
UCHWAŁA NR XX/197/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją złożoną przez grupę podmiotów w sprawie wstrzymania wycinki drzew 
i likwidacji terenów zielonych na „os. Sosnowa”, Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uznaje ją za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie stanowiska stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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Załącznik do uchwały Nr XX/197/2020

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 26 lutego 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 12 grudnia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich  wpłynęła petycja grupy 
podmiotów (podpisana przez 161 osób) w sprawie wstrzymania wycinki drzew i likwidacji terenów zielonych 
na os. Sosnowa.  Petycja została niezwłocznie przekazana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej do Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie  proponowanego sposobu załatwienia 
petycji. Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach jej odwzorowanie cyfrowe zostało zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

Komisja petycję analizowała na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2020 r. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji 
oraz dyskusji w tej sprawie Komisja ustaliła co następuje:

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji przy ul. Sosnowej Gmina wystąpiła do Starostwa Strzeleckiego 
o zgodę na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach inwestycyjnych. Gmina otrzymała pozwolenie od 
Starostwa Strzeleckiego na usunięcie 42 szt. drzew i 4 skupisk krzewów. Jednakże uzyskana zgoda na usunięcie 
drzew uwarunkowana jest posadzeniem do 31.12.2020 r. 47 szt. drzew i 4 skupisk krzewów, na działce z której 
będą usuwane drzewa i krzewy oraz na innych działkach należących do gminy.

Typując drzewa i krzewy do wycinki wybrano wyłącznie te, które kolidowały w bezpośredni sposób 
z inwestycją. Nie wycięto 3 szt. drzew i 2 szt. krzewów, które mimo otrzymania zgody na wycinkę 
pozostawiono na terenie obiektu inwestycyjnego. Zgodnie z zapisami decyzji Starosty Strzeleckiego zostały 
zaplanowane nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Sosnowej. Z uwagi na trwającą od kilku lat suszę posadzenie 
nowych drzew i krzewów zostanie przeprowadzone w warunkach najbardziej dogodnych dla ich wzrostu i w 
wyznaczonym terminie.

Opierając się o obowiązującą od dnia 7 sierpnia 2003 r. „Zmianą miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dotyczącą terenu w rejonie ulicy Sosnowej 
w Strzelcach Opolskich”, przyjętą Uchwałą Nr X/139/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 maja 
2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce 
Opolskie dotyczącej terenu w rejonie ulicy Sosnowej w Strzelcach Opolskich (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 23 lipca 
2003 r. Nr 57, poz. 1120) działki, na których został wybudowany jeden blok mieszkalny i jest planowana 
budowa dwóch kolejnych oznaczone są na rysunku planu symbolem 2MW z ustaleniem: „Wyznacza się tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w zieleni – 2MW – z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią 
towarzyszącą; dopuszcza się zabudowę jednorodzinną jako uzupełnienie zabudowy wielorodzinnej na 
powierzchni nie przekraczającej 25% całkowitej powierzchni terenu”.

Wszystkie warunki realizacji zabudowy, jakie stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Strzelce Opolskie dotyczący terenu w rejonie ulicy Sosnowej w Strzelcach Opolskich zostały spełnione, 
a mianowicie:

1) co najmniej 60% powierzchni terenu należy  pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną, a zabudowę 
lokalizować zachowując możliwie największą ilość drzew;

2) zabudowa ma być realizowana w oparciu o projekt zagospodarowania obejmujący cały teren z kompleksowym 
uwzględnieniem infrastruktury.

Od dnia wejścia w życie ww. Uchwały, tj. od dnia 7 sierpnia 2003 r. przedmiotowy plan miejscowy jest 
aktem prawa miejscowego.

Zgodnie z obowiązującą w terminie sporządzania i uchwalania planu ustawą o zagospodarowaniu 
przestrzennym z 1994 r., procedura sporządzenia projektu planu była udostępniona dla wszystkich 
zainteresowanych. Każdy na etapie zgłaszania wniosków mógł złożyć wniosek do planu oraz każdy na 
etapie wyłożenia planu do publicznego wglądu, kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu, 
mógł wnieść zarzuty i protesty.

Do obszaru, którego dotyczy petycja, na etapie sporządzania projektu planu miejscowego, nie złożono 
wniosków, zarzutów, protestów.
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 Dokumentacje projektowe każdorazowo są opracowywane w oparciu o szereg przepisów prawa przez 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy czym jednym z elementów niezbędnych przy 
opracowaniu projektu budowlanego jest wykonanie analizy oddziaływania obiektu kubaturowego, która 
obejmuje:

1) oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu, 
takich jak: przepisy pożarowe, sanitarne,

2) oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy), które dotyczy: przesłaniania, czyli 
przesłanianie i zacienianie obiektów sąsiadujących.

Innym, ważnym zagadnieniem jest zachowanie wskaźnika zabudowy a także powierzchni biologicznie 
czynnej, wynikających z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym Komisja uznała, że Burmistrz realizując inwestycję na ul. Bocznicowej w rejonie ul. 
Sosnowej działał zgodnie z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup społecznych w tym 
oczekujących na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Poprzez dokonanie nowych nasadzeń, przywrócony 
zostanie teren zielony w ww. okolicy.

Zatem Komisja Skarg Wniosków i Petycji zaproponowała nie uwzględniać postulatów petycji. Rada Miejska 
podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.
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