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Warszawa, dnia /J? 2012 r.

Minister Środowiska

BKA-0943- 14/57(559 jT /12/jch

O

Pan
P/o/r Czyżyk 
Nadleśniczy
w Nadleśnictwie Maskulińskie

^ SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 27/2012 z dnia 27 listopada 2012 r., 
zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 3-7 grudnia 2012 r. kontrolę 
doraźną w Nadleśnictwie Maskulińskie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida dotyczącą:
gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w zakresie dzierżawy oraz najmu nieruchomości.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół w składzie :
• Jerzy Chabros - Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie 

Środowiska,
• Jan Zagajewski- Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie 

Środowiska.

Koordynator kontroli: Michał Nałęcz - Naczelnik Wydziału w Biurze Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

Nadleśnictwem Maskulińskie kieruje p. Piotr Czyżyk.

Ustalenia kontroli

Nadleśnictwo Maskulińskie na dzień 1 listopada 2012 r. miało podpisanych 271 umów na dzierżawę 
nieruchomości. W trakcie kontroli weryfikacji poddano 66 umów. Kontrola dotyczyła zgodności 
zapisów umów z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wewnętrznymi regulacjami Lasów 
Państwowych.

 

 

 



Umowy dzierżawy terenów pod ośrodki wypoczynkowe

W umowach dzierżawy:

-  nr 2/2003 z dnia 12 lutego 2003 r. ze Stowarzyszeniem Właścicieli Domków Kempingowych 
„POLANKA”,

-  nr 3/2005 z dnia 2 maja 2005 r. ze Stowarzyszeniem Domków Campingowych „GROCHÓWKA”,

przyjęto odpowiednio stawki czynszu najmu w wysokości 0,18 zł/m2 i 0,19 zł/m2 dzierżawionego 
gruntu.

Zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez Nadleśniczego: „W roku 1998 stawka czynszu za dzierżawę 
gruntu pod ośrodkami wczasowymi wynosiła 0,35 zł/l m2+ V A I Dła umów zawieranych 
z pracownikami LP pod domkami campingowymi (Dębowo) zastosowana została zniżka 50% (zgodnie 
z pismem RDLP -ZU -2126/2/97 z dnia 1997.07.15) i wynosiła 0,175 zł/l m2 + VAT. Stawki corocznie 
były waloryzowane o współczynnik inflacji ogłoszony przez GUS w stosunku do roku minionego.

W roku 2003 (tj. w roku podpisania umów ze Stowarzyszeniami) stawka za najem gruntów pod 
istniejącymi domkami campingowymi i letniskowymi wynosiła dla wszystkich pracowników LP 
jednakowo = 0,18 zł za 1 m2 + VAT. W wyniku corocznej waloryzacji, stawki w 2012r wzrosły do 
0,23 zł/l m2 + VAT. Od roku 2010 uległy zmianie stawki za grunty pod domkami (60,00 zł za 1 ar ), 
zaś stawki ze stowarzyszeniami pozostały zgodnie z umowami (bez regulacji ceny), podwyższane 
corocznie o współczynnik inflacji w stosunku do roku minionego. ”

Zgodnie ze złożonym wyjaśnieniem w zakresie waloryzacji stawek powinny one w 2003 r. wynosić 
0,50 zł/m2, a w 2005 r. 0,52 zł/m2. Po uwzględnieniu 50% zniżki, stawki w roku podpisania umów 
powinny wynosić odpowiednio 0,25 zł/m2 i 0,26 zł/m2.

Zgodnie z przywołanym w wyjaśnieniach pismem RDLP w Białymstoku z dnia 15 lipca 1997 r„ 
znak.: ZU-2126/2/97: „Z tego też względu RDLP uważa za celowe przyjęcie od 1.01.1998 r. 
następujących stawek minimalnych za najem (dzierżawę) gruntów na cele wypoczynkowe (podana 
stawka bez vat):
- teren pod ośrodki-.......................0,35 zł/m2(3500 zł. za 1 ha)
- domki nie trwale związane z gruntem.......... 1,00 zł za 1 m2, przy czym powierzchnia udostępniona na
cele wypoczynkowe nie może być mniejsza od 100 m2.
- domki trwałe - według zasad ustalonych w/w piśmie RDLP z 1996.04.02.

Dła pracowników Lasów Państwowych możliwe jest stosowanie stawki ulgowej - 50% stawki 
zasadniczej, czyli nie mniej niż 50 zł za domek (rocznie). Powyższe stawki powinny być corocznie 
korygowane przynajmniej o wskaźnik inflacji, o ile nie ulegną zmianie wymienione wyżej kryteria przy 
ustalaniu stawki podstawowej. ”

Z  analizy cytowanego tekstu wynika, że 50% zniżka dotyczy tylko wariantu - domku nietrwale 
związanego z gruntem. Rozszerzenie zniżki na „teren pod ośrodkiem” nie znajdowało oparcia 
w wytycznych RDLP.

(Dowód: akta kontroli str. 28-30; 34-36; 97; 100-101; 102).

/ M i

2

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Powyższy stan i uwagi dotyczą okresu 2003-2009 r., do czasu wprowadzenia przez Nadleśnictwo 
nowych stawek określonych w zarządzeniu nr 23/2009 Nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulińskie 
z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości stawek za najem gruntów leśnych.

Zarządzenie nr 23/2009 wprowadziło w życie stawki o charakterze powszechnym i nie przewiduje 
żadnych odstępstw ani zniżek, które wynikałyby np. z przesłanki pracy w Lasach Państwowych.

Wobec powyższego, stosowanie zniżki dotyczącej kwoty czynszu dzierżawnego w stosunku do ww. 
umów ze Stowarzyszeniami nie znajduje podstaw formalnych.

(Dowód: akta kontroli str. 19).

W wyżej wymienionych umowach, aneksami nr:

- 4 z dnia 14 września 2012 r. do umowy dzierżawy nr 2/2003 z dnia 12 lutego 2003 r. 
ze Stowarzyszeniem Właścicieli Domków Kempingowych „POLANKA”,
- 4 z dnia 14 września 2012 r. do umowy dzierżawy nr 3/2005 z dnia 2 maja 2005 r. 
ze Stowarzyszeniem Domków Campingowych „GROCHÓWKA”,

dokonano przedłużenia okresu obowiązywania umów do 31 grudnia 2032 r. (§ 2), o 20 lat.

Z wyjaśnienia Nadleśniczego wynika, że „okres dzierżawy został wydłużony z uwagi na: nowy plan 
urządzania lasu, nowy plan rezerwatu J. Nidzkie, prośby dzierżawców na przeprowadzenie remontów 
i modernizacji celem podniesienia standardu poprawienia wizerunku, dostosowania do wymogów. ”

W sprawdzonych w trakcie kontroli umowach, generalnie stosowaną zasadą jest 10-letni okres 
dzierżawy lub 5-letni w przypadku pól biwakowych. Decyzja przedłużająca obowiązywanie umów 
o tak długi okres nie znajduje uzasadnienia.

(Dowód: akta kontroli str. 31-33; 37-39).

Umowy dzierżawy gruntów rolnych 

W przypadku dzierżawy gruntów rolnych stwierdzono:

- pomyłkę w określeniu daty obowiązywania zawartej umowy dzierżawnej nr 55/2000 z dnia 
14 grudnia 2000 r. o 1 rok.

Umowę nr 55/2000 z 14.12.2000 r. na dzierżawę 1,28 ha gruntu omego zawarto na 10 lat błędnie 
ustalając czas jej obowiązywania do 14 grudnia 2011 tj. o 1 rok dłużej, gdy obowiązujące zasady 
zawierania umów dzierżawy, jako maksymalny, przewidują 10-letni okres obowiązywania. Ustalony 
czas obowiązywania umowy służył następnie za podstawę do jej przedłużenia na następny 10-letni 
okres. Z uzyskanych wyjaśnień oraz dokonanych ustaleń wynika, że omawiany fakt jest skutkiem 
błędu popełnionego przy obliczaniu terminu wygaśnięcia umowy.

(Dowód: akta kontroli str. 58-60).
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- zastosowanie dla 2 kół łowieckich - PZP ZG OHZ Prawdowo i KŁ Śniardwy, obniżki czynszu 
dzierżawnego powyżej dopuszczonych 50% stawki.

Zarządzeniem Nadleśniczego nr 26/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. ustanowiono zasady udostępniania 
gruntów rolnych z przeznaczeniem na dzierżawy i deputaty. Przyjęto m.in. ograniczenie czasu 
obowiązywania zawieranych umów na dzierżawę gruntów -  do 10 lat, zaś możliwość obniżenia 
stawek czynszu dzierżawnego dla kół łowieckich -  wynikających z zarządzenia nr 33/08 -  do 50%. 
Następnie -  zarządzeniem Nadleśniczego nr 20/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. do stosowania 
w 2011 r. i w latach następnych -  wprowadzono stawki określone w złotych za jednostkę powierzchni, 
wraz z zapisem przewidującym aktualizację ustanowionych stawek w oparciu o wskaźnik inflacji. 
Stawka wyjściowa dla użytków rolnych wynosiła 300,- zł/ha -  bez uwzględniania klasy bonitacyjnej 
gleb czyli liczona wg powierzchni rzeczywistej.

W myśl omawianego w akapicie powyżej zarządzenia nr 20/2010 -  z dniem 31 grudnia 2010 r. 
przestało obowiązywać zarządzenie nr 33/08. Nadal natomiast obowiązuje zarządzenie nr 26/2009, 
powiązane z unieważnionym zarządzeniem nr 33/08, co oznacza m.in., że określona w nim możliwość 
zastosowania 50% zniżki czynszu dla kół łowieckich obowiązuje nadal.

Najnowszym aktem regulującym zagadnienie dzierżawy jest zarządzenie nr 32/2011 Nadleśniczego 
N-ctwa Maskulińskie z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad 
dzierżawy/najmu lasów, gruntów i innych nieruchomości, w trybie ort. 39 ustawy o lasach, 
zarządzanych przez Nadleśnictwo Maskulińskie w Rucianem Nidzie. Akt ten przewiduje wyłanianie 
dzierżawców gruntów rolnych na podstawie procedur przewidzianych dla przetargu nieograniczonego. 
Wymienia przy tym przypadki dopuszczające bezprzetargowe zawarcie umów (katalog otwarty).

(Dowód: akta kontroli str. 51-57).

PZP ZG OHZ Prawdowo, który jest dzierżawcą na podstawie 3 umów:

Wg umowy nr 129/2005 z dnia 16 marca 2005 r. OHZ dzierżawi 4 działki gruntu o łącznej pow. 
8,73ha. Aneksem nr 2 z 30 września 2010 r. do umowy, ustalono czynsz na kwotę 2.619,- zł. 
W wyniku odwołania się dzierżawcy przeprowadzono negocjacje zmieniające treść aneksu, stawkę 
jednostkową czynszu zmniejszono z 300,- do 100,- zł i sumaryczna kwota czynszu wyniosła 873.- zł, 
co zapisano w nowym aneksie nr 3 z 15 listopada 2010 r.

Umowa nr 144/2005 z 16 marca 2005 r. obejmuje 7 działek o łącznej pow. 20,02 ha łąk 
i pastwisk. Kolejna podwyżka czynszu przewidziana aneksem nr 4 z 30 września 2010 r. ustalająca 
kwotę czynszu na 6.006,- zł została oprotestowana przez wydzierżawiającego. W wyniku negocjacji 
aneks anulowano i ustalono stawkę 100,- zł/lha. Czynsz odpowiednio wyniósł 2.002,- zł, co ustalono 
aneksem nr 5 z 15 listopada 2010 r.

Umowa nr 8/2005 z dnia 16 marca 2005 r. obejmowała dzierżawę 2 działek gruntu o łącznej pow. 0,90 
ha, do której także zastosowano zapisy z protokółu negocjacji, zawierając stosowny aneks 
uwzględniający obniżoną stawkę czynszu.

Przyjęcie tych stawek jest niezgodne z wyżej opisanymi przepisami wewnętrznymi wydanymi przez 
Nadleśnictwo.

(Dowód: akta kontroli str. 61-7
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Koło Łowieckie „Śniardwy”- obowiązują 3 umowy:

Umowa nr 1/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. dot. dzierżawienia 16 działek o łącznej pow. 24,92 ha, 
obejmujących wszystkie formy użytkowania gruntów rolnych. Dzierżawca nie przyjął aneksu nr 2 
z dnia 30 września 2010 r., podwyższającego kwotę czynszu do 7.476,- zł i zaproponował negocjacje. 
W negocjacjach obniżono stawkę z 300,- do 80,- zł/ha roli. W rezultacie dnia 9 grudnia 2010 r. 
podpisano aneks nr 3, gdzie kwota czynszu wyniosła 1.993,60 zł.

Dzierżawca wcześniej -  na podstawie aneksu nr 1 z dnia 23 stycznia 2009 r. -  korzystał z 35% zniżki 
czynszu, którą przyznano na podstawie wytycznych RDLP w Białymstoku zawartych w piśmie znak: 
ZZ-2126-65/07 z 27 sierpnia 2007 r.

Umowa nr 1/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. dot. dzierżawy działki rolnej o pow. 0,14 ha. Stawkę 
czynszu w kwocie 11,20 zł przyjęto na podstawie negocjacji, jak wyżej, powołując się na ustalenia 
zawarte w protokóle negocjacji z dnia 9 listopada 2010 r.

Przyjęcie tych stawek jest niezgodne z wyżej opisanymi przepisami wewnętrznymi wydanymi przez 
Nadleśnictwo.

Udzielona zniżka dla ww. podmiotów wykraczała poza ustalone ramy i wynosiła: dla PZP ZG OHZ 
Prawdowo -  66,6%, zaś dla Koło Łowieckie „Śniardwy” -  73,3%. Wyjaśnienie nadleśniczego N-ctwa 
Maskulińskie złożone w tej sprawie nie wniosło elementów, które zmieniałyby zakres dokonanych 
ustaleń.

W przypadku dokumentów regulujących zasady w sprawie dzierżawy gruntów rolnych stwierdzono 
niezgodność polegającą na powołaniu się w zarządzeniu nr 26/2009 na zarządzenie nr 33/08, które 
zostało uchylone zarządzeniem nr 20/2010.

(Dowód: akta kontroli str. 80-92).

Inne umowy dzierżawy

W przypadku umów nr:

- 5/2007 z dn. 30.04.2007 r. z Żeglugą Pasażerską Mikołajki,
- 2/2005 z dn. 1.06.2005 r. z Burmistrzem Orzysza,
- 1/2009 z dn. 30.04.2009 r. z p. Jerzym Voglem,
- 6/2006 z dn. 18.07.2007 r. z Kajakami Centrum,

stwierdzono podpisane jednostronnie przez Nadleśnictwo aneksy, zmieniające stawkę VAT - brak 
podpisów dzierżawcy. Zgodnie z zapisami umów, każda zmiana postanowień umowy wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.

(Dowód: akta kontroli str. 40-43).



Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Zweryfikowanie stawek czynszu dzierżawnego, dla wykazanych w sprawozdaniu przypadków 
umów, doprowadzając do ich zgodności z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi 
w Nadleśnictwie Maskulińskie.

2. Przestrzeganie stosowania własnych regulacji określających zasady udostępniania gruntów 
z przeznaczeniem na dzierżawy.

3. Dochowanie należytej staranności przy formułowaniu zapisów w umowach z dzierżawcami.

4. Dokonanie aktualizacji zarządzeń wewnętrznych regulujących sprawę dzierżawy użytków 
rolnych w zakresie niezgodności polegającej na powołaniu się w zarządzeniu nr 26/2009 na 
zarządzenie nr 33/08, które zostało uchylone zarządzeniem nr 20/2010.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Nadleśniczego o złożenie pisemnej 
informacji odnośnie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych -  w terminie 1 miesiąca od daty 
otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli.

Załącznik -  wykaz akt kontroli na dzień zakończenia kontroli.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik 
jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo 
przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.

W przypadku braku uwag do treści sprawozdania informację w tej sprawie należy przekazać 
bezpośrednio do Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

Do wiadomości:

Pani Nina Dobrzyńska -  Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie 
Środowiska; <C "  k j Ł '  £)/(- ^ 2 /

Pan Adam Wasiak -  Dyręktor Generalny Lasów Państwowych;
Pan Ryszard Ziemblicki - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
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