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Or .0007.96.2014  

2014-224743  

UCHWAŁA NR 734/XLVIII/2014  

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 23 lipca 2014 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej na działalność Prezydenta Miasta Rybnika 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 

2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 

na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

Rada Miasta Rybnika  

uchwala:  

§ 1. Uznać skargę z dnia 12 czerwca 2014 r. Pana dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 

06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej na działalność  Prezydenta Miasta Rybnika  za bezzasadną.  

§ 2. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania  skarżącego o sposobie załatwienia 

skargi.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Andrzej Wojaczek 
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Załącznik do Uchwały Nr 734/XLVIII/2014  

Rady Miasta Rybnika  

z dnia 23 lipca 2014 r.  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 3 lipca 2014 r.  

1.  Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 30 czerwca i 3 lipca 2014 r.  rozpatrzyła skargę Pana dane 

niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej na 

działalność Prezydenta Miasta Rybnika. Skarga dotyczy wycinki drzew przy ulicy Podmiejskiej.  

2.  Komisja Rewizyjna zapoznała się z dostępnymi  materiałami i informacjami dotyczącymi przedmiotowej 

skargi .  

3. Komisja Rewizyjna ustaliła, że:  

Przedmiotem zarzutów skarżącego jest naruszenie przez Prezydenta przepisu art. 83 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220). Przepis ten dotyczy usunięcia 

drzew lub krzewów z nieruchomości, które może nastąpić po uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez 

Prezydenta Miasta. 

 W związku z przebudową ulicy Podmiejskiej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Świętego Maksymiliana zaszła 

konieczność wycinki istniejącego drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją drogową. Przedmiotowe 

prace zostały wykonane w maju tego roku na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Rybnika Ar II- 

73535/00001/10 z dnia 10 maja 2010 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „ Przebudowa 

ulicy Podmiejskiej (drogi powiatowej) w Rybniku łączącą drogę wojewódzką nr 920 (ul. Rudzka) z drogą krajową  

nr 78 (ul. Gliwicka)”. Powyższa  decyzja została wydana w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 

80 poz. 721 z późniejszymi zmianami). W świetle przepisu art. 21 ust.2 cytowanej powyżej ustawy do usuwania 

drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje 

się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskania zezwoleń na usunięcie oraz opłat z tym 

związanych.  

 Zdaniem Komisji Rewizyjnej działania  Prezydenta były prawidłowe i zgodne z przepisami a zamierzenie 

inwestycyjne uzyskało wymagane uzgodnienia.  

4. Komisja Rewizyjna postanowiła zatem rekomendować Radzie Miasta Rybnik uchwałę stanowiącą uznanie 

skargi za bezzasadną. 

   

  

 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Leszek Kuśka 

 


