UCHWAŁA NR VII/28/15
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku Anny Pawlikowskiej
Na podstawie art. 242 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się wniosek Pani Anny Pawlikowskiej za nieuzasadniony.
2. Uzasadnienie dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Bogdan Dańczak
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Uzasadnienie
W dniu 4 lutego 2015 r. do Rady Gminy Świeszyno wpłynął wniosek Pani Anny
Pawlikowskiej w przedmiocie podjęcia przez Radę następujących działań:
- objęcia obradami Rady Gminy w Świeszynie propozycji ustanowienia alei klonowej
pomnikiem przyrody, aleja znajduje się wzdłuż drogi lokalnej na trasie Koszalin- NiekłoniceGiezkowo- Dunowo- Bardzlino- Niedalino i obejmuje 443 drzewa, w tym 17 z objętymi
prawną ochroną- mszakami,
- uchylenia uchwały dotyczącej zgody na wycinkę 443 drzew przy ww. drodze
- wystąpienia do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych o usunięcie suchych gałęzi
z drzew ww. trasy oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych.
Występując z powyższym wnioskiem Pani Anna Pawlikowska uzasadniała go tym, że
wycięcie tak dużej ilości drzew na przestrzeni 15 km naruszy równowagę ekosystemu
przyrodniczego. Drzewa są wiatrochronne, dźwiękochłonne i pyłochłonne- zatrzymują
zanieczyszczenia, m.in. z dymów kominowych i spalin. Mają właściwości bakteriobójcze,
utrzymują właściwy poziom wód gruntowych.
Droga, wzdłuż której znajduje się wspomniana aleja klonowa jest trasą lokalną
i nie odgrywa większej roli w gospodarce regionu. Wnioskodawczyni podała, że działając
w imieniu wielu osób żywo zainteresowanych stanem i ochroną przyrody jak również jej
zasobów proponuje także remont drogi bez jej poszerzania kosztem zagłady drzew. Złożony
do Rady Gminy wniosek został przesłany przez wnioskodawczynię do wiadomości
Regionalnego Konserwatora Przyrody w Szczecinie oraz Ligi Ochrony Przyrody, Zarządu
Okręgowego w Koszalinie.
W ocenie Rady Gminy Świeszyno wniosek nie jest uzasadniony z powodów jak niżej.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do wniosku w przedmiocie ustanowienia alei klonowej
pomnikiem przyrody Rada nie znalazła ku temu dostatecznych podstaw merytorycznych.
Zgodnie z legalną definicją pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej
i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej,
historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami,
wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków
rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz
jaskinie.
Wskazana przez wnioskodawczynię aleja klonowa w ocenie Rady pomimo oczywistych
walorów estetycznych nie spełnia powyższych kryteriów a brak jest jakichkolwiek dowodów
przemawiających za uznaniem skupiska drzew przydrożnych za pomnik przyrody.
Wniosek o uchylenie uchwały dotyczącej zgody na wycinkę jest bezprzedmiotowy, bowiem
Rada nie podejmowała uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wycinkę drzew. Wskazać
należy, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zgodę na
usuwanie drzew z pasa drogowego drogi powiatowej wydaje Wójt na wniosek właściciela
nieruchomości, po uprzednim dokonaniu oględzin. Celem takich oględzin jest
zweryfikowanie, czy rzeczywiście zachodzi konieczność usunięcia wnioskowanych drzew, jak
również określenia występowania w obrębie przeznaczonych do wycinki zadrzewień,
gatunków chronionych ( art. 83 ww. ustawy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt
zobligowany jest do uzgodnienia projektu decyzji o wycince drzew przydrożnych
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w trybie art. 83 ust 2 a ww. ustawy.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska każdorazowo analizuje przedstawioną
dokumentację, w tym w szczególności protokół dokonanych oględzin w zakresie
występowania gatunków chronionych. Wycinka drzew może nastąpić wyłącznie po terminie,
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w którym decyzja zezwalająca na usunięcia drzew stała się ostateczna.
Wskazując na powyższe wydawanie zgody na wycinkę drzew nie jest kompetencją Rady
Gminy a podjęcie przez Radę wnioskowanej uchwały nie miałoby żadnych podstaw
prawnych.
Zatem, skoro Rada Gminy Świeszyno nie stanowiła nigdy uchwały w przedmiocie
wyrażenia zgody na wycinkę drzew, nie może także jej uchylić.
Wskazać należy, iż drzewa, których dotyczy wniosek kolidują z planowaną inwestycją
przebudowy drogi i budową ciągu pieszo-rowerowego (droga powiatowa 3529Z KoszalinNiekłonice- Dunowo- Niedalino) zostały objęte wnioskiem zarządcy drogi o zezwolenie na ich
wycinkę. Drzewa w większości przypadków to klony, a podczas dokonanych oględzin
stwierdzono, że w istotny sposób ograniczają widoczność przy wyjeździe z posesji,
posiadają ubytki przy podstawie pnia, mają zaburzoną statykę oraz rosną w skrajni drogi.
Ocenę taką podzielił RDOŚ w Szczecinie. Brak jest zaś rozwiązań alternatywnych dla
planowanej wycinki, za której dopuszczalnością przemawia interes publiczny nadrzędny
w stosunku do wymogów ochrony przyrody. Należy wskazać, że podjęte zostaną jednak
działania kompensacyjne, które zagwarantują zachowanie równowagi przyrodniczej.
Rada nie znajduje tym samym podstaw do wystąpienia do Powiatowego Zarządu Dróg
Publicznych z wnioskiem żądanym przez Panią Annę Pawlikowską.
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