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UCHWAŁA NR XLIV/382/21 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 października 2020 r. 

(numer porządkowy: BR.1510.24.2020) dotyczącej legalności wycinki 

drzew i dewastacji zadrzewień na terenie gminy Mosina 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. 

o  samorządzie gminnym (Dz.  U.   z  2020  r., poz. 713 i 1378) i  art. 229  pkt 3 

ustawy z  dnia 14  czerwca 1960  r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.1)), Rada Miejska w  Mosinie uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Skarga z dnia 15 października 2020 r. dotyczy legalności wycinki drzew 

i dewastacji zadrzewień na terenie gminy Mosina. 

§ 2. 1. Przyjmuje się, zawarte w protokole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w   Mosinie z   dnia 23   marca 2021   r., wyniki badania  

zasadności skargi  z   dnia 15   października 2020   r. (numer porządkowy: 

BR.1510.24.2020) dotyczącej legalności wycinki drzew i dewastacji zadrzewień 

na terenie gminy Mosina.  

2. Odpis protokołu Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji Rady Miejskiej 

w Mosinie z dnia 23 marca 2021 r. stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Rada Miejska w   Mosinie uznaje za bezzasadną skargę z   dnia 

15  października 2020  r. dotyczącą legalności wycinki drzew i   dewastacji 

zadrzewień na terenie gminy Mosina. 

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w    Mosinie 

do poinformowania Skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

 
1) Dz. U. z 2020 r., poz. 285, 695 i 1298 oraz z 2021 r., poz. 54 i 187) 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 

 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE 

W dniu 15  października 2020  r. do Urzędu Miejskiego  w    Mosinie  

wpłynęła, przekazana pismem WI.7024.288.1.2020.ahw 4784W Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 października 2020 r., 

skarga z  tego samego dnia dotycząca legalności wycinki drzew i  dewastacji 

zadrzewień na terenie gminy Mosina. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

pismem z  dnia 10  listopada 2020  r. poinformowała Skarżącą o  niemożności 

rozpatrzenia jej skargi z dnia 15 października 2020 r. przez Radę Miejską 

w Mosinie w terminie miesiąca, wskazując przy tym dzień 26 listopada 2020 r. 

jako nowy termin jej rozpatrzenia, następnie pismem z 23 listopada 2020 r. jako 

nowy termin rozpatrzenia skargi wskazała dzień 10 grudnia 2020 r., a pismem 

z   8 grudnia 2020  r. - dzień 29 grudnia 2020  r. W odpowiedzi na prośbę 

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie, Burmistrz Gminy Mosina pismem 

OŚ.0003.39.2020.MD z dnia 21 grudnia 2020 r. przedstawił swoje stanowisko  

w sprawie zarzutów postawionych przez autora powyższej skargi. Przedmiotem 

skargi z  15 października 2020 r. są zarzuty dewastacji zadrzewień w  mieście 

i gminie Mosina poprzez systematyczną wycinkę drzew i minimalne nasadzenia, 

które w  dużej mierze wskutek zaniedbań niszczeją, przy zwróceniu uwagi  

na trwającą obecnie wycinkę ostatniego lasku w  mieście. Komisja Skarg, 

Wniosków i  Petycji zajęła się rozpatrzeniem przedmiotowej skargi na swoim 

posiedzeniu w  dniu 22  grudnia 2020  r. W  związku z   tym, że protokół 

z  rozpatrzenia jej zasadności powstał dopiero w  dniu 23  marca 2021  r., 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie pismem z dnia 23 grudnia 2020 r. 

poinformowała Skarżącą o   niemożności rozpatrzenia jej skargi z   dnia 

15 października 2020 r. przez Radę Miejską w  Mosinie podczas sesji w  dniu 

29 grudnia 2020 r., wskazując przy tym dzień 28 stycznia 2021 r. jako nowy 

termin oceny jej zasadności, pismem z dnia 25 stycznia 2021 r. - o niemożności 

rozpatrzenia skargi podczas sesji w dniu 28 stycznia 2021 r., przy wskazaniu 

jako nowego terminu dnia 25 lutego 2021 r., pismem z dnia 22 lutego 2021 r.  

- o niemożności rozpatrzenia skargi podczas sesji w dniu 25 lutego 2021 r., przy 

wskazaniu jako nowego terminu dnia 25  marca 2021  r. oraz pismem z  dnia 

22  marca 2021  r. - o  niemożności rozpatrzenia skargi podczas sesji w dniu 

25  marca 2021  r., przy wskazaniu jako nowego terminu dnia 29 kwietnia 

2021 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 22 grudnia 

2020 r. uznała za merytoryczne i wystarczające wyjaśnienia Burmistrza Gminy 

Mosina, przekazane pismem OŚ.0003.39.2020.MD z dnia 21 grudnia 2020 r., 

zgodnie z  którymi wycinane drzewa na terenie parku gminnego „Strzelnica” 

w  Mosinie były usuwane w  ramach inwestycji pod nazwą: Budowa ścieżek 

pieszo-rowerowych oraz parkingu „BIKE & RIDE” na terenie parku gminnego 
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„Strzelnica” w   miejscowości Mosina w   formule „zaprojektuj i   wybuduj”  

oraz na podstawie decyzji ZS.224.2.66.2017.HB zezwalającej na trwałe 

wyłączenie z produkcji gruntów leśnych z działki o nr ewid.: 1827, obręb Mosina, 

z dnia 4 kwietnia 2019 r., wydanej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w  Poznaniu. Pozostałe wycinki drzew na terenie gminy Mosina 

realizowane są na podstawie decyzji zezwalającej na ich usunięcie, wydawanej 

każdorazowo przez Starostę Poznańskiego, poza drzewami, na których wycięcie, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004  r.  o  ochronie przyrody, 

nie jest wymagane wyżej wymienione zezwolenie. Ponadto drzewa sadzone  

na terenie gminy Mosina objęte są trzyletnią gwarancją wykonawcy  

i w przypadku niezachowania żywotności nasadzonego materiału roślinnego, jest 

on zobowiązany do posadzenia na własny koszt zamiennego materiału roślinnego 

tego samego gatunku. Ustosunkowując się do postawionych zarzutów, Komisja 

Skarg, Wniosków stwierdziła, że na podstawie ustalonych faktów trudno uznać za 

zasadne zarzuty, które były natury ogólnej i nie wskazywały konkretnych 

przykładów niezgodnych z prawem działań Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 

usuwania drzew na terenie gminy Mosina, w związku z czym najpierw 2 głosami 

„za”, przy 1 głosie „przeciw”, uznała skargę z  dnia 15  października 2020  r. 

dotyczącą legalności wycinki drzew i  dewastacji zadrzewień na terenie gminy 

Mosina za skargę pod względem formalno-prawnym, a następnie jednogłośnie, 

czyli 3 głosami „za”, uznała ją za bezzasadną, a Rada Miejska w Mosinie podczas 

swojej sesji w dniu 29 kwietnia 2021 r. podzieliła stanowisko wyżej wymienionej 

komisji stałej Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie. 

Na podstawie art.  238  § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada 

Miejska w  Mosinie informuje o  treści art.  239  § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, który stanowi, że „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”. 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodnicząca Rady 

  

Małgorzata Kaptur 

 


