UCHWAŁA NR XXIX/190/2021
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 5 sierpnia 2021 r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 18 maja 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870),
Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:
§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję mieszkańców Gminy Zawonia z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie ponownych konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawonia i wyłożenie do publicznego wglądu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nitka
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UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2021 r. wpłynęła do Rady Gminy Zawonia petycja mieszkańców z dnia 18 maja
2021 r. w sprawie ponownych konsultacji z mieszkańcami gminy Zawonia i wyłożenie do
publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Zawonia zapoznała się z treścią petycji i po
przeprowadzonej podczas posiedzenia w dniu 26.07.2021 r. dyskusji zawnioskowała o
pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia stosownie do treści przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
W myśl wskazanego powyżej przepisu jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art.
4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o petycjach pozostawia się ją bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2
pkt 1 petycja powinna zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem
wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych
podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. W myśl zaś pkt 2 petycja
powinna zawierać także wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego
petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa
podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych
podmiotów.
Mając na uwadze powyższe regulacje stwierdza się, że wniesiona petycja nie spełnia co najmniej
dwóch ustawowych wymogów formalnoprawnych, tj. nie zawiera oznaczenia osoby
reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w niniejszej sprawie podmiotem wnoszącym petycję
jest grupa podmiotów), o czym stanowi przywołany wyżej art. 4 ust. 2 pkt l ustawy o petycjach
oraz nie zawiera adresu do korespondencji, o czym stanowi art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach.
Należy podkreślić, że przedmiotowe braki formalne petycji nie podlegają uzupełnieniu przez organ
właściwy do rozpatrzenia petycji a przywołany już przepis art. 7 ust. 1 ustawy w takiej sytuacji
nakazuje pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
W związku z tym, że wniesiona petycja nie spełnia wymogów ustawowych określonych w art. 4
ust. 2 pkt l i 2 ustawy o petycjach na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy Rada Gminy Zawonia
zmuszona była pozostawić ją bez rozpatrzenia.
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