
u c H w A Ł A Nr xxxvu/191/1o
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana janusza Kuskowskiego
zam. Elżbiecin 9, 06-406 Opinogóra Górna

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 229
pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Rada Gminy
Opinogóra Górna uchwala, co następuje:

5 1
1. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Pana janusza Kuskowskiego

zam. Elżbiecin 9, 06-406 Opinogóra Górna.
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne w przedmiocie skargi wymienionej w ust. 1

zawiera zawiadomienie o sposobie załatwiania skargi, stanowiące załącznik
nr 1 do uchwały.

5 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

5 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ady Gminy



Załącznik Nr 1 do
uchwały nr XXXVII/191/10

Rady Gminy Opinogóra Górna
2 dnia 30 marca 2010 r.

Zawiadomienie

o sposobie załatwienia złożonej skargi przez Pana Roberta jabłońskiego
zam. 06—406 Opinogóra Górna ul.]. Słowackiego 8.

Działając na podstawie art. 229 pkt. 3 art. 237 5 1 i 3 oraz art. 238 ustawyz dnia 14 czerwca 1990 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz 5 78 Statutu Gminy Opinogóra Górna,stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/20/2002 Rady Gminy Opinogóra Górna2 dnia 20 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 331, poz. 1457) RadaGminy w Opinogórze Górnej po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnejwyrażonym w uchwale Nr 2/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przygotowania
stanowiska Rady Gminy Opinogóra Górna na okoliczność złożonej skargi przezPana Janusza Kuskowskiego zam. Elżbiecin 9, 06—406 Opinogóra Górna, uznajeskargę za bezzasadną.

I. Uzasadnienie prawne:
Skarga była rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Opinogóra
Górna, a stanowisko zostało opracowane zgodnie z przepisami:
1) art. 229, pkt. 3, art. 237 az art. 238 — Kodeksu postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
2) r02porządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie

organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr
5, poz. 46),

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeksu cywilnego (dz. U. Nr 16,poz. 93 ze zm.),
4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z2009 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

II. Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 1 marca 2010 r. do Rady Gminy wpłynęła skarga Pana januszaKuskowskiego zam. Elżbiecin 9 w sprawie usuwania zdrowych przydrożnychdrzew na terenie gminy Opinogóra Górna.
Na podstawie art.83 ust. 1 i 3, art.86 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody, Wójt Gminy Opinogóra Górna na wniosekPowiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie decyzją znak: RIOŚ.R 7635-5/08 zdnia 17 stycznia 2008 r. zezwolił Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ciechanowiena wycięcie następujących drzew:

_ jesion ( szt. 26),
_ lipa (szt.2),
— kasztanowiec (szt.2).

Przed wydaniem decyzji była przeprowadzona wizja w terenie z udziałemprzedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie i Urzędu Gminyw Opinogórze Górnej
W wyniku oględzin drzew komisja stwierdziła, że drzewostan zgłoszonychdo wyrębu drzew jest częściowo obumarły z licznymi ranami i pęknięciami



pnia pokrytymi grzybnią a niekiedy z całkowitym zmurszeniem miąższu.
W koronie drzew występuje liczny posusz gałęzi oraz rozdarcia kory
spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. Drzewa nie zachowują
statystyki, są pochylone w kierunku pasa drogowego, stwarzają zagrożenie
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto usunięcie drzew jest
konieczne w związku z przebudową drogi nr 1213 Chrzanówek — Dzbonie na
odcinku Chrzanówek - Opinogóra.

W kontekście zaistniałych okoliczności konieczne było wydanie decyzji
zezwalającej na usunięcie drzew.

W tym stanie faktycznym i prawnym Rada Gminy Opinogóra Górna w
oparciu o zajęte stanowisko Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną
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