UCHWAŁA NR XXX/196/2021
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji dotyczących tej samej sprawy
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) w związku z art. 11 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. Zarządza się łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna) wniesionych w sprawie przyjęcia
przez Radę Gminy Zawonia uchwały dotyczącej stanowienia prawa miejscowego w zakresie polityki
przestrzennej w oparciu o zasadę zgodności z prawem i równego traktowania mieszkańców wspólnoty
samorządowej.
§ 2. Okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące sprawy, o której mowa w § 1 uchwały, ustala się na
dwa miesiące licząc od daty ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Zawonia, pod adresem: https://bip.zawonia.pl/965/382/rok-2021.html
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nitka
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UZASADNIENIE

W dniu 09 sierpnia 2021 r. wpłynęło do Rady Gminy Zawonia 13 petycji z dnia 09 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały dotyczącej stanowienia prawa
miejscowego w zakresie polityki przestrzennej w oparciu o zasadę zgodności z prawem i równego
traktowania mieszkańców wspólnoty samorządowej. Następnie w dniu 10 sierpnia 2021 r.
wpłynęły do Rady Gminy Zawonia dwie kolejne petycje w tożsamej sprawie, tj. petycja z dnia 08
sierpnia 2021 r. i petycja z dnia 10 sierpnia 2021 r.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji
składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji
może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W przypadku, o którym mowa
powyżej, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go
obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od
dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o
którym mowa w zdaniu poprzednim.
Z uwagi na fakt, że w ciągu miesiąca od otrzymania przez Radę Gminy Zawonia pierwszej petycji
w przedmiotowej sprawie, tj. od dnia 09 sierpnia 2021 r. zostały złożone kolejne petycje dotyczące
tej samej sprawy, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za w pełni uzasadnione.
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