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Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP 

Szanowny Panie Marszałku, 

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Sławomira Rybickiego na 24. 
posiedzeniu Senatu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wycinki 63 topól kanadyjskich wzdłuż ulicy 
Długiej (kwiecień 2021 r.) w miejscowości Łubkowo (gmina Krokowa) znak: BPS/043-24-1067/21 
przedstawiam poniższe wyjaśnienia. 

Na wstępie wyjaśniam, że organy administracji publicznej w myśl art. 6 i 19 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), dalej: Kpa, 
działają na podstawie przepisów prawa oraz przestrzegają swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. 
Sprawy dotyczące terenów zieleni i zadrzewień, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), należą do zadań własnych gminy, 
a obowiązki organów administracji publicznej uregulowane zostały w rozdziale 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) pod nazwą „Ochrona terenów zieleni 
i zadrzewień”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie prowadzi nadzoru nad jednostkami samorządu 
terytorialnego w zakresie gospodarki zadrzewieniami oraz terenami zieleni i nie posiada narzędzi 
kontrolnych nad działaniami wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty czy marszałka województwa 
w zakresie wykonywania przez te organy zadań własnych.

 Informuję również, że zgodnie z art. 15 ustawy o samorządzie gminnym organem stanowiącym 
i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Zgodnie z art. 26 ww. ustawy to wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta jest organem wykonawczym. Organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań 
lub działalności wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest rada gminy – art. 229 pkt 3 Kpa, zarządu 
powiatu oraz starosty – rada powiatu (art. 229 pkt 4 Kpa), zarządu i marszałka województwa – sejmik 
województwa (art. 229 pkt 5 Kpa). Zgodnie z art. 229 pkt 1 Kpa organem kompetentnym w zakresie 
rozpatrywania skarg na rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jest wojewoda. Natomiast 
w zakresie wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych – samorządowe kolegia odwoławcze, bowiem 
zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 570) samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia 
w rozumieniu przepisów Kpa w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej 
należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.



Niemniej z informacji uzyskanych od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Gdańsku, dalej jako: RDOŚ, wynika, że otrzymał on od osób prywatnych mailowe zgłoszenia 
w przedmiotowej sprawie w dniach 5 i 12 kwietnia 2021 r. Wobec powyższego pismem z dnia 
15 kwietnia 2021 r., RDOŚ zwrócił się do Wójta Gminy Krokowa o udzielenie informacji odnośnie do 
zezwoleń na usunięcie drzew wydanych przez Wójta Gminy Krokowa w przedmiotowej lokalizacji oraz 
o informację, czy przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew, dokonano oględzin w zakresie 
występowania w ich obrębie gatunków chronionych. Należy bowiem podkreślić, że RDOŚ nie 
uzgadniał projektu decyzji na usunięcie drzew ani nie wydawał zgody na odstępstwa od zakazów wobec 
gatunków chronionych w przedmiotowej lokalizacji. Z informacji uzyskanych z RDOŚ wynika, iż do 
dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź Wójta Gminy Krokowa na ww. pismo. 

Z poważaniem,

Z up. Ministra

Małgorzata Golińska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych KPRM
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