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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych 
w Szczecinie

Na podstawie Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 i 1629, z 2019 poz. 60) Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za nieuzasadnioną skargę Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 103 Front 
w zakresie bezczynności Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w sprawie wycinki 
drzew przy ul. Krasińskiego 103 w Szczecinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
UZASADNIENIE

Pismem z dnia 05 grudnia 2018 roku Wspólnota Mieszkaniowa Krasińskiego 103 Front złożyła 
skargę na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie 
usunięcia dwóch drzew z terenu ulicy Krasińskiego 103 (znajdujących się na terenie podwórka dz.nr 
6/5 z obr. 1010).  Zdaniem strony skarżącej Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie od 
wielu lat ignorował problem zagrożenia rosnących drzew w bliskiej odległości od budynku. 
Wspólnota wielokrotnie zgłaszała, że drzewa zacieniają i rysują okna budynku, niszczą 
odremontowaną elewację i dach budynku oraz niszczą studzienki kanalizacyjne. Spróchniałe, 
spadające gałęzie stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia bawiących się na podwórku dzieci. 
Pierwsze interwencje w tej sprawie Wspólnota podjęła w 2005 roku i do dnia dzisiejszego sprawa 
nie została załatwiona. Po złożeniu przedmiotowej skargi podjęto jedynie interwencję polegającą na 
przycięciu rozrośniętych gałęzi drzew, odmawiając realizacji wniosku o ich wycinkę.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na posiedzeniu Komisji ds. Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miasta w dniu 11 marca 2019 roku ustalono, że Zakład Usług Komunalnych realizuje 
wycinki drzew na terenach będących w administracji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, 
wyłącznie na podstawie decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 
Przedstawicielka Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie wyjaśniła, że przedmiotowe 
drzewa nie mogą zostać wycięte z uwagi na brak decyzji Marszałka w tej sprawie. Wydana opinia 
stwierdziła, że są to zdrowe drzewa, wymagające jedynie pielęgnacji.  Ze swojej strony zobowiązała 
się do niezwłocznego wystąpienia przez ZBiLK z wnioskiem do Marszałka Woj. 
Zachodniopomorskiego o ponowne przenalizowanie wycinki tych drzew. Komisja zwróciła uwagę, że 
od 01 stycznia 2016 roku organem decyzyjnym w tej sprawie jest jedynie Marszałek, a nie urząd 
sprawowany przez Prezydenta Miasta Szczecin. Pierwszy oficjalnie złożony wniosek o wycinkę drzew 
został złożony w 2016 roku do ZBiLK-u. Po oględzinach drzewa komisja wydelegowana przez 
ZBiLK stwierdziła, że jest ono zdrowe i nie kwalifikuje się do wycinki. Po złożonym wniosku w 2018 
roku stanowisko w tej sprawie zostało podtrzymane. Wspólnota nie złożyła odwołania do wydanych 
decyzji. Zdaniem Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji RM w tym przypadku nie doszło do 
bezczynności Dyrektora ZBiLK-u, ponieważ za każdym razem po złożeniu wniosku Wspólnoty 
podejmowano interwencję w postaci przeprowadzenia wizji lokalnej oględzin drzew oraz niezbędnej 
ich pielęgnacji.

W świetle powyższych ustaleń skargę Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 103 Front 
należy uznać za nieuzasadnioną.   
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Zgodnie z przepisem art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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.  

 
Przewodniczący  Komisji ds. Skarg, Petycji 

i Wniosków

Łukasz Kadłubowski
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