
UCHWAŁA NR XVI/171/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Głębokie Doły"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r.,poz.506 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 870)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Odmówić uwzględnienia petycji złożonej przez Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia użytku 
ekologicznego "Głębokie Doły" .

§ 2. 

Uzasadnienie odmowy uwzględnienia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2019 roku do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach wpłynęła petycja Pana
Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Głębokie Doły".
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej dokonała analizy petycji na posiedzeniach w dniach
26 listopada 2019 roku i 27 stycznia 2020 roku. W posiedzeniu Komisji w dniu 27 stycznia 2020 roku brał
udział składający petycję.

W toku analizy petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji ustalono:

1) od 20 lat w fazie projektu było objęcie wskazanego w petycji uroczyska "Głębokie Doły" ochroną
w randze rezerwatu przyrody. Zgodnie z uzyskanymi informacjami od Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach, nie prowadzi się w chwili obecnej żadnych prac mających na celu objęcie
proponowanego terenu ochroną prawną w formie rezerwatu przyrody. Wszelkie prace związane
z proponowanym wprowadzeniem takiej formy ochrony zakończono w 2012 roku,

2) z uwagi na fakt, że część obszaru proponowanego do objęcia formą ochrony znajduje się na terenie
Miasta Rybnika zapoznano się z opinią Urzędu Miasta Rybnika w przedmiotowej sprawie. Z opinii wynika,
że tworzenie użytku ekologicznego jest bezzasadne między innymi dlatego, że wskazany w petycji teren
jest już objęty inną formą ochrony przyrody tj. znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego "Cysterskich
Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich",

3) przywołane w petycji opracowania naukowe, potwierdzające występowanie unikatowych dla tego terenu
stanowisk chronionych roślin, grzybów i zwierząt, pochodzą z pierwszej połowy lat 90 ubiegłego wieku,
najnowsze z 2010 roku. Nie można więc w chwili obecnej jednoznacznie stwierdzić, czy część z opisanych
stanowisk pozostała nienaruszona oraz czy wskazane w publikacji walory przyrodnicze nadal istnieją na tym
terenie i czy uzasadniają wprowadzenie kolejnej formy ochrony i ewentualnie jakiej.

Mając powyższe na względzie, stanowisko wyrażone w uchwale uznaje się za zasadne.

Informuje się, że sposób załatwienia petycji zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.870), nie może być przedmiotem skargi.
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