najwyższą dynamikę zmian (w ujęciu procentowym) w zakresie 
założonych ksiąg wieczystych w badanym okresie odnotowano w Nadleśnictwie Krasiczyn -  z 86,7 % do 
96,7 %.

2. W okresie objętym kontrolą na terenie RDLP w Krośnie przeprowadzono łącznie 13 transakcji na 
podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435, z późn. zm.) 
-  nabywanie lasów, gruntów i innych nieruchomości. W toku kontroli weryfikacji poddano 5 transakcji. W 
wyniku kontroli stwierdzono 1 przypadek (Nadleśnictwo Brzozów -  data transakcji: 3.10.2008 r.) naruszenia 
§ 3 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących 
własność osób fizycznych i prawnych, tj. las, grunt przeznaczony do zalesienia oraz inna nieruchomość 
mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcą majątkowego.

3. W okresie objętym kontrolą na terenie RDLP w Krośnie przeprowadzono łącznie 14 transakcji na 
podstawie art. 38 ustawy o lasach -  sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości. W toku kontroli 
weryfikacji poddano 5 transakcji. W wyniku kontroli stwierdzono:
• 4 przypadki przekroczenia terminu na przekazanie środków z tytułu sprzedaży na podstawie art. 38 

ustawy o lasach na rachunek Dyrekcji Generalnej LP. Dotyczy to następujących transakcji: 
-Nadleśnictwo Lubaczów -  data transak.: 11.12.2009 r.-pow . 0,4629 ha-wartość: 58 823,00 zł;
- Nadleśnictwo Lubaczów -  data transak.: 11.12.2009 r.-pow . 0,1481 ha-wartość: 23 566,00 zł;
- Nadleśnictwo Dukla -  data transak.: 17.12.2008 r. -  pow. 0,0285 ha -  wartość: 10950,00 zł;
- Nadleśnictwo Dukla -  data transak.: 17.12.2008 r. -  pow. 0,0033 ha -  wartość: 1315,00 zł.

• 2 przypadki naruszenia zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu 
i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych 
nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych -  w zakresie prawidłowego określania 
wysokości wymaganego wadium (§ 4 ust. 2). Dotyczy to następujących transakcji:
- Nadleśnictwo Cisną -  data transak.: 27.08.2009 r. -  pow. 0,098 ha -  wartość: 53 100,00 zł;
- Nadleśnictwo Cisną -  data transak.: 11.08.2009 r. -  pow. 0,3438 ha -  wartość: 77 000,00 zł.

4. W okresie objętym kontrolą na terenie RDLP w Krośnie przeprowadzono łącznie 15 transakcji na 
podstawie art. 38e ustawy o lasach - zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości. W toku kontroli 
weryfikacji poddano 3 transakcje. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień formalnych w 
prowadzonych postępowaniach.

5. W poddanych kontroli umowach/aneksach na dzierżawę lub najem stwierdzono przypadki zawierania 
umów przed uzyskaniem stosownej zgody Dyrektora RDLP w Krośnie, o której mowa w art. 39 ustawy o 
lasach. Dotyczy to następujących umów:
umowa najmu lokalu z dniu 30.04.2009r. (Nadleśnictwo Narol);
umowa dzierżawy nr 1/2009 z dnia 15.10.2009r. (Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne);
umowa najmu 1/2008 z dnia 01.09.2008r. (Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne);
aneks z dnia 22.01.2009r. zawarty do umowy dzierżawy z dnia 11.04.2006r.(Nadleśnictwo Jarosław).

W większości kontrolowanych nadleśnictwach zasady ustalania stawki czynszu dzierżawnego/najmu zostały 
uregulowane przez nadleśniczych w drodze zarządzeń lub decyzji. Dla przykładu w Nadleśnictwie Bircza, 
Kołaczyce ustalono stawkę czynszu dzierżawnego za 1 ha gruntu rolnego klasy IV równowartość 1,5 q żyta. 
W odniesieniu do umów np.: najmu z dnia 07.02.2008r. - Centertel sp. z o.o.; dzierżawy nr 1/2009 z dnia
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15.10.2009r. z p. Pawłem Romanowem; najmu 1/2008 z dnia 01.09.2008r. z p. Stanisławem Gruzą stawki 
czynszu ustalono indywidualnie. Nadleśnictwa ustalają również stawki czynszu za 1 ha wydzierżawianego 
gruntu rolnego kwotowo na poziomie np. 300 zł -  Nadleśnictwo Cisną.

6. W okresie objętym kontrolą w RDLP w Krośnie dokonano 56 transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych 
w oparciu o art. 40a ustawy o lasach. W ramach prowadzenia czynności kontrolnych zbadano dokumentację 
dot. transakcji sprzedaży 17 lokali: 5 -  dotychczasowym najemcom oraz 12 pustostanów -  w trybie 
przetargu ograniczonego. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień formalnych w prowadzonych 
postępowaniach.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, uważam za wskazane podjęcie następujących działań:

1. Kontynuowanie działań związanych z porządkowaniem stanu prawnego i dokumentowaniem własności 
Skarbu Państwa nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych 
zgrupowanych w RDLP w Krośnie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów gdzie wskaźnik założonych 
ksiąg wieczystych dla zarządzanych nieruchomości Skarbu Państwa jest najniższy (w szczególności 
Nadleśnictwo Dynów oraz Nadleśnictwo Mielec).

2. Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem terminowości przekazywania środków ze sprzedaży gruntów 
i lasów na rachunek DGLP, poprzez opracowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej zapobiegających 
przypadkom nieterminowego przekazywania należności.

3. Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem prawnych wymogów dotyczących zagadnień związanych 
z przeprowadzaniem procedury nabywania nieruchomości na podstawie art. 37 ustawy o lasach, w tym 
przestrzeganie § 3 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
25 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych 
Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących 
własność osób fizycznych i prawnych, tj. las, grunt przeznaczony do zalesienia oraz inna nieruchomość 
mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

4. Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem prawnych wymogów dotyczących zagadnień związanych 
z przeprowadzaniem procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 38 ustawy
0 lasach, w tym przestrzeganie § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu
1 warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych 
nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych dot. prawidłowego określania wysokości 
wymaganego wadium.

5. Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o lasach w zakresie uzyskiwania przez 
nadleśnictwa zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie na dzierżawę lub najem 
nieruchomości w trybie art. 39 ustawy.

Do wiadomości:
Pan Marian Pigan -  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Pan Krzysztof Janeczko -  Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie 
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