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UCHWAŁA NR 52/VII/11
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie : skargi Rady Sołeckiej we Wrzosowej na Wójta Gminy Poczesna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) RADA GMINY POCZESNA 

u c h w a l a : 

§ 1. Zająć stanowisko w sprawie skargi Rady Sołeckiej we Wrzosowej na Wójta Gminy stanowiące załącznik 
do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, która poinformuje skarżących o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

mgr inż. Lidia Kaźmierczak



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 52/VII/11 z dnia 31 marca 2011 r.

Stanowisko komisji zdrowia i ochrony

Zalacznik1.pdf




Załącznik Nr 1 


 do uchwały Nr 52/VII/11 


Rady Gminy Poczesna z dnia 31 marca 2011 r. 


Stanowisko Rady Gminy Poczesna 


w sprawie:  skargi Rady Sołeckiej we Wrzosowej na Wójta Gminy Poczesna. 


         Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – Departament Ochrony 


Przyrody pismem nr DOPozgiz-052-68/4440/10/kk z dnia 15.12.2010  roku 


przekazała Radzie Gminy do rozpatrzenia skargę Rady Sołeckiej we 


Wrzosowej w sprawie usunięcia drzew zespołu dworsko-parkowego przy  


ul. Fabrycznej w m. Wrzosowa. 


            Skarżący zarzucili Wójtowi, iż wydając decyzję zezwalającą na 


wycinkę drzew nie uzyskał opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz 


kwestionowano prawdziwość motywów podanych w uzasadnieniu decyzji. 


Po wszechstronnym rozważeniu wszystkich argumentów skarżących, a także 


po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdza się, że w obecnym stanie nie 


jest możliwe ustalenie czy  przedmiotowe drzewa zagrażały bezpieczeństwu 


ludzi, budynków oraz linii energetycznej, gdyż drzewa zostały usunięte, 


łącznie  z pniami.  


         Z protokołu wizji lokalnej, która odbyła się w dniu  7 kwietnia 2010 roku 


tj. przed wydaniem decyzji wynika, iż kasztanowce i topole wnioskowane do 


wycinki stanowiły zagrożenie dla linii energetycznej i użytkowników drogi. 


W wyniku oblodzeń jakie miały miejsce na początku 2010 roku drzewa były 


znacznie pochylone, miały połamane konary, natomiast krzewy wymagały 


uporządkowania. Także dokumentacja fotograficzna pni ściętych drzew 


sporządzona po wycince potwierdza, iż wycięte drzewa były w części 


spróchniałe i chore. 


         Zarzut skarżących odnośnie braku opinii wojewódzkiego konserwatora 


zabytków jest niezasadny, albowiem nad tym zespołem drzew nie była 


ustanowiona żadna forma ochrony przewidziana ustawą o ochronie przyrody. 


Na tym terenie brak też ochrony wynikającej z przepisów prawa miejscowego. 


Gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 


       W związku z powyższym Rada Gminy Poczesna stoi na stanowisku, że 


brak jest uzasadnionych podstaw (dowodów), aby zarzucić Wójtowi 


nienależyte wykonywanie obowiązków przy wydawaniu spornej decyzji na 


wycinkę. 


 


  









