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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o ustanowienie użytku ekologicznego „Łąki Rzutna” – wraz 
z leśną otuliną 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Uwzględnić petycję o ustanowienie użytku ekologicznego „Łąki Rzutna” – wraz z leśną otuliną. 

§ 2. Sposób rozpatrzenia petycji zawiera uzasadnienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Mysłowice obowiązek poinformowania podmiot 

wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Miasta Mysłowice. 

   

   

Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

 
 

(-) radny Zbigniew Augustyn 
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Uzasadnienie

W  dniu  21 maja  2021 roku  do  Rady  Miasta  Mysłowice  wpłynęło  pismo  Stowarzyszenia  Nasza  Ziemia

w sprawie  ustanowienia  użytku  ekologicznego  „Łąki  Rzutna”  –  wraz  z leśną  otuliną.  Na  podstawie

art. 2 ust. 3,  w związku z art. 3 ustawy z dnia 14 lipca 2014 r.  o petycjach (tekst  jednolity Dz. U. z 2018 r.,

poz. 870),  pismo  zostało  sklasyfikowane  jako  petycja,  która  zostanie  rozpatrzona  przez  Radę  Miasta

Mysłowice,  zgodnie  z właściwością.  Podmiot  składający  petycję  wnosi  o podjęcie  uchwały  przez  Radę

Miasta  Mysłowice  w sprawie ustanowienia  użytku  ekologicznego  „Łąki  Rzutna”  wraz  z  leśną  otuliną,

obejmującego  trzy podmokłe,  śródleśne  łąki  w dolinie  cieków  wodnych  w kompleksie  lasów  ławecko-

dziećkowickich na pograniczu Dzielnic: Kosztowy i Dziećkowice.

Petycja została rozpatrzona na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 10 sierpnia 2021 r.

oraz  14 września 2021 r.  Z uwagi  na  charakter  wniesionej  petycji,  zwrócono  się  do Prezydenta  Miasta

Mysłowice  o przedstawienie  stanowiska  w przedmiotowej  sprawie.  Z przekazanego  stanowiska  wynika,

iż podjęcie uchwały w tej sprawie, zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (tekst

jednolity Dz. U. z 2021 r., 1098), wymaga przeprowadzenia procedury, w tym przeprowadzenia konsultacji

społecznych,  zgodnie  z Uchwałą  Nr LVI/1065/14  Rady  Miasta  Mysłowice  z dnia  26 czerwca  2014 r.

w sprawie  zasad  i trybu  przeprowadzania  konsultacji  z mieszkańcami  Miasta  Mysłowice,  dokonania

uzgodnień  z Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach,  jak  również  geodezyjnego

wyznaczenia  granic  użytku,  w celu  ujęcia  w Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego,

w Centralnym Rejestrze  Form Ochrony  Przyrody,  prowadzonym  przez  Generalnego  Dyrektora  Ochrony

Środowiska  w  Warszawie  oraz  w interaktywnym portalu  mapowym.  Pomimo  istotności  wniesionej  przez

Stowarzyszenie  Nasza  Ziemia  petycji,  utworzenie  użytku  ekologicznego  na  terenie  miasta  wiąże  się

z poniesieniem dużych nakładów finansowych, co uniemożliwia realizację zadania ze środków tegorocznego

budżetu miasta.

Członkowie Komisji  zapoznali  się również z pismem Wydziału  Architektury,  Planowania i  Strategii  z dnia

9 września 2021 r., w którym wskazano, iż teren w części południowej jest „przecięty” istniejącą drogą KDG,

której  przebieg  jest  zachowany  w projektowanym  dokumencie  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice. Zwrócono w nim również uwagę, iż oddzielną kwestią

pozostają  konsekwencje  formalno-prawne,  mające  związek  ze  statusem  własnościowym  terenów,

wskazanych w przedmiocie petycji, a więc ewentualnymi konsekwencjami finansowymi.  Niepokojący jest

również  fakt,  iż  z punktu  widzenia  gminnej  polityki  przestrzennej,  na  wskazanym  terenie  istnieje

prawdopodobieństwo przebiegu jednego z wariantów potencjalnej trasy A4bis. 

W wyniku rozpoznania przedmiotu petycji, złożonymi wyjaśnieniami oraz przeprowadzoną dyskusją Komisja

Skarg,  Wniosków  i Petycji  postanowiła  rekomendować  Radzie  Miasta  Mysłowice  uwzględnienie  petycji,

w głosowaniu: 5 głosów „za" - jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

  (-) radny Zbigniew Augustyn 
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