
UCHW ALA NR XXVIII/ 222/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 19 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2013r, poz. 594) oraz art. 229 pkt.3, art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postypowania administracyjnego (Dz. U. z 20 13r. poz. 267 Rada Miasta
Rawa Mazowiecka uchwala, co nastt;puje:

§ l.Uznaje siy za bezzasadnq skargy Pana Stanislawa Paterki z dnia 7 maja 2013r. na
bezczynnosc Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w przedmiocie zaniechania naprawy
nawierzchni asfaltowej, przywr6cenia odwodnienia wjazd6w do garazy przy ul. Krakowskiej
oraz usuniycia drzewa z dzialki 0 nr ew. 670/42 obrybu 4 Miasta z przyczyn opisanych w
uzasadnieniu do uchwaly

§ 2. Zobowiqzuje siy Przewodniczqcego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do
zawiadomienia skarzqcego 0 sposobie zalatwienia skargi, 0 kt6rej mowa w § 1 poprzez
doryczenie mu uchwaly wraz z uzasadnieniem.
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Pismem z dnia 7 maj a 2013 roku Pan Stanislaw Paterka zarzucil Burmistrzowi Miasta Rawa

Mazowiecka nie zalatwienie sprawy zwiqzanej z naprawq asfaltu i przywroceniem odwodnienia

terenu przed garazami przy ul. Krakowskiej oraz wyciycia drzew znajdujqcych siy za garazem,

o co wystypowal trzykrotnie, pisemnie do organu wykonawczego Miasta Rawa Mazowiecka. Z

tresci pisma wynika, iz jego przedmiotem jest skarga na dzialalnosc Burmistrza Miasta Rawa

Mazowiecka, polegajqca na nie zalatwieniu spraw wnioskowanych przez Pana Stanislawa Paterky.

Zgodnie z przytoczonym art. 229 pkt 3 kodeksu postypowania administracyjnego do rozpatrzenia

skargi na wojta, burmistrza lub prezydenta miasta wlasci~a jest odpowiednia rada gminy.

Z akt sprawy wynika, iz Pan Stanislaw Paterka wystqpil w dniu 18 grudnia 2012r. (data wplywu

do tut. Urzydu Miasta ) z wnioskiem 0 usuniycie drzew i krzewow posadzonych za garazem

stanowiqcym jego wlasnosc, tj. z dzialki 0 numerze ew. 670/42 obrybu 4 Miasta zlokalizowanej

przy ul. Krakowskiej wraz z prosbq 0 naprawy zniszczonej w wyniku prac prowadzonych przez

firmy budowlanq, nawierzchni asfaltowej i przywrocenie odwodnienia przed garazami na

ul. Krakowskiej.

W odpowiedzi na pismo Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzydu Miasta Rawa Mazowiecka

poinformowal wnioskuj qcego iz zgodnie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku Prawo

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 ze zm. ) usuniycie drzew lub krzewow

z terenu nieruchomosci moze nastqpic, z zastrzczeniem ust. 2 i 2a. po uzyskaniu zezwolenia

wydanego przez wojta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomosci,

ktorym skarzqcy nie jest. W odpowiedzi, w pismie z dnia 14 lutego 2013 roku skarzqcy podniosl

sprawy pominiycia drugiej czysci wniosku dot. naprawy asfaltu przed garazami na ul. Krakowskiej

oraz ponownie wrocil do tematu drzewa zlokalizowanego na tylach garazy. W trybie dostypu do

informacji publicznej poinformowano skarzqcego, ze naprawa nawierzchni utwardzonej przed

garazami zlokalizowanymi przy ul. Krakowskiej jest m.in. przedmiotem toczqcego siy

postypowania pomiydzy Miastem a firmq ASTALDI S.p.A - wykonawcq Generalnej Dyrekcji

Drog Krajowych i Autostrad, ktora realizowala zadanie polegajqce na rozbudowie drogi krajowej

nr 8 na odcinku Piotrkow Trybunalski - Rawa Mazowiecka oraz, ze naprawa powstalych usterek

na terenie Miasta ma nastqpic w ciqgu jednego roku kalendarzowego. Wydzial Gospodarki

Terenami Urzydu Miasta Rawa Mazowiecka z koJei poinformowal 0 stanie prawnym dzialki

670/70 obrybu 4 Miasta.



W pismie z dnia 19 marca br. skarzqcy ponownie wniosl 0 wskazanie terminu wykonania napraw

na odcinku przed garazami oraz 0 zobowiqzanie uzytkownikow wieczystych tzw. "szeregowek" do

usuniycia drzew z dzialki 0 nr 670170. W odpowiedzi, w pismie z dnia 25 marca br. Wydzial

Gospodarki Komunalnej Urzydu Miasta Rawa Mazowiecka poinformowal skarzqcego 0

koniecznosci zastosowania w konkretnej sprawie przepisow prawa 0 ochronie przyrody oraz 0

terminie wykonania prac naprawczych.

Nie ulega wqtpliwosci, ze dzialka 670170 obrybu 4 jest wlasnosciq Miasta, ale w uzytkowaniu

wieczystym wlascicieli "szeregowek". zatem jcdyne mozliwe postypowanie administracyjne w

kwestii usuniycia drzew mogloby toczyc siy na linii uzytkownicy wicczysci - Starostwo Powiatowe

przy zgodzie Urzydu Miasta w Rawie Mazowieckiej, zgo'dnie z art. 90 cytowanej wczdniej ustawy,

ktory stanowi, ze czynnosci majqce na celu usuniecie drzew w zakresie, w jakim wykonywane Sq

one przez wojta, burmistrza albo prezydenta miasta w odniesieniu do nieruchomosci bydqcych

wlasnosciq gminy, wykonuje starosta. Z uwagi na fakt, ze wnioskujqcy nie reprezentuje zadnej z

tych stron, nie jest mozliwe rozpatrywanie skargi w tej czysci. Z kolei kwcstia naprawy nawierzchni

i przywrocenia odwodnienia wjazdow do garazy przy ul. Krakowskiej bydzie mozliwa do podjycia

po zakonczeniu prac prowadzonych przez finny ASTALDI i przekazaniu przedmiotu robot

budowlanych na wnioskowanym odcinku. co winno nastqpic zgodnic z ustaleniami z ich

wykonawcq- w terminie 1 roku, 0 czym skarzqcy byl juz informowany.

W tej sytuacji skargy pana Stanislawa Paterki nalezalo uznac za bezzasadnq.

Stosownie do tresci art. 239 § 1 kpa - w przypadku gdy skarga. w wyniku jej rozpatrzenia

zostala uznana za bezzasadnq i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skargy, a

skarzqcy ponowil skargy bez wskazania nowych okolicznosci organ wlasciwy do jej

rozpatrzenia moze podtrzymac swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w

aktach sprawy - bez zawiadamiania skarzqcego.


