UCHWAŁA NR 305/XLIV/2018
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 237 § 1 i 3 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) uchwala się, co następuje:
§ 1. Skargę Stowarzyszenia RKW Oddział Brwinów – Podkowa Leśna z dnia
21 listopada 2017 r., przekazaną Radzie Miasta Podkowa Leśna przez Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem z dnia 29 listopada 2017 r. (data wpływu 11
grudnia 2017 r.) w celu rozpoznania zgodnie z właściwością, „na działania Burmistrza Podkowy
Leśnej w zakresie zarządzania objętymi ochroną zasobami gminy Podkowa Leśna”, uznaje się
za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna,
zobowiązując ją do przesłania Skarżącym odpisu niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Emilia Drzewicka

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 305/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Rada Miasta, jako uzasadnienie do uchwały, przyjmuje jako własne stanowisko Komisji
Rewizyjnej w brzmieniu:

Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią skargi i uznała ją za bezzasadną z następujących
powodów:
Część skargi dotycząca zniszczenia dna stawu w Leśnym Parku Miejskim poprzez usunięcie
mułu z jego dna była już rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną. Skarga została uznana za
bezzasadną w dniu 10 marca 2016 r., w dniu 25 sierpnia 2016 r oraz w dniu 7.10.2016 r. Od tego
czasu nie zaszły żadne nowe okoliczności mające wpływ na zmianę stanowiska Komisji.
W związku z tym podtrzymuje się stanowisko Rady Miasta Podkowa Leśna zawarte w uchwale
nr 120/XX/2016 z dnia 23 marca 2016 r., nr 167/XXVIII/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. oraz
nr 174/XXIX/2016 r. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, uznając skargę w części (Ad 2) dotyczącej zniszczenia dna
stawu za bezzasadną.
W pozostałych aspektach skargi KR ustaliła co następuje:
Ad. 1: zdjęcia ochronności z czterech drzew-pomników przyrody:
Rada Miasta w uchwale nr 52/XI/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. zdjęła formę ochrony przyrody
pomnika przyrody z uwagi na zły stan zdrowotny drzew. Komisja Rewizyjna nie jest organem
właściwym do rozpatrywania skarg na treść uchwał Rady Miasta.
Ad.3: powołania miejskiego konserwatora przyrody:
Stwierdzenie nie wymagające stanowiska Komisji. Miejski Konserwator ds. zieleni zabytkowej
został zatrudniony w wyniku podjęcia przez Radę Miasta uchwały nr 80/XVI/2015 z dnia
26 listopada 2015 r. w sprawie przekazania Miastu Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu
właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ad. 4: wycinki drzew na wielką skalę na terenie Leśnego Parku Miejskiego. Miejski Konserwator
Zieleni Miejskiej poinformował Komisję Rewizyjną na posiedzeniu, że na terenie Parku nie była
prowadzona wycinka drzew. Natomiast od 2016 r. prowadzone są prace pielęgnacyjne tj. ok.
3 tys. drzew zostało wypielęgnowanych. Pielęgnacja drzew polegała na usuwaniu gałęzi,
konarów suchych, chorych i zagrażających. Konsorcjum firm arborystycznych, które wygrało
przetarg na to zadanie, pozyskane w ten sposób drewno tnie na kawałki i układa w małe stosy,
co w 2017 r. było szczególnie widoczne w Parku. Jedynym usuniętym drzewem była lipa, która
stanowiła wywrot (usunięcie 20.10.2016r ). Zieleń Parku Miejskiego podlega leśnikowi. Komisja
Rewizyjna została również zapewniona, że zaprojektowana trasa rowerowa nie przebiega przez
wydmy na terenie LPM.

Ad. 5: wycinki drzewostanu na terenie przeznaczonym na parking Park&Ride:
Na terenie P&R zostały wydane trzy decyzje dot. wycięcia drzew: nr 1567/2016 o sygn.
WN.Z.5146.1.2016MR z dnia 23.11.2016 r. (decyzja Maz. Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków), MKZ.4120.141.2017 z dnia 22.08.2017 r. oraz MKZ.4120.178.2017 z dnia
02.10.2017 r. (decyzje Burmistrza Miasta). Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w ciągu 14 dni od odebrania stała się prawomocna. Odebranie nastąpiło
niezwłocznie. Drzewa zostały wycięte po uprawomocnieniu się decyzji, na przełomie grudnia
i stycznia 2017 r. P&R jest terenem urządzonym i stanowi infrastrukturę miejską, sama budowa
wymusiła usunięcie zieleni. W miejsce usuniętej roślinności UM posadził do tej chwili 66 drzew
i 48 krzewów i w 2018 r. będzie kontynuował nasadzenia warstwy niższej w formie krzewów
i bylin.
Inne zarzuty:
Boisko do gry w bule nie wymagało uzgodnień z konserwatorem przyrody. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na terenie LPM zakłada
funkcje rekreacyjno-sportowe. Boiska do gry w bule nie można zakwalifikować do budowli w
rozumieniu Prawo budowlane, w związku z tym inwestycja nie wymagała stosownych pozwoleń.
Drzewa dziuplaste nie są specjalnie wycinane. Natomiast możliwość taka istnieje, jeśli gałęzie
są suche czy zagrzybione.
Oznakowanie drzew przeznaczonych do wycinki. Komisja Rewizyjna uzyskała informacje
zarówno od Burmistrza Miasta jak i od Miejskiej Konserwator Zieleni, że żaden wniosek
o wycięcie drzew nie wpłynął do urzędu a oznakowanie drzew prawdopodobnie jest związane
z tym, iż jest prowadzona inwentaryzacja.
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