
UCHWAŁA NR 159/XXXV/2010 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 4 lutego 2010 roku 
 

w sprawie rozpatrzenia skarg Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody 
w Podkowie Leśnej na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz rozdz. I Statutu Miasta Podkowa Leśna stanowiącego 
załącznik Nr 4 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1999),  

po rozpatrzeniu skarg Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Podkowie Leśnej na 
działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. 

 
PowyŜsze skargi Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Podkowie Leśnej na 
działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, przekazane za pośrednictwem 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismami z dnia 3 listopada 2009 r. 
oraz z dnia 20 stycznia 2010 r. z przyczyn określonych w uzasadnieniu uznaje się za 
bezzasadne 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przesłania 
skarŜącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Anna Łukasiewicz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 
do uchwały Nr 159/XXXV/2010  
Rady Miasta Podkowy Leśnej  

z dnia 4 lutego 2010 r.  
 

1. W sprawie zarzutów przedstawionych w piśmie Oddziału LOP do Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 26 października 2009 r. (znak: 25/2009), Rada Miasta: 
a) Wzywa Burmistrza Miasta do przestrzegania terminów udzielania odpowiedzi na 
kierowane do niego pisma; 
b) Przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Burmistrza dotyczące spraw poruszonych  
w skardze i przekazanych Radzie Miasta pismem z dnia 16 grudnia 2009 r., a takŜe na 
posiedzeniach Rady Miasta i jej Komisji oraz nie stwierdza raŜących zaniedbań Burmistrza 
Miasta w sprawach dotyczących ochrony Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Leśny Park 
Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej” oraz w zakresie problemów gospodarowania 
zasobami wodnymi i ogólnych działań na rzecz ochrony przyrody w mieście; 
c) Przyjmuje do  wiadomości wyjaśnienia Burmistrza dotyczące okoliczności wycinki 
drzew i krzewów na naleŜącej do miasta działce nr 6/3, oraz fakt, Ŝe w momencie 
uprawomocnienia się decyzji Starosty Grodziskiego z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie 
naliczenia kary za  usunięcie drze i krzewów, wpływy z tytułu w/w kary staną się w całości 
przychodem gminnego funduszu ochrony środowiska – do wykorzystania na rzecz ochrony 
środowiska na terenie Miasta Podkowy Leśnej. 
2. W sprawie zarzutów przedstawionych w piśmie Oddziału LOP do Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2010 r. (znak: 2/2010) dot. naruszania zasad 
zrównowaŜonego rozwoju przez władze samorządowe Podkowy Leśnej w „leśnym parku 
zespole przyrodniczo-krajobrazowym”, Rada Miasta: 
a) stwierdza nieaktualność zarzutu dotyczącego braku zakazu wjazdu na teren parku – 
wobec przywróceniu tego znaku po zakończeniu remontu ulicy Lilpopa; 
b) Stwierdza niezasadność zarzutów LOP wobec projektu miejscowego planu 
przestrzennego zagospodarowania i przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia w tej sprawie 
Burmistrza Miasta wyraŜone w piśmie do Przewodniczącego Rady  Miasta z dnia 13 stycznia 
2010 r.  
3. Rada Miasta zwraca uwagę, Ŝe zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji 
publicznej w województwie, (Dz.U. Nr 92, poz.753), organem właściwym w sprawie 
ustanowienia bądź zniesienia form ochrony przyrody takich jak m.in. zespól przyrodniczo- 
krajobrazowym jest wyłącznie rada gminy. W związku z powyŜszym, Rada Miasta zwraca się 
do Burmistrza z prośbą o opracowanie i przedłoŜenie Radzie - celem zatwierdzenia, 
przepisów organizacyjnych, a w tym  zakazów i nakazów, które winny obowiązywać na 
terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Podkowie Leśnej (zgodnie z art. 44 ust.2, 
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami). 

Mając powyŜsze na uwadze, skargi naleŜało uznać za bezzasadne. 

 

 
 
 



 


