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Wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych

Szanowny Panie Burmistrzu,

W imieniu Nadleśnictwa Augustów, w związku z opublikowanym w dniu 21

listopada 2022 r. na oficjalnym Portalu Urzędu Miasta Augustowa, w dziale Aktualności

Społeczne, tekstem pod tytułem „ Wyrąbali i ukradli miejskie sosny przy Sanktuarium”

uprzejmie informuję co następuje:

W tekście powyższym zamieszczony został śródtytuł „Nielegalny wyręb

i kradzież sosen miejskich przez Nadleśnictwo Augustów”.

Jest to informacja naruszająca dobre imię Nadleśnictwa Augustów i jego

pracowników. Sprawa wycinki drzew opisana w przedmiotowym tekście jest badana

przez organy ścigania, z którymi Nadleśnictwo Augustów w pełni współpracuje.

Do czasu wyjaśnienia sprawy nie ma żadnych podstaw aby mówić o kradzieży

drewna, a co więcej przypisywać taki czyn Nadleśnictwu Augustów. Na marginesie

całej sprawy pragnę zauważyć, że niemożliwe jest aby jednostka organizacyjna

Skarbu Państwa popełniła kradzież, ponieważ czyn taki zawsze jest czynem osoby

fizycznej.
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W związku z powyższym przed dokonaniem jednoznacznych ustaleń przez

organy ścigania nikt nie może mówić o kradzieży drzew czy też drewna. Umieszczenie

wskazanego wyżej tekstu na oficjalnym portalu Urzędu Miejskiego w Augustowie jest

działaniem nieprofesjonalnym i narażającym Miasto Augustów na ryzyko

odpowiedzialności prawnej.

Jestem przekonany, że sprawa umieszczenia rzeczonego tekstu na portalu

Urzędu Miejskiego nie była przedmiotem bezpośredniej decyzji Pana Burmistrza.

Jednak ze względu na właściwość organu niniejsze wezwanie muszę skierować

na Pana ręce.

W związku z powyższym wzywam do zaniechania naruszeń dóbr osobistych

Nadleśnictwa Augustów poprzez niezwłoczne usunięcie tekstu „ Wyrąbali i ukradli

miejskie sosny przy Sanktuarium” z oficjalnego portalu Urzędu Miejskiego

w Augustowie. Ponieważ tekst ten jest przez Miasto Augustów rozpowszechniany

za pomocą Internetu, co czyni go dostępnym dla nieograniczonego grona odbiorców,

oczekuję że usunięcie tego tekstu nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin

od doręczenia niniejszego wezwania.

W przypadku braku zastosowania się przez Państwa do przedmiotowego

wezwania zastrzegam możliwość podjęcia kroków prawnych koniecznych dla ochrony

dóbr osobistych Nadleśnictwa Augustów i jego pracowników.

Z wyrazami szacunku
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