Uchwała Nr

/

/ 08

Rady Miejskiej w Błoniu
z dn.
2008r.
W sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Witanów
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.) po rozpatrzeniu skargi
mieszkańców sołectwa Witanów doręczonej w dniu 04.12.2007r. pismem Wojewody
Mazowieckiego znak: Lex.I.0558/146/07 z dn. 28.11.2007r. - Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§1
Rada postanawia odmówić uwzględnienia skargi mieszkańców sołectwa Witanów
z dnia 01 października 2007r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uzasadnienie
Skarżący w swojej skardze podnoszą niepodejmowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy
Błonie działań polegających na usunięciu drzew posadzonych bez planów i zezwoleń oraz
kamieni ustawionych na poboczu, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa drogowego
na skrzyżowaniu ul. Gwiaździstej z ul. Cisową, a także problem nasadzenia drzew po
północnej stronie ul. Gwiaździstej w Witanowie oraz zjazdów z przedmiotowej ulicy.
Rada po zapoznaniu się z materiałami oraz po zasięgnięciu opinii w odpowiednich
komórkach organizacyjnych urzędu informuję, iż jarzęby, brzoza oraz jabłoń nasadzone
zostały bez zgody zarządcy drogi, ponadto znacznie ograniczają widoczność zwłaszcza w
porze letniej gdy drzewa są ulistnione, w celu poprawy widoczności zostaną
przeprowadzone prace pielęgnacyjne polegające na zredukowaniu koron tych drzew.
Kamienie i inne przedmioty obce, które nie są urządzeniami drogowymi, zostały
umieszczone również bez zgody zarządcy drogi i powinny zostać usunięte.
Nasadzenia drzew i krzewów w ul. Gwiaździstej po stronie północnej, zostały wykonane
przez mieszkańców w oparciu o projekt wykonany na zlecenie ZUK Błonie, w którym to
dobór gatunkowy drzew i krzewów został dopasowany do panujących warunków
glebowych i zaleceń zawartych w Rozp. Min. Transp. i Gosp. Morskiej z dnia 2 marca
1999r.
W sprawie zjazdów na pole RSP Bieniewice informuję, iż na wniosek w dn. 11.10.2007r.
została wydana decyzja nr WIT-5548/80/2007 zezwalająca na lokalizację dwóch zjazdów z
drogi gminnej – ul. Gwiaździstej. Jednocześnie w decyzji nie wyrażono zgody na
lokalizację placu składowania buraków w pasie drogowym, co wiązałoby się z
przesadzeniem aż 7 drzew, oraz kłóciłoby się z art. 39 ust. z dn. 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2004r nr 204 poz 2086 ze zmianami). Budowa
wnioskowanych zjazdów wiąże się z koniecznością przesadzenia jednego lub dwóch
drzew. Decyzja nakłada na wnioskodawcę obowiązek powiadomienia ZUK o konieczności
przesadzenia kolidujących drzew przed przystąpieniem do budowy zjazdów.
Biorąc pod uwagę powyższe, służby miejskie wywiązują się ze swoich obowiązków,
określonymi przepisami prawa.
Z powyższych względów skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

