
 

     U c h w a ł a  Nr XLI / 424 / 10 

     

     Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

     z dnia 23  kwietnia 2010 roku 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm / oraz art. 229 pkt. 3 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity 

Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm/ po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej -  

Rada Miejska w Rymanowie 

 

        u c h w a l a , co następuje : 

 

 

      § 1 

 

Po rozpatrzeniu skargi Pani Heleny Godzik na działalność Burmistrza Gminy Rymanów w 

sprawie wydania nakazu usunięcia posadzonych drzew bez zezwolenia, uznać ją za 

bezzasadną z powodów zawartych w uzasadnieniu do uchwały. 

 

 

      § 2 

 

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie do zawiadomienia 

Ministerstwa Środowiska i skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

 

 

      § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie stanowiące     załącznik do 

Uchwały Nr XLI/424/10 Rady Miejskiej w 

Rymanowie z dnia  23 kwietnia 2010 r. 

 

 

     

W dniu 1 lutego 2010 r. Minister Środowiska przekazał Radzie Miejskiej w Rymanowie 

skargę Pani Heleny Godzik zam Posada Górna na bezczynność Burmistrza Gminy Rymanów 

polegającą na nie rozpatrzeniu wniosku o nakazanie usunięcia sadzonek modrzewia na 

nieruchomościach stanowiących działki nr 196 i 171, położonych w Posadzie Górnej 

złożonego przez grupę mieszkańców. 

Z treści skargi wynika, iż Pani Helena Godzik domaga się wydania przez Burmistrza Gminy 

Rymanów decyzji nakazującej usunięcia sadzonek modrzewia, samowolnie zasadzonych na 

działkach nr 196 i 171 położonych w Posadzie Górnej.  

Skarżąca podaje, że nasadzone drzewa będą miały zły wpływ na nieruchomości sąsiednie. 

 Przystępując do rozpoznania skargi Rada Miejska w Rymanowie ustaliła następujący 

stan faktyczny. 

Nieruchomości stanowiące działki nr 171 i 196 położone w m. Posada Górna, 

stanowią współwłasność osób fizycznych, a to Anny Krukar i Renaty Wrońskiej po ½ części. 

Dla nieruchomości tych w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta 

KW 63027. Właściciele nieruchomości dokonali na niej nasadzeń sadzonek modrzewia. 

Z wnioskiem o nakazanie właścicielom nieruchomości usunięcia sadzonek drzew 

wystąpili do Burmistrza Gminy Rymanów właściciele nieruchomości sąsiednich, a to: 

Krystyna Klimkiewicz, Andrzej Penar, oraz Józef Penar, Stanisław Godzik, Marek 

Gołkowski.  

 

Burmistrz Gminy Rymanów w pismach kierowanych do wnioskodawców podnosił, iż do 

wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew winna być dołączona zgoda właściciela 

nieruchomości.   

 Pani Helena Godzik nie jest właścicielem nieruchomości sąsiadujących z działkami nr 

196 i 171, nie występowała też wcześniej z wnioskiem o usunięcie drzew. 

Brak jest więc podstaw do twierdzenia, iż organ administracji samorządowej, w tym 

przypadku Burmistrz Gminy Rymanów pozostaje w bezczynności w stosunku do niej. 

 Analiza stanu faktycznego występującego w sprawie, oraz analiza przepisów 

prawnych dotyczących uprawnień organu gminy do wydawania decyzji w sprawie usunięcia 

drzew lub krzewów wykazuje, że brak jest przepisów prawnych dających Burmistrzowi 

Gminy prawo do wydania decyzji nakazującej usunięcie drzew z nieruchomości bez wniosku 

właściciela nieruchomości na której drzewa rosną. Stosownie bowiem, do przepisu art.83 ust 

1 ustawy z dnia 16.04.2004 r O ochronie przyrody (Dz.U.z 2004 r poz.880  ze zm.) usunięcie 

drzew z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, 

burmistrza na wniosek posiadacza nieruchomości. 

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem do wniosku o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew winien dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. 

Przepis ten upoważnia Burmistrza Gminy  do rozstrzygnięcia w drodze decyzji 

administracyjnej sprawy wszczętej na podstawie wniosku pochodzącego od uprawnionego 

podmiotu tj. właściciela nieruchomości z terenu której mają być usunięte drzewa. 

 

W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, że skarżąca Helena Godzik nie jest 

właścicielem nieruchomości nr 196 i 171, nie jest więc uprawniona do żądania wydania 

zezwolenia na usunięcie drzew. 



Także przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 

2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.) nie zawierają unormowań dających podstawę do 

rozstrzygnięcia przez Burmistrza w drodze decyzji administracyjnej o usunięciu drzew z 

nieruchomości nie stanowiących własności gminy. Brak jest również innych przepisów prawa 

materialnego, które przewidywałyby podejmowanie decyzji administracyjnych 

rozstrzygających o nakazie usunięcia drzew z nieruchomości. 

 

Skoro brak jest przepisów prawnych dających Burmistrzowi gminy prawo do 

wydawania decyzji administracyjnych w przedmiotowej sprawie, brak jest podstaw do 

uznania skargi za zasadną. Dlatego też Rada Miejska w Rymanowie uznaje skargę złożoną 

przez Helenę Godzik za bezzasadną. 

 

Właściciele nieruchomości mogą jednak wystąpić do sądu powszechnego z pozwem 

przeciwko właścicielowi nieruchomości na której rosną drzewa, w trybie art.144 KC, który 

nakazuje właścicielowi nieruchomości powstrzymywać się od wykonywania działań 

zakłócających korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. 

Inicjatywa w tym zakresie należy jednak do właścicieli sąsiadujących nieruchomości. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


