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ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI 

 

Działając jako dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9  

w Rybniku (dalej: Szkoła), na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach  

z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2018 poz. 870) przedstawiam stanowisko w związku z petycją, 

która została doręczona w formie elektronicznej w dniu 3 stycznia 2021 r.  

Przedmiotem petycji było żądanie powstrzymania wycinki drzew – topoli czarnych (według 

autora petycji), znajdujących się przy ul. Rudzkiej w Rybniku, na terenie Szkoły Podstawowej 

nr 9 im. Adama Mickiewicza. 

W pierwszej kolejności wskazuję, iż w związku z treścią petycji dotyczącej wycinki drzew –

rosnących na terenie Szkoły  wszystkie zawarte w niej argumenty zostały szczegółowo 

przeanalizowane i rozpatrzone. Zwrócić należy uwagę, iż w wyniku podniesionych 

argumentów zostały podjęte czynności zmierzające do weryfikacji zawartych w petycji 

wątpliwości dotyczących zasadności i celowości dokonania wycinki. 

Przeprowadzone działania dezawuowały jednak zawarte w petycji tezy. W pierwszej 

kolejności należy zwrócić uwagę, iż w treści petycji błędnie zakwalifikowano gatunek drzew 

objętych decyzją wskazując, iż są to  „topole czarne”. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, iż 

przedmiotowe drzewa objęte decyzją o wycince to „topole euroamerykańskie”. Na skutek 

złożonej petycji dokonano ponownego rozpatrzenia stanu faktycznego sprawy, a także 

zweryfikowano kondycję drzew. Dokonano również estymacji stopnia zagrożenia 

wynikającego ze złego stanu drzew, a także ich umiejscowienia w bezpośrednim sąsiedztwie 

boiska szkolnego. Wszystkie działania doprowadziły jednak do jednoznacznego wniosku, iż 

drzewa ze względu na ich zły stan oraz specyficzne umiejscowienie stanowią bezpośrednie 

zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego nr 9 w Rybniku. 

Biorąc pod uwagę wszystkie obiektywne okoliczności w tym także podstawowe obowiązki 

wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa petycja została rozpatrzona 



 

negatywnie, a drzewa które były jej przedmiotem zostały (w oparciu o wszystkie wymagane 

zezwolenia) wycięte. 

 

Z poważaniem 

Małgorzata Pomykalska 


