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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia nr 6/2010 z dnia 5 marca 2010 r. wydanego przez Ministró Środowiska 
- zespół kontrolny Ministerstwa Środowiska w dniach 24 maja - 1 czerwca 2010 r. przeprowadził kontrolę 
problemową w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (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 31 maja 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 we Wrocławiu 
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. 557 380,65 ha, księgi wieczyste zostały założone dla 99,95% powierzchni 
nieruchomości.

 

 
  

 
 

 
 

 



2. W okresie objętym kontrolą na terenie RDLP we Wrocławiu przeprowadzono 1 transakcje 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 wyniku weryfikacji przedmiotowej transakcji nie 
stwierdzono uchybień formalnych w prowadzonym postępowaniu.

3. W okresie objętym kontrolą na terenie RDLP we Wrocławiu przeprowadzono łącznie 16 transakcji na 
podstawie art. 38 ustawy o lasach -  sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości. W toku kontroli 
weryfikacji poddano 8 transakcji. W wyniku kontroli stwierdzono 7 przypadków 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 Bardo Śląskie -  data transakcji: 14-10-2009 r. -  pow. 0,4755 ha -  wartość: 149 000,00 zł;
- Nadleśnictwo Bardo Śląskie -  data transakcji: 14-10-2009 r. -  pow. 0,2260 ha -  wartość: 77 000,00 zł;
- Nadleśnictwo Głogów -  data transakcji: 10-12-2009 r. -  pow. 0,2765 ha -  wartość: 110 898,00 zł;
- Nadleśnictwo Głogów -  data transakcji: 10-12-2009 r. -  pow. 0,0787 ha -  wartość: 35 624, 00 zł;
- Nadleśnictwo Oleśnica -  data transakcji: 07-02-2008 r. -  pow. 1,0378 ha -  wartość: 48 922,00 zł;
- Nadleśnictwo Legnica -  data transakcji: 25-07-2008 r. -  pow. 1,3380 ha -  wartość: 880 000,00 zł;
- Nadleśnictwo Świdnica - data transakcji: 20-07-2009 r. -  pow. 0,8809 ha - wartość: 165 500,00 zł;

4. W okresie objętym kontrolą na terenie RDLP we Wrocławiu przeprowadzono łącznie 3 transakcje na 
podstawie art. 38e ustawy o lasach - zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości. W toku kontroli 
weryfikacji poddano 2 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 we Wrocławiu, o której mowa w art. 39 ustawy 
o lasach. Dotyczy to następujących umów:
-  umowa dzierżawy gruntu rolnego nr DZI/57/2009 z dnia 06.11,2009r. (Nadleśnictwo Wałbrzych),
-  umowa dzierżawy gruntu rolnego nr DZI/59/2009 z dnia 07.12.2009r. (Nadleśnictwo Wałbrzych),
-  aneks nr 1/2009 z dnia 30.12.2009r. do umowy dzierżawy gruntu rolnego nr DZI/15/2005 z dnia 

16.05.2005r. (Nadleśnictwo Wałbrzych),
-  umowa dzierżawy gruntu rolnego z dnia 01,01.2009r. (Nadleśnictwo Milicz),
-  umowa dzierżawy gruntu rolnego z dnia 01.01.2009r. (Nadleśnictwo Milicz).

W większości kontrolowanych nadleśnictwach zasady ustalania stawki czynszu dzierżawnego/najmu zostały 
uregulowane przez nadleśniczych w drodze zarządzeń lub decyzji. W odniesieniu do gruntów rolnych w 
większości nadleśnictw za 1 ha wydzierżawianego gruntu przyjęto równowartość ilości q żyta z tym, że 
tylko w niektórych zróżnicowano stawki w zależności od klasyfikacji gruntu, jak również dla tej samej 
klasyfikacji gruntu rolnego w różnych nadleśnictwach jest inna stawka, np. za 1 ha gruntu rolnego klasy IV 
przyjęto: w Nadleśnictwie Złotoryja równowartość 1 q żyta, w Nadleśnictwie Pieńsk równowartość 2 q żyta, 
a w Nadleśnictwie Bardo Śląskie równowartość 3 q żyta. Nadleśnictwa ustalają również stawki czynszu za 1 
ha wydzierżawianego gruntu rolnego kwotowo na poziomie np. 100 zł -  Nadleśnictwo Wałbrzych, 220 zł -  
Nadleśnictwo Świeradów.

6. W okresie objętym kontrolą w RDLP we Wrocławiu dokonano 138 transakcji sprzedaży lokali 
mieszkalnych w oparciu o art. 40a ustawy o lasach. W ramach prowadzenia czynności kontrolnych zbadano 
dokumentację dot. transakcji sprzedaży 10 lokali. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień formalnych 
w prowadzonych postępowaniach.
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Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, uważani 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 we Wrocławiu.

2. Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem terminowości przekazywania środków ze sprzedaży gruntów 
i lasów na rachunek DGLP.

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

GŁÓ

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

ttiwo KowroN1 audytu Wewnętrznego
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