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Przewodniczqcy Rady Miejskiej
w Gzerwionce - Leszczynach

lnterpelacja w sprawie uporzqdkowania dzialek
Do Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, dnia 15.03.2018 r. wplynglo
pismo z proSbE i uzasadnieniem o koniecznoSci uporz4dkowania dzialkirc 2060158
zlokalizowan ej przy ulicy Swigte go Antonie go.
W zwipku z brakiem skutecznej interwencji Urzgdu MiG Czerwionka -Leszczyny,
proszg o ponowne rozpatrzenie wniosku ze skutkiem pozytywnym dlazainteresowanych.
JednoczeSnie proszg o poinformowanie wlaSciciela/li dzialek nr 2527124,2529124
zlokalizowanych przy ulicy Roberta Pierchaly o konieczno6ci uporz4dkowania dzialek,
tj. skoszenia trawy, wycinki drzewek samosiejek, gdy? ich aktualny stan stwarza potencjalne
zagroZenie poZarowe!
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Radny Janusz Szottysek
przez Biuro Rady w miejscu

W nawiqzaniu do Pana interpelacji dotyczqcej uporzqdkowania dziatki

o nr 2060/58 w Czenrvionce-Leszczynach przy ul. Swiqtego Antoniego oraz
dziatek o nr 2527124 i 2529124 zlokalizowanych w Czerwionce-Leszczynach
przy ul. Pierchaty w Czenruionce-Leszczynach informujg, ze przedmiotowe
nieruchomosci sq wiasnoSciq osob prywatnych. Zgodnie

z

obowiqzujqcymi

przepisami nie ma mozliwoSci do nakazania osobie prywatnej usuniqcia
drzew lub krzewow w nieruchomosci bqdqcej jej wtasnosciq. Art. 83 ust.

1

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z

2018 r. poz. 1614

z

po2n. zm) stanowi, Ze usuniqcie drzew lub krzewow

z terenu nieruchomoSci moze nastqpic po uzyskaniu zezwolenia wydanego
na wniosek posiadacza nieruchomo6ci. Jezeli posiadacz nieruchomoSci nie
jest wlaScicielem - do wniosku dolqcza siq zgodq jej wtaSciciela. Ww. przepis

dotyczy dzialki lub dzialek na ktorych prowadzona jest dzialalnoSd
gospodarcza, a usuniqcie drzewa lub drzew zwiqzane jest z jej
prowadzeniem. zwracam uwagQ na to, ze zgodnie z art.83f ust. 1 ustawy

- przepisow art. 83 ust. 1 nie stosuje siq do - pkt 3a tj.
,drzew lub krzewow, ktore rosnE na nieruchomosciach stanowiqcych
wlasnosc osob fizycznych i sE usuwane na cele niezwiqzane
o ochronie przyrody

z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej". Zv,rw. przepisu wynika, ze jezeli

usuniecie drzew

nie jest

zwiqzane z prowadzeniem dzialalnosci
gospodarczej to wlaSciciel nieruchomoSci powinien zloZye zgloszenie
zamiaru usunigcia drzew. Ponadto w sytuacji gdy drzewo powoduje swoimi
korzeniami niszczenie ogrodzenia sqsiada albo zastania dostgp do slonca,
powodujqc drastyczny spadek plonow albo zacienienie dzialki sqsiedniej,
sqsiad moze domagac siq w procesie cywilnym naprawienia szkody, zgodnie

zzasadqw1iraionqw atl. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1025 z po2n. zm.) - dalej k.c. WaSciciel
gruntu mo2e obciqi i zachowa6 dla siebie korzenie przechodzqce z sqsiedniego
gruntu, je2eli jednak przej6cie korzeni na parcelg sqsiada nie zakl6ca korzystania
z nieruchomo5ci

a wyciqcie korzeni mogloby

doprowadzid do Smierci drzewa, to

korzeni jednak wycinad nie wolno. To samo dotyczy galqzi i owoc6w zwieszajq siq
z sqsiedniego gruntu; jednak2e w wypadku takim wlaSciciel powinien uprzednio
v,ryznaczye sqsiadowi odpowiedni termin do ich usunigcia.

JednoczeSnie informujq, 2e nale?y zwr6ci6 uwagQ na arl. 87a ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody dotyczqcy zabieg6w w obrqbie korony
drzewa na terenie zieleni lub zadrzewieniach mogq obejmowad wylqcznie:

1.

usunigcie galgzi obumarlych lub nadlamanych;

2.

utrzymywanie uformowanego ksztaftu korony drzewa;

3.

wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywr6ceniu statyki dzewa.

Art. 87a ust. 2 wskazuje, i2 zabieg, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje
sig na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazujqcej

nakoniecznoSi przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentacjq przechowuje
sig przez okres 5 lat od koica roku, w kt6rym wykonano zabieg.
OdnoSnie wykaszenia traw na posesji prywatnej

Rady Miejskiej
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Czenrvionce-Leszczynach

czystoSci iporzqdku na terenie Gminy

i

to Uchwala Nr Vlll/114l15
z dnia 8 maja 2015 r. o utrzymaniu

Miasta Czenrvionka-Leszczyny nie reguluje

tej koniecznoSci. Nadmieniam r6wnie2, 2e przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych (tekst jednolity Dz. U.22017 r.
poz. 1161) wskazuje, i2,,Wa$ciciel grunt6w stanowi4cych u2ytki rolne oraz gruntow
zrekultywowanych na cele rolne jest obowiqzany do przeciwdziatania degradacji

gleb, w tym szczegolnie erozji iruchom masowym ziemi". Ustqp 5 tego artykutu
precyzuje, na czym polega ich ochrona: ,,W razie wystqpienia z winy wlaSciciela
innych form degradacji grunt6w, o kt6rych mowa w ust. 1 (...)" w tym r6wnie2
spowodowanej nieprzestrzeganiem przepis6w o ochronie roSlin uprawnych przed

i

chwastami. Burmistrz w drodze decyzji mo2e nakazac
wlascicielowi grunt6w wykonanie w okre6lonym terminie odpowiednich zabieg6w.
chorobami, szkodnikami

W razie niewykonania decyzji, burmistrz zleca wykonanie zastqpcze tych zabieg6w
na koszt wla6ciciela grunt6w, wykorzystujqc do czasu zwrotu kosztow wykonania
zastepczego Srodki bud2etu wojew6dztwa, o kt6rych mowa

w aft. 22 b ust. 1 ww.

ustawy. Oznacza to, 2e na podstawie tego zapisu burmistrz mo2e nakazac

wla6cicielowi zachwaszczonej dziatki rolnej zniszczenia niepozqdanej ro6linnoSci,

aw razie nie dostosowania sig do tego nakazu, wlaSciciel dzialki poniesie koszty
zwiqzane z tymi zabiegami. Pomimo braku nakazu wskazywanych czynno6ci
zwrocono siq o uporzqdkowanie terenu do wlaScicieli dzialek o nr 2060/58 i 2529124.

W

stosunku

do dzialki

2527124 podjqto czynnoSci zrrriezajEce

do

ustalenia

spad kobiercow wlaSciciela.
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