RADA GMINY
ŚWILCZA

•

Uchwała Nr XIX /153/2019

Rady Gminy Świlcza
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Rudna Wielka
i Mrowia w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz.
870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Gminy stanowi, co

położonych

gminnym (Dz. U.

następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej 14 maja 2019 r. przez

Wielka i Mrowia w przedmiocie ustanowienia

samorządzie

użytku

mieszkańców miejscowości

ekologicznego na

Rudna

nieruchomościach

w Rudnej Wielkiej i oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki Nr 177/9, 185,

181/1 i 181/2, Rada Gminy nie znajduje podstaw do jej uwzględnienia, z uzasadnieniem, jak
w

załączniku

§ 2.

do

uchwały.

Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia.
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Załącznik

do Uchwały Nr XIX /153 /2019
Rady Gminy Świlcza
z dnia 30 grudnia 2019 r.
UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2019 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza wpłynęła
petycja
mieszkańców Rudnej Wielkiej i Mrowli o utworzenie użytku ekologicznego w miejscowości
Rudna Wielka na części działek 177/9 i 185, uzupełniona pismem z 14.06.2019 r.
Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Wójta Gminy w dniu 18.11.2019 roku negatywnie zaopiniowała
utworzenie użytku ekologicznego na wskazanych terenach.
Na działce 177/9 trwa obecnie budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w zakresie: boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, bieżni, boiska treningowego oraz boiska
o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem i odwodnieniem tego terenu, trybun, zaplecza
szatniowo-socjalnego, budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, małej architektury, budowa
dróg wewnętrznych i parkingu. Cały teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego wymaga
ogrodzenia wraz z wykonaniem betonowej podmurówki.
Na działce 185 prowadzone są prace inwestycyjne związane z budowa pompowni wody,
wydzieleniem drogi do przepompowni ścieków i przygotowaniem do sprzedaży części terenu
przylegającego do działek okolicznych mieszkańców. Szeroki zakres prowadzonych inwestycji na
w/w działkach wymaga po ich zakończeniu uregulowania gospodarki wodami opadowymi i
gruntowymi na terenie o wysokim ich stanie.
Dotychczasowe plany wycinki drzew zostały ograniczone do drzew kolidujących z realizacją
budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz do drzew zagrażających użytkownikom tego
terenu zgodnie z decyzjami Starosty Rzeszowskiego.
Gmina nie zamierza podejmować działań aby całkowicie wyeliminować tereny zielone
podejmować żadnych prac mogących
z przedmiotowego obszaru, w tym nie zamierza
negatywnie wpływać na stanowiska lęgowe, gniazda ptaków czy legowiska zwierząt.
Przedstawione argumenty związane z prowadzonymi inwestycje na działkach wskazanych pod
proponowany użytek ekologiczny mogą stanowić przeszkodę w planowanym ich zakończeniu.
Stąd też ostateczne
rozstrzygniecie sposobu zagospodarowania pozostałego terenu na
wskazanych działkach nastąpi po zakończeniu inwestycji i po konsultacjach z mieszkańcami
Rudnej Wielkiej.

