
UCHWAŁA NR XLIII/1250/18
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z  2018 r. poz. 149 i 650), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za zasadną skargę Pani na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie 
niedopełnienia obowiązku realizacji zapisów uchwały nr X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 
2007 roku w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo–krajobrazowych.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
UZASADNIENIE

Pismem z dnia 05 maja 2018 roku Pani złożyła (za pośrednictwem eupap)  skargę 
w zakresie niedopełnienia przez Prezydenta Miasta Szczecin obowiązku realizacji zapisów uchwały nr 
X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia użytków 
ekologicznych i zespołów przyrodniczo–krajobrazowych.  W szczególności dotyczyło to zapisów §  9 ust. 1, 
3, 7 i 10 ww. uchwały dla działki 326201_1.2140.30 ul. Ogińskiego 2.
Skarżąca stwierdziła, że dokonane są sprzeczne z zapisanymi w uchwale celami, do jakich został 
ustanowiony na przedmiotowym terenie Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński’ tj. ochrona wartości 
przyrodniczych i estetycznych wyjątkowo cennego krajobrazu kulturowego z fragmentami krajobrazu 
naturalnego.  Zdaniem Skarżącej Prezydent Miasta od czasu pierwszych  (w lutym tego roku) doniesień aż 
do chwili złożenia skargi nie podjął żadnych skutecznych działań powstrzymujących cykliczne niszczenie 
zieleni miejskiej w obszarze Parku Kasprowicza-Jasne Błonia.  Proceder ten miał miejsce  od czasu 
uruchomienia w tym miejscu, na początku 2018 roku kawiarni.  Klienci kawiarni z wejściem ustanowionym 
od strony Ogińskiego 2, poprzez reklamę właściciela lokalu częściej korzystają z wejścia prowadzącego do 
trasu przynależnego do kawiarni, od strony Jasnych Błoni. Doprowadziło  to  całkowitego rozdeptania  
i zniszczenia trawy oraz  dewastacji okalającej lokal zieleni, która podlega ochronie konserwatorskiej,  
stanowiąc część obszaru (Parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie) wpisanego do rejestru zabytków.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska RM na posiedzeniu w dniu 
28 czerwca 2018 roku przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie przedmiotowej skargi.  
Ustalono, że pierwsze doniesienia o zaistniałych nieprawidłowościach związanych z wejściem do nowo 
powstałej kawiarni miały miejsce już na początku lutego tego roku. Z artykułu prasowego dołączonego do 
skargi z dnia 08 lutego br. wynika, że Rzecznik ZUK-u przyznał,  że otrzymywał informacje o tym,  że 
kawiarnia funkcjonuje,  a ludzie systematycznie depczą trawnik, pomimo że  nie wyrażono zgody na 
ustanowienie przejścia do lokalu po trawie tj. od strony Jasnych Błoni, obok Pomnika Czynu Polaków. 
Obecna na posiedzeniu przedstawicielka Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta wyjaśniła, że dokonane zniszczenia trawnika obejmują mniej niż 0.01% całkowitej powierzchni 
zespołu przyrodniczo–krajobrazowego, jaki stanowi ”Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński” o całkowitej 
pow. 91,56ha. Teren ma charakter parkowy, a podejmowane na nim działania związane z funkcjonowaniem 
kawiarni nie spowodowały radykalnej zmiany sposobu jego użytkowania. Nie stwierdzono także zmiany 
sposobu użytkowania ziemi na przedmiotowym terenie. W związku z powyższym nie stwierdzono żadnej 
z wymienionych przesłanek, która stanowiłaby podstawę do wszczęcia postępowania w związku 
z naruszeniem przepisów art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 
Zniszczenia zieleni, które stwierdzono w toku postępowania zakwalifikowano jako wykroczenia w świetle 
przepisów kodeksu wykroczeń, gdzie administrator terenu przyległego do kawiarni tj. Zakład Usług 
Komunalnych podejmuje wszelkie niezbędne działania, mające na celu uregulowanie zaistniałej sytuacji. 
Wobec braku reakcji ze strony właściciela, który wielokrotnie był wzywany do zaprzestania działań 
prowadzących do niszczenia zieleni parkowej, zlecono ustawienie na trawniku, bezpośrednio przy kawiarni 
na zieleńcu przy Pomniku Czynu Polaków, tabliczek o braku przejścia i zakazie deptania trawnika 
i krokusów. Ponadto zlecono ogrodzenie nasadzeń z irgi, rosnących w sąsiedztwie tarasu kawiarni, 
tymczasowym płotkiem. Zlecenia  te są regularnie ponawiane, w związku z ciągłymi dewastacjami urządzeń. 
Równocześnie ZUK dokonał zgłoszeń nieuzgodnionego ustawiania tablic reklamowych na terenie zieleńca 
do Straży Miejskiej oraz fakt niszczenia mienia (tabliczki, ogrodzenie) na Policję. Jednocześnie zgłoszono 
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wątpliwości co do zgodności realizacji inwestycji z zatwierdzonym projektem budowlanym do Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin.  W przygotowaniu jest także wniosek 
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o uzgodnienie ustawienia trwałego i estetycznego ogrodzenia 
w okolicach wejścia do kawiarni.

W odniesieniu do przedstawionych wyjaśnień Komisja nie podzieliła racji z zakresu prawidłowego 
nadzoru Prezydenta Miasta Szczecin, jako sprawującego nad ustanowionymi użytkami ekologicznymi 
i zespołami przyrodniczo–krajobrazowymi nadzór, zgodnie z zapisem § 14 Uchwały nr X/287/07 Rady 
Miasta Szczecin.

Podsumowując Komisja stwierdziła, że podjęte działania przez służby Prezydenta Miasta Szczecin tj. 
Zakład Usług Komunalnych i Straż Miejską były mocno spóźnione i nieskuteczne, pomimo zgłaszanych 
nieprawidłowości zaraz po otwarciu lokalu. Z tych względów skargę należy uznać za uzasadnioną.

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat
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