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SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 9/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r., zespół 
kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 11-13 czerwca 2013 r. kontrolę 
doraźną w Nadleśnictwie Jeleśnia w Jeleśni, ul. Żywiecka 35, 34-340 Jeleśnia, dotyczącą: Weryfikacji 
zarzutów sformułowanych w skardze pod adresem Nadleśnictwa Jeleśnia przez Stowarzyszenie 
Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, skierowaną na ręce Ministra Środowiska.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół w składzie:

• Jerzy Chabros -Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu w Ministerstwie Środowiska,
• Jan Zagajewski -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu w Ministerstwie Środowiska.

Podstawę prawną dla przeprowadzenia kontroli stanowiła ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. 
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Jednostki kontrolowanej.

Nadleśnictwem w Jeleśni kieruje Nadleśniczy -  Pan Andrzej Żbikowski. Zastępcą Nadleśniczego jest 
Pan Piotr Olesiak. Wymienieni stanowiska swoje zajmują przez cały okres objęty kontrolą.

Ustalenia kontroli:
[Dowód: akta kontroli: str. 1-34]

Wyodrębniono następujące -  opisane poniżej wątki -  wynikające z treści złożonej skargi do Ministra 
Środowiska przez Stowarzyszenie Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, mające związek 
z działalnością Nadleśnictwa Jeleśnia. Z uwagi na fakt, że różne aspekty badanej sprawy są 
przedmiotem odrębnych postępowań prowadzonych przez właściwe organy państwa, realizowane 
czynności kontrolne były ukierunkowane wyłącznie na ocenę prawidłowości postępowania w tej 
sprawie Nadleśnictwa i jego pracowników.
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Ustalenia kontroli nie dają podstaw do kwestionowania działań podjętych przez Nadleśnictwo Jeleśnia 
w zakresie badanych zarzutów skargowych.

1. Umowa dzierżawy gruntów pod taśmociąg.

Przypadki wydzierżawiania gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa 
Jeleśnia, następują na podstawie umów cywilno-prawnych, po uprzednim uzyskaniu zgody jednostki 
nadrzędnej (RDLP w Katowicach).

Wg wyjaśnienia Nadleśniczego -  Nadleśnictwo Jeleśnia nie posiada wewnętrznych uregulowań 
w sprawie zawierania umów. Wystarczającą podstawę w tym zakresie stanowią obowiązujące akty 
prawa. Każda umowa -  przed zawarciem -  jest weryfikowana przez radcę prawnego pod kątem jej 
zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów wydzierżawiającego.

Podmiot będący właścicielem obiektu- Ośrodek Narciarski „Pilsko” w Korbielowie - CTE Sp. z o.o., 
pismem z dnia 6.10.2012 r. zwrócił się do Nadleśnictwa Jeleśnia z prośbą o pozwolenie na 
zainstalowanie przenośnika taśmowego w oddziale 113, wydzieleniach a i b, na okres sezonu 
zimowego 2012/2013. Data wpływu do Nadleśnictwa 11.09.2012 r. (Jednostka przekazująca popełniła 
błąd w dacie przekazanego pisma).

Zgodnie z art. 39 ustawy o lasach, Nadleśniczy N-ctwa Jeleśnia pismem z dnia 24.09.2012 r. zn. spr. 
2126-16/2012, wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
0 wyrażenie zgody na zawarcie umowy w w/w sprawie.

RDLP w Katowicach, pismem z dnia 2.11.2012 r. zn. spr. ZZ-M-2126/767/2012, zezwoliło na 
zawarcie umowy na korzystanie z gruntów leśnych i nieleśnych w oddz. 113a i b. W piśmie określono 
warunki, które bezwzględnie muszą się znaleźć w umowie.

W dniu 15.11.2012 r. została zawarta umowa dzierżawy nr 6/12 pomiędzy Skarbem Państwa 
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jeleśnia i CTE Sp. z o.o. 
z Istebnej w w/w sprawie. W umowie w § 5 wymieniono zobowiązania dzierżawcy, w tym: 
wykonania prac bez wycinki drzew i naruszania systemów korzeniowych... ” oraz „ -uzyskania 
stosownych, przewidzianych prawem zezwoleń, m.in. związanych z lokalizacją
1 eksploatacją przenośnika taśmowego. ”

Zgodnie z wykazami odbioru drewna: WOD W1206327/1 i WOD W1206327/2, w dn. 13.07.2012 r. 
w wydzieleniu 113a zostało odebrane: 14,98 m3 drewna wielkowymiarowego świerkowego oraz 7,74 
m3 drewna średniowymiarowego świerkowego. W zestawieniu pozyskania posuszu, wywrotów 
i złomów w okresie 1.07-31.07.2012 r. wykazano, że w tym wydzieleniu pozyskano 22,72 m3 
zasiedlonego posuszu świerkowego. W zestawieniu zbiorczym planu pozyskania w 2012 r., 
wydzielenie 113a występuje jeden raz. W ramach cięć przygodnych pozyskano z tej powierzchni 
22,72 m3 drewna.

W trakcie wizji terenowej przeprowadzonej w trakcie kontroli stwierdzono, że trasa taśmociągu 
biegnie w większości po poboczu drogi gospodarczej, która w przeszłości została uzdatniona dla 
podejścia pieszego (stopnie z belek w pionie oraz tłuczeń w poziomie). Jedynie w górnej części, na 
odcinku ok. 30 m (w wydzieleniu - oddz. 113a), przebiega nad gruntem wydzielenia z drzewostanem. 
W tej części stwierdzono, że w najbliższym otoczeniu taśmociągu, znajduje się kilka pni o różnej
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średnicy (od kilkunastu do kilkudziesięciu cm). W tej części znajdowały się również liczne pnie po 
ściętych drzewach, w większym oddaleniu od taśmociągu. Cechą wyróżniającą pni będących 
w bliskości taśmociągu, był brak zawiasy (pień miał jeden poziom). Pozostałe w/w pnie miały zawiasę 
(dwa poziomy). W jednym przypadku została odnaleziona część pnia z zawiasą, co wskazuje na to, że 
obniżenie pnia, nastąpiło, po jego uprzednim, prawidłowym ścięciu. Pnie po ściętych drzewach były 
w większym lub mniejszym stopniu zmurszałe. Ponadto w tej części drzewostanu stwierdzono stojące 
drzewa - świerki o znacznej utracie aparatu asymilacyjnego oraz porażone przez opieńkę.

Z przedstawionych powyżej ustaleń -  dokumentacji oraz czasu jej powstawania -  wynika, że na 
powierzchni wydzielenia 113a wykonane było cięcie jeden raz, w lipcu 2012 r. (o wiele wcześniej niż 
zaistniała sprawa związana z taśmociągiem). Powyższe oraz znalezienie podczas oględzin w trakcie 
wizji terenowej, części odciętego pniaka uwiarygodnia wyjaśnienie Nadleśnictwa w tej sprawie, że nie 
nastąpiła wycinka drzew związana z przebiegiem taśmociągu lecz obniżenie pniaków pozostałych po 
zabiegu wcześniej wykonanym, w celu ich obniżenia.

Podnoszona przez Stowarzyszenie Pracownię na rzecz Wszystkich Istot wada prawna umowy 
dzierżawy nr 6/12, polegająca na braku wcześniejszego pozwolenia na budowę nie znajduje 
uzasadnienia w świetle postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane1. Zgodnie 
z art. 4 tej ustawy „Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia 
budowlanego z przepisami.

Z tego przepisu wynika, że należy wykazać się prawem do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, aby podjąć inne działania związane z projektowaną inwestycją. Zgodnie z art. 3 pkt. 11 
w/w ustawy „prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -  należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych”. Umowa pomiędzy Nadleśnictwem Jeleśnia i Inwestorem spełnia warunki określone w 
Prawie budowlanym, które umożliwiają dalsze działania Inwestora. Rozstrzygnięcie kwestii 
dotyczącej obowiązku posiadania przez Inwestora pozwolenia na budowę należy do właściwości 
organów nadzoru budowlanego, które prowadzą w tej sprawie odrębne postępowanie.

[Dowód: akta kontroli str. 35-80 i 96-116]

2. Nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Kontrolowana Jednostka w swoich granicach, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
prowadzi niektóre sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, zgodnie z porozumieniem nr 
WOŚ-0118/1/09 z dnia 23 lipca 2009 r. pomiędzy Starostą Żywieckim i Nadleśnictwem Jeleśnia. 
Nadzór dotyczy realizacji zadań określonych w art. 9 ust. 2; art. 14a ust. 3; art. 23 ust. 4 i art. 24 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach2:

W posiadaniu Nadleśnictwa znajduje się uproszczony plan urządzania gospodarstwa leśnego lasów 
Hali Miziowej na okres 1.01.1972 -  31.12.1981 r. Plan ten jest nieaktualny od przeszło 30 lat.

1 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623.
2 Dz. U. z 201 l r .  Nr 12, poz. 59.
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W rozdziale pn. „Dane ogólne” w pkt. 3 pn. „Stan posiadania” zamieszczono zestawienie, 
z którego wynika, że „powierzchniaparceli nr 6807/1 przedstawia się następująco:

Kategoria użytku Pow. w m2 Pow. w ha 
(w zaokrągleniu)

Pododdziały

las 396.400 39,64 b, c, d, f  g, h, i, j, m.
hale 150.400 15,04 a, k.
Zabudowania 
(schronisko PTTK)

1.900 0,19 1.

nieużytki 647.776 64,78 n.
razem 1.196.476 119,65 a-n.

W dokumencie tym, nie wspomniano, czy wyżej przedstawiony stan wynika z dokumentacji 
państwowych zasobów geodezyjnych, czy był efektem prac taksacyjnych i odzwierciedla stan 
rzeczywisty, stwierdzony w terenie. Na dołączonej do w/w Planu mapie, zaznaczono wydzielenia 
leśne, wraz z granicami innych użytków.

Nadleśnictwo Jeleśnia pismem z dnia 5.11.2012 r. wystąpiło do Starosty Żywieckiego 
o dostarczenie kopii mapy ewidencyjnej i aktualnej mapy z użytkami gruntowymi ze wskazaniem 
granicy użytku Ls. Nadleśnictwo otrzymało odpłatnie kopię map: ewidencji gruntów oraz 
klasyfikacyjnej. Zgodnie z informacją na mapie klasyfikacyjnej, przedstawia ona stan na dzień 
29.11.1996 r. Na mapie nie wskazano rozgraniczenia klasy użytkowania gruntów kategorii Ls. 
Ponadto wykazano, że dz. nr 6807/4 należy do PGL. W rejestrze nieruchomości gruntowych 
Nadleśnictwa Jeleśnia nie ma takiej działki.

Według notatki pracowników Służby Leśnej (SL) z dnia 20.08.2012 r. z wizji terenowej, na działce nr 
6807/5, pomiędzy wyciągiem orczykowym, a czarną trasą zjazdową, znajdowało się około 200 drzew, 
które należało usunąć w celu utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego lasu (posusz: jałowy, 
czynny, złomy, wywroty). Po wyznaczeniu drzew wydano nakaz ich usunięcia. W nakazie nr 10746 
z dnia 20.08.2012 r. określono usunięcie 151 szt. drzew. Zgodnie z decyzją termin wykonania zabiegu 
wyznaczono do dnia 20.10.2012 r.

Z notatki służbowej pracownika SL z dnia 24.10.2012 r. wynika, że na przedmiotowej działce doszło 
do nadmiernego wyrębu drzew. Z notatki nie wynika rozmiar przekroczenia wyrębu. .

Decyzją nr 66/12 z dnia 24.10.2012 r. określono zobowiązanie wykonania przez właściciela 
odnowienia na pow. 0,50 ha na dz. nr 6807/5 w terminie do 30.05.2012 r. (w decyżji omyłkowo 
wstawiono rok 2012 -  powinien być rok 2013). Na odnawianej powierzchni zalecono wysadzenie 
2.000 szt. świerka.

Zgodnie z notatką służbową sporządzoną przez pracownika SL w dniu 2.05.2013 r., Zarząd 
Wspólnoty został poinstruowany teoretycznie i praktycznie w zakresie technik i metod odnowienia. 
Zarząd Wspólnoty poinformował Nadleśnictwo w dnia 24.05.2013 r., o wykonaniu odnowienia na dz. 
nr 6807/5 wynikającej z Decyzji nr 66/12.

Z notatki służbowej z wizji lokalnej przeprowadzonej przez pracowników SL na dz. nr 6807/5 w dnia 
23.05.2013 r. wynika, że dokonano odnowienia na powierzchni 0,15 ha.
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Zgodnie z pismem Nadleśnictwa z dnia 7.06.2013 r. Zarząd Wspólnoty Gruntowo-Leśnej „Hala 
Miziowa” nie wystąpił o legalizację drewna.
Przeprowadzona przez kontrolujących wizja terenowa ustaliła, że nartostrada (czarna trasa narciarska 
nr 7) w dolnych jej fragmentach, przy wyciągu orczykowym stanowi pas szerokości około 20 m, który 
z jednej strony graniczy z drzewostanem świerkowym, a z drugiej przylega do pasa pod wyciągiem 
orczykowym, za którym znajduje się drzewostan świerkowy. Pas nartostrady był w czarnym ugorze. 
Pas pod wyciągiem orczykowym był zazieleniony. W dolnej części pasa nartostrady dokonano 
odnowienia sadzonkami świerka, sosny, jodły i buka (ok. 2-3 letnimi), na kilkunastoarowej 
powierzchni o nieregularnym kształcie. Ze względu na w/w stan powierzchni oraz deszcze padające 
w ostatnim czasie, które zatarły ewentualne miejsca po odnowieniu, lustrujący nie byli w stanie 
określić dokładnie jego granic. Niestety, ze względu na obecny stan opisany powyżej, nie było 
możliwe również określenie przebiegu granic dawnego drzewostanu lub występujących na tym terenie 
drzew (brak pniaków, zaorana powierzchnia).

W ocenie kontrolujących, działania Nadleśnictwa w zakresie wyżej opisanym dotyczącym 
zagospodarowania lasu były prawidłowe i wynikały z zakresu nadzoru określonego w Porozumieniu 
pomiędzy Nadleśnictwem, a Starostą Żywieckim. Zakres nadzoru jest ograniczony do utrzymywania 
należytego stanu sanitarnego lasu oraz legalizacji pozyskanego w cięciach sanitarnych drewna.

Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1998 r. Ministra Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do 
cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego 
drewna3 — „Cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje 
starosta niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna. Zgodnie z w/w 
Porozumieniem, czynność ta przeszła na Nadleśnictwo. Zgodnie z terminem, pozyskanie drewna na 
powierzchni miało się odbyć do 20.10.2012 r. Po dokonaniu pozyskania, właściciel powinien zgłosić 
ten fakt do Nadleśnictwa, w celu jego ocechowania. Ten fakt nie został zgłoszony. W trakcie lustracji 
dokonanej przez służby Nadleśnictwa tego terenu, stwierdzono wyrąb drzewostanu, w którym był 
przeprowadzany zabieg. W związku z powyższym, nałożono na właściciela obowiązek odnowienia na 
określonej powierzchni, co jest zgodne z przepisami ustawy o lasach.

Skuteczny nadzór nad lasami innej własności, może być prowadzony w oparciu o obowiązujący 
uproszczony plan urządzania lasu. W razie jego braku można opierać się na aktualnych danych 
z państwowych zasobów geodezyjnych, co nie wynika z określonych przepisów lecz z rzetelnego 
podejścia nadzorującego, do przyjętych obowiązków. Jak ustalono podczas kontroli, żadna z tych 
przesłanek nie wystąpiła w kontrolowanym przypadku (brak aktualnego uproszczonego planu 
urządzania lasu oraz brak przydatnej i aktualnej mapy klasyfikacji z konturami lasu). Nie dysponując 
tymi narzędziami, sprawujący nadzór nie jest w stanie określić granic użytków ani też podstawowych 
danych dotyczących drzewostanu, wynikających z opisu taksacyjnego.

Według danych z ewidencji budynków i gruntów na tej działce znajduje się 39,5575 ha Ls. Jest to 
zastanawiająca dokładność, zważywszy fakt, że mapa klasyfikacji gruntów nie zawiera konturów tego 
użytku. Nadleśnictwo nie jest w stanie podać dokładnie miejsca oraz rozmiaru szkody bez 
uproszczonego planu urządzania lasu lub konturów lasu z mapy ewidencyjnej użytków. W obecnym 
stanie nie da się odtworzyć wyciętego drzewostanu (ile dokładnie zostało wyciętych drzew ponad

3 Dz. U. z 1998 r. nr 36, poz. 201.

 
 
 

 



ty

wydaną decyzję), oraz określić dokładnie granic użytku Ls. Należy podkreślić, że jakość danych 
geodezyjnych oraz wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu, nie leżą w kompetencji LP.

[Dowód: akta kontroli str. 81-95]

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dn. 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.

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

Załącznik - wykaz akt kontroli na dzień zakończenia kontroli.

Do wiadomości:

1. Pan Kazimierz Szabla
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

2. Pan Adam Wasiak
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

3. Nina Dobrzyńska
Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody

Biuro Kontroli l Audytu sjfcwnętrznego 
Dyrektor ,

Zirfut
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Nadleśnictwo Jeleśnia

Zn. spr.: 0364/24/13
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Jeleśnia, dnia 18.07.2013 r.
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Biuro Kontroli i Audytu 

w Ministerstwie Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa

W nawiązaniu do pisma zn. spr. BKAkr-0943-6/27137/13/jz z dnia 11 lipca

2013r. Nadleśnictwo Jeleśnia informuje, że nie wnosi uwag do treści przesłanego

sprawozdania z kontroli.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

Nadleśnictwo Jeleśnia ul. Żywiecka 35, 34-340 Jeleśnia
Tel.: +48 33 86-36-138, fax: +48 33 86-36-136, e-mail: jelesnia@katowice.lasy.gov.pl

www.katowice.lasy.gov.pl/jelesnia
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