
Uchwała Nr VIII/65/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 28 maja 2019 r.  

 

w sprawie uznania skargi w przedmiocie wycinki drzew w pasie drogi powiatowej  

DP 1125 O na odcinku ul. Grunwaldzka – m. Ligotka za bezzasadną 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Powiatu 

Namysłowskiego uchwala co następuje:   

§ 1. Uznaje się skargę mieszkańca Namysłowa w przedmiocie wycinki drzew w pasie drogi 

powiatowej DP 1125 O na odcinku ul. Grunwaldzka – m. Ligotka z dnia 9 listopada 2018r. 

za bezzasadną – z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały Nr VIII/65/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 maja 2019 r.  

 

Uzasadnienie 

 

 

 

W dniu 9 listopada 2018 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła skarga mieszkańca 

Namysłowa za pośrednictwem Rady Miejskiej Namysłowie w przedmiocie wycinki drzew przy 

ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie, zniszczenia trawy i systemu korzeniowego na terenie działki 

Skarżącego oraz kradzieży ściętych drzew. 

Zapisy art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) wskazują ogólną właściwość w zakresie 

rozpatrywania skarg przez organy administracji publicznej. Według ww. przepisu organem 

właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz 

starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek 

organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej, jest rada powiatu (art. 229 pkt 4 Kpa).  

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji 2014-2018 oraz ostatnią sesją Rady 

Powiatu Namysłowskiego, która odbyła się w dniu 17 października 2018 r. Przewodniczący 

Rady Powiatu kadencji 2014-2018 przekazał skargę do Rady Powiatu i Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji kadencji 2018-2023 celem rozpatrzenia.  Komisja, Skarg, Wniosków  

i Petycji została powołana dopiero na VI sesji Rady Powiatu Namysłowskiego w dniu  

27 marca 2019 r. Nowo powołana Komisja dnia 11 kwietnia 2019 r. odbyła swoje pierwsze 

posiedzenie, na którym zapoznała się ze skargą i podjęła działania zmierzające do jej 

rozpatrzenia. 

 

Złożona skarga została rozpatrzona w części należącej do kompetencji Rady Powiatu, 

tj. zarzutów bezzasadnej wycinki drzew w pasie drogi powiatowej DP 1125 O na odcinku  

ul. Grunwaldzka – m. Ligotka. Rozpatrywanie skargi obejmowało zarzuty postawione  

w dokumentach jakie wpłynęły do Rady Powiatu: 

1. Skarga przesłana za pośrednictwem Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia  

02 października 2018 r, 

2. skarga przesłana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu z dnia  

09 listopada 2018 r,  

3. zgłoszenie interwencyjne z dnia 20 października 2018 r,  



4. skarga przesłana przez Wojewodę Opolskiego z dnia 06 grudnia 2018 r,  

5. prośba interwencyjna z dnia 02 stycznia 2019 r.  

Wskazane w skardze drzewa rosły w pasie DP 1125 O.  Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), pas 

drogowy stanowi grunt, w którym zlokalizowane są droga oraz obiekty budowlane i urządzenia 

techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia 

związane z potrzebami zarządzania drogą.  

Drzewa, które zostały usunięte, znajdowały się w poboczu drogi powiatowej i zgodnie 

z zapisami art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, pobocze jako związane z potrzebami 

zarządzania drogą, stanowi element pasa drogowego, za stan i bezpieczeństwo, którego 

odpowiada zarządca drogi. 

W dniu 30 maja 2017 r. został złożony do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wniosek 

nr D.7134.3.18.2017.KT o wycinkę jednej sztuki drzewa gatunku lipa. W nawiązaniu do 

powyższego wniosku, w dniu 31 maja 2017 r. została wydana przez Urząd Miejski  

w Namysłowie decyzja nr RiN.6131.63.2017.IK zezwalająca na wycinkę wnioskowanego 

drzewa, które było całkowicie suche. Powyższe drzewo zostało ujęte do planu wycinki drzew 

przydrożnych.   

W dniu 09 listopada 2017 r. został złożony do Urzędu Miejskiego w Namysłowie 

kolejny wniosek nr D.7134.3.59.2017.KT dotyczący wycinki dwóch sztuk drzew gatunku lipa, 

przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie. W dniu 08 stycznia 2018 r. została wydana przez Urząd 

Miejski w Namysłowie decyzja nr RiN.6131.4.2018.ŁK zezwalająca na wycinkę w/w drzew. 

Jedno z drzew posiadało pęknięcia wzdłużne, wypróchniały pień oraz znaczny posusz  

w koronie. Drugie drzewo miało oderwany jeden z trzech głównych konarów, w miejscu 

oderwanego konara widoczne było ognisko grzybów. Poprzez oderwany konar drzewo straciło 

swoja statykę a pozostała część korony groziła rozerwaniem drzewa.   

W dniu 30 marca 2018 r. rozpoczęły się prace związane z wycinką w/w drzew 

przydrożnych. Prace wykonywane były przez firmę P. U. H. P. WER Sp. z o.o., Schodnia,  

ul. Ks. P. Gołąba 21, 46 – 040 Ozimek na podstawie umowy z wykonawcą  

nr IZM.I.273.31.2018 z dnia 14 lutego 2018 r., która w swym zakresie prac miała wycinkę 

drzew przydrożnych zlokalizowanych na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do miejscowości 

Ligotka.  

W dniu 02 maja 2018 r. został złożony do Urzędu Miejskiego w Namysłowie wniosek 

nr D.7134.3.16.2018.KT o wycinkę siedmiu sztuk drzew gatunku lipa, w związku  



z planowaną do wykonania na odcinku ulicy Grunwaldzkiej w Namysłowie do miejscowości 

Ligotka ścieżką rowerową.   

W dniu 09 sierpnia 2018 r. zostały przeprowadzone oględziny wnioskowanych drzew  

z udziałem przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, ze spotkania 

sporządzono protokół. Na podstawie w/w protokołu w dniu 10 września 2018 r. Urząd Miejski 

w Namysłowie wydał decyzję nr RiN.6131.71.2018.ŁK zezwalającą na wycinkę siedmiu sztuk 

lip, rosnących w pasie drogi powiatowej DP 1125 O.  

Prace związane z usunięciem w/w drzew zostały wykonane przez firmę realizującą 

budowę ścieżki rowerowej to jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o. o., 

ul. Klonowa 11, 42 – 700 Lubliniec.  

 Zgodnie z treścią art. 83 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614 z póżń. zm.) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu 

nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek 

posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Wymagane zezwolenie na 

wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, stosownie do treści art. 83a, ust 1 ustawy 

o ochronie przyrody, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.      

Wobec powyższego oskarżenia dotyczące bezzasadnej wycinki drzew w pasie drogi 

powiatowej DP 1125 O na odcinku ul. Grunwaldzka – m. Ligotka po przeprowadzonym 

postępowaniu wyjaśniającym nie znajdują żadnego uzasadnienia. Z przedstawionej 

dokumentacji jasno wynika, że Zarząd Powiatu jako właściciel nieruchomości miał delegację 

prawną jak i uzasadnione przesłanki do wycinki dziesięciu sztuk drzew z gatunku lipa po 

uprzednim uzyskaniu zgody od odpowiedniego organu.  

W dniu 04 lutego 2019 r. Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie pismem  

nr L.dz. KR.DŚ.5602.98.2017/JDM wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Namysłowie  

o przesłanie informacji, na jakiej podstawie wycięte zostały drzewa na ul. Grunwaldzkiej  

w Namysłowie oraz w m. Ligotka. Funkcjonariusze po zapoznaniu się, z będącą w posiadaniu 

Wydziału Dróg, dokumentacją w dniu 30 kwietnia 2018 r. wydali postanowienie  

Nr RPS139/2018 KPP Namysłów o odmowie wszczęcia dochodzenia, z uwagi na brak znamion 

czynu zabronionego.  

Drzewa zostały usunięte a teren uprzątnięty zgodnie z protokołem odbioru robót  

nr 6/DP/2018 z dnia 29 maja 2018 r. 

 



Mając na względzie całokształt przeprowadzonego w tej sprawie postępowania 

wyjaśniającego, zebrany i przeanalizowany materiał, argumenty faktyczne i prawne, Rada 

Powiatu Namysłowskiego uznaje skargę za bezzasadną.  

 Rada Powiatu Namysłowskiego nie jest organem właściwym do weryfikacji 

ostatecznych decyzji Burmistrza Namysłowa, również tych wymienionych przez skarżącego.   

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu Namysłowskiego  

       Andrzej Michta  

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 Kpa „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący 

ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może 

podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez 

zawiadamiania skarżącego.” 

 

 


