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Protokół nr 9/2011
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Poczesna z dnia 26 września 2011 roku.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza wniosku mieszkańca w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody.
2. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
3. Analiza i ocena realizacji zadań w zakresie poprawy stosunków wodnych na
terenie gminy (rowy melioracyjne).
4. Kontrola Gminnego Programu Przeciwpowodziowego dotyczącego terenów
zalewowych.
5. Sprawy różne.
Ad. 1
Przewodniczący Tadeusz Bajdor zapoznał członków Komisji z wnioskiem
mieszkańca o uznanie drzewa, gatunku jesion, za pomnik przyrody oraz pismem
sąsiada dotyczącym stworzenia zagrożenia przez w/w drzewo.
Głos zabierali:
- Pan Rafał Strojec powiedział, że to jest drzewo całego środowiska, jest to niebywały
okaz i wraz z żoną chcą go chronić, żeby zostało zachowane takie jakie jest.
Podkreślił, że zakupili działkę ze względu na to drzewo.
- Pani Karolina Strojec zwróciła się z prośbą o pomoc w ochronie tego drzewa,
Powiedziała, że drzewo to zasługuje na ochronę, ma ponad 150 lat i kwalifikuje się
do tego, aby było pomnikiem przyrody. Podkreśliła, że sąsiad ma 1,5 hektara ziemi
i mógł budować dom w innym miejscu. Poinformowała, że konary wystające na teren
sąsiada zostały przez niego usunięte, drzewo zostało okaleczone.
- Wójt Gminy wyraził zadowolenie, że w gminie są mieszkańcy dbający
o przyrodę. Podkreślił, że drzewo rośnie na terenie prywatnym, dodatkowo zajmuje
teren sąsiada. Urząd działa w oparciu o przepisy prawa i zgodnie z nimi musi
postępować.
- Radca Prawny , Henryk Kurdybelski wyjaśnił, że sąsiad miał prawo zwrócić się
z pismem o obcięcie gałęzi znajdujących się na jego terenie i jeżeli nie zostały one
w określonym czasie usunięte to miał prawo je sam usunąć.
Podkreślił, że sąsiad działał zgodnie z prawem, gdyż drzewo to w tej chwili nie jest
pomnikiem przyrody. Dodatkowo trzeba rozwiązać tutaj spór odnośnie granic
nieruchomości.
- Pani Karolina Strojec poinformowała, że granice są wytyczone, a dowodem na to
są słupki graniczne.
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- Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak – odczytała opinię prawną
przygotowaną przez Radcę Prawego Panią Elżbietę Pentak, w której wyjaśnia, że:
ustanowienie pomnika przyrody następuje w trybie przepisów ustawy z dnia
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r nr 151 poz. 1220 z póź zm).
Ustawodawca uregulował te kwestie w dwóch art. tj. art. 44 i art. 45 ustawy.
O ustanowieniu np. drzewa pomnikiem przyrody decyduje uchwałą Rada Gminy.
Powyższy akt prawny nie zawiera procedur ustanawiania pomnika przyrody,
jedynie wymaga uzgodnienia projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Ocena czy dany
obiekt należy uznać za pomnik przyrody należy do Rady Gminy.
Ustanowienie pomnika przyrody następuje z urzędu w stosunku do obiektów
przyrodniczych znajdujących się na terenie należącym do gminy czy też na
wniosek osób fizycznych co do obiektów znajdujących się na ich
nieruchomościach lub za ich zgodą.
Ustanowienie drzewa pomnikiem przyrody wiąże się z określeniem dla terenu
zajętego przez drzewo tj. system korzeniowy oraz koroną drzewa zakazów
wymienionych w art. 45 ustawy t.j
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub
przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub
naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk
zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb
oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną,
rybacką i łowiecką;
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków
ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin
i grzybów chronionych;
11) umieszczania tablic reklamowych.
Uchwała o ustanowieniu pomnika przyrody ingeruje w jedno z podstawowych
chronionych konstytucyjnie praw obywatelskich , jakim jest prawo własności.
W przypadku podejmowania uchwały o pomniku przyrody Rada Gminy winna
wykazać, że ze względu na walory przyrodnicze chronionego drzewa nie można
było w inny sposób zrealizować jego ochrony oraz , że jego ochrona jest
konieczna i niezbędna.
W przypadku dotyczącym wnioskowanego przez Państwo Strojec drzewa do
ochrony przedmiotem zakazów są dwie nieruchomości, gdyż drzewo stoi na ich
nieruchomości jednakże zajmuje swoim systemem korzeni oraz koroną
nieruchomość sąsiednią. Właściciel nieruchomości sąsiedniej domaga się
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ochrony jego prawa posiadania i dysponowania własnością w sposób zgodny
z dotychczasowym sposobem wykorzystywania swojej własności bez wyżej
wymienionych ograniczeń przewidzianych dla terenu pomnika przyrody.
Rada Gminy dla podjęcia decyzji w sprawie pomnika przyrody winna
przeprowadzić postępowanie czy istnieją podstawy faktyczne dla ustanowienia
wnioskowanego drzewa pomnikiem przyrody.
Komisja Rady Gminy Poczesna winna
- dokonać oględzin w czasie których należy opisać faktyczne położenie drzewa
oraz przebieg granicy miedzy nieruchomościami,
- wskazanym jest także zasięgnięcie opinii specjalistów dotyczących stanu
zdrowotnego drzewa oraz jego walorów
przyrodniczych w kontekście
konieczności chronienia drzewa jako pomnika przyrody,
- ocenić, czy ze względu na walory przyrodnicze drzewo winno podlegać
ochronie jako pomnik przyrody .
Po zgromadzeniu materiałów należy ocenić czy ze względu na walory widokowe
i estetyczne drzewa uzasadniają ograniczenie prawa własności właściciela
nieruchomości sąsiedniej.
W tym miejscu należy podać, że do Komisji należy ocena czy wniosek
o ustanowienie pomnika przyrody nie jest sposobem rozwiązania konfliktu
sąsiedzkiego.
W świetle przepisów
kodeksu cywilnego art. 150 właściciel nieruchomości
sąsiedniej
może chronić swój grunt poprzez
usuwanie gałęzi
zwieszających się z sąsiedniego gruntu.
Uchwała o ustanowieniu drzewa pomnikiem przyrody podlega zaskarżeniu
w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.
- Prezes Stowarzyszenia Ekorozwoju Ziemi Pocześniańskiej Marek Morzyk –
powiedział, że powinniśmy chronić drzewa w naszej gminie, ponieważ mamy tylko
jeden pomnik przyrody na cmentarzu w Zawodziu, a okazałych, pięknych i zdrowych
drzew jest więcej.
Przewodniczący Komisji Tadeusza Bajdor wyjaśnił, że aby wypracować stanowisko
na ten temat komisja musi pojechać na miejsce, obejrzeć i ocenić to drzewo. Wraz
z Państwem Strojec ustalono termin wizji lokalnej na dzień 03.10.2011 roku
(poniedziałek) na godz. 1630.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad. 2
W związku z tym, że na posiedzenie Komisji nie przybył Komendant Policji
członkowie w tym punkcie ograniczyli się do zgłoszenia wniosków:
- Krystyna Wichniarek
1. Sporządzić wykaz dzielnicowych na terenie gminy wraz z ich numerami
telefonów kontaktowych.
2. Zamontować tabliczkę informującą o parkingu przy OSP w Poczesnej.
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- Lidia Kaźmierczak
1. W okresie zimowym w Nowej Wsi na zakręcie odśnieżać jednocześnie drogę
gminną i drogę powiatową.
Elżbieta Rakowska
1. Utwardzić nawierzchnię dróg we Wrzosowej zniszczonych podczas budowy
kanalizacji, tak aby w całości były przejezdne.
2. Ustawić znak przy ul. Strażackiej we Wrzosowej od strony Częstochowy,

mówiący o zakazie skrętu w lewo.

Na tym dyskusję zakończono.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji Tadeusz Bajdor przedstawił zestawienie wykonanych prac
z zakresu regulacji stosunków wodnych.

Głos zabierali:

- Krystyna Wichniarek powiedziała, że na końcu ul. Spadowej została wysypana
ziemia, która uniemożliwia wjazd na tę ulicę.

- Wójt Gminy odpowiedział, że rozezna temat.

- Krystyna Wichniarek poinformowała, że rów na ul. Szkolnej przy posesji nr 3 jest
niedrożny, oraz że brak jest rowów na osiedlu w Kolonii Poczesna.
- Elżbieta Rakowska zgłosiła wniosek, aby sporządzić wykaz, ile kosztowało
udrożnienie rowów z podziałem na poszczególne sołectwa. Powiedziała, że nikt nie
będzie miał pretensji z sołectwa Wrzosowa, gdy część środków z Funduszu
Sołeckiego przeznaczone zostanie na wykonanie rowów, a za resztę wykonane
zostanie oświetlenie.
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- Waldemar Kucia zaproponował, aby udrażniać rowy od ujścia w górę.
Poprosił o wskazanie pracownika Urzędu odpowiedzialnego za wykonywanie
drobnych prac remontowych na terenie gminy.
- Lidia Kaźmierczak
1. Skierować pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w celu wycięcia krzewów

w rowach przy skrzyżowaniu ul. Działkowej z ul. Częstochowską w Nowej
Wsi.
2. Skierować pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w celu
wycięcia krzewów wzdłuż drogi zbiorczej do posesji Pani Góreckiej w Nowej
Wsi.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad. 4
Komisja otrzymała do wglądu Plan operacyjny ochronny przed powodzią Gminy
Poczesna.
Głos zabierali:

- Elżbieta Rakowska zwróciła uwagę, że w planie brak jest informacji o kolejności
alarmowania.

- Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli czegoś brakuje w zakresie prawa to zostanie
uzupełnione.

Na tym dyskusję zakończono.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji, Tadeusz Bajdor przeczytał pisma, które wpłynęły do
komisji:
1. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski Komisji z dnia 8 czerwca 2011 roku.
2. Pismo Pani Barbary Lang i Tadeusza Łagodzińskiego w sprawie podmywania
i osuwania się skarpy rzeki Warty.
Komisja zadecydowała, że przekaże to pismo zgodnie z kompetencją do Wójta
Gminy celem załatwienia.
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Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia
i Ochrony Środowiska
Protokół sporządziła:
Magdalena Caban

Tadeusz Bajdor

