
UCHWAŁA NR XII/103/2015
Rady Gminy Masłów

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu gminy 
Masłów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 40 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. Z 2013 r., poz. 594), Rada Gminy w Masłowie, uchwala co następuje: 

§ 1.
Zobowiązuje się właścicieli  nieruchomości, przez co rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające
nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  inne  podmioty  władające
nieruchomością,  do  likwidacji  z  terenu  swoich  posesji  rośliny  gatunku  barszcz
Sosnowskiego. Zobowiązanie to nakłada się celem zapobieżenia jej rozprzestrzeniania się
z uwagi na zagrożenie jakie stanowi dla zdrowia i życia człowieka. 

§ 2.
Do  prowadzenia  kontroli  wypełniania  obowiązków  określonych  w  niniejszej  uchwale
upoważnia się  Urząd Gminy Masłów. 

§ 3.
Za naruszenie przepisów zawartych w niniejszej  uchwale przewiduje się  kary grzywny
wymierzone  w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń. 

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów

§ 5.
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  opublikowania  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna              



Uzasadnienie do uchwały Nr XII/103/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 17 lipca 2015r.

Uchwała  w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu gminy Masłów,

podjęta na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 40 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.

z 2013 r., poz. 594), zobowiązuje właścicieli nieruchomości do likwidacji z terenu posesji  rośliny

z  gatunku  barszcz  Sosnowskiego  w  celu  zapobieżenia  rozprzestrzeniania  się  jej  z  uwagi  na

zagrożenie,  jakie  stanowi  dla  zdrowia  i  życia  człowieka.  Przez  właścicieli  rozumie  się  także:

współwłaścicieli,  użytkowników wieczystych,  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby posiadające

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna             


