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Ewa Dziwosz 

 

 

BURMISTRZ ŚWIEBODZIC 
za pośrednictwem Przewodniczącej Rady 

Miejskiej w Świebodzicach 

TREŚĆ INTERPELACJI/ZAPYTANIA* (krótkie przedstawienie stanu faktycznego): 
W związku z negatywnymi skutkami ocieplenia klimatu,  jakie obserwujemy na całym świecie, 

składam interpelacje w sprawie wprowadzenia zmian do planu zagospodarowania przestrzennego i   

posadzenia na terenie naszej Gminy „Nowego Lasu” i  dokonania  nasadzenia drzew  

na terenach zabudowanych, w strukturze przestrzennej miasta.  

Zmiany klimatyczne są najpoważniejszym  problemem ludzkości, bądźmy świadomymi i 

aktywnymi obywatelami, nie pozwólmy na dalszą degradację środowiska naturalnego. Zalesiajmy i 

zadrzewiajmy Świebodzice bo takie działania sprzyjają regulacji mikroklimatu i adaptacji do 

postępujących zmian klimatu. 

  

PYTANIE: 

Proszę o wskazanie odpowiedniego miejsca pod rewitalizacje lasu. Być może właściciele gruntów 

przylegających do już istniejących terenów zalesionych skłonni byliby odsprzedać  Gminie taki 

teren? Spróbujmy skontaktować się z nadleśnictwem, gdzie po wycince są miejsca które można 

byłoby zalesić? Skontaktujmy się z pracownikami nadleśnictwa aby przekazali nam pełną fachową 

wiedze na temat tego co sadzić i w jakiej ilości? Wnoszę aby w konsekwencji wprowadzić „Nowy 

Las” do planu zagospodarowani przestrzennego i poddać te zmiany pod głosowanie rady miejskiej.  

UZASADNIENIE ISTOTNEGO ZNACZENIA DLA GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW, SPRAWA 

AKTUALNEGO PROBLEMU GMINY*: 

Wszyscy słyszymy o tym, że topnieją lodowce, o tym, że występują ekstremalne zjawiska 

pogodowe, że grożą nam fale susz lub powodzi, że kurczą się zasoby wody pitnej, że oddychamy 

powietrzem skażonym itd. Nie bądźmy bierni i nie czekajmy, że ktoś coś za nas zrobi. Wymiana 

ogrzewania węglowego na inne; ekologiczne to podstawa ale nie zatrzymujmy się tylko na tym 

działaniu. Nie pozwólmy aby naszym  dzieciom towarzyszył lęk klimatyczny. 

Naukowcy twierdzą że obsadzenie  naszej planety bilionem drzew jest w stanie zatrzymać 

negatywne skutki zmian klimatycznych, za które w ogromnej części odpowiadamy my jako ludzie.  

Miejmy swoją cegiełkę w ogólnoludzkim kapitale natury i zalesiajmy a nie wycinajmy drzew.  

                        

       Ewa Dziwosz                                                                                                                 

   /podpis radnego/    

  

                                                           
*niepotrzebne skreślić 
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Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 24: 

3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. 

4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego 

jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. 

5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis 

ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez 

niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub 

zapytania. 

7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w 

Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Wyciąg ze Statutu Gminy Świebodzice (Uchwała nr XIII/75/07 z późn. zm.) § 36: 

2. Interpelacje składa się w formie pisemnej przewodniczącemu, który niezwłocznie przekazuje je burmistrzowi. 

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem, wynikające z tego pytanie oraz czytelny 

podpis autora. 

4. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. Adresatem odpowiedzi jest 

przewodniczący, który przekazuje kopie radnemu składającemu interpelację. 

5. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą, radny interpelujący może zwrócić się do przewodniczącego o uzupełnienie odpowiedzi. 

6. W przypadku braku skuteczności przewodniczącego w wyegzekwowaniu odpowiedzi rada może podjąć uchwałę wskazującą na obowiązek i 

termin udzielenia odpowiedzi na interpelację. 

 


