
UCHWAŁA NR 394/XXXIX/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 1 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 05 stycznia 2022 r. 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uwzględnić petycję wniesioną w dniu 05 stycznia 2022 r. przez grupę mieszkańców Kłobucka, 
zarejestrowaną pod nr OR.152.001.2022 w przedmiocie: „wniosku o przystąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku, obr. Zagórze, 
złożonego z działek nr 1049/5, 1049/4, 1049/3, 1050/1, 1050/2, 363/16, 363/18, 363/19, 363/20, 363/21, 
363/38, 363/39, 371/9, 371/10, 371/12, 371/13, z ustaleniem, na tym obszarze, zakazu lokalizacji inwestycji 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku do zawiadomienia reprezentanta 
wnoszących o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kłobucku 

 
 

Janusz Soluch 
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Załącznik do uchwały Nr 394/XXXIX/2022 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 1 marca 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 05 stycznia 2022 r. wpłynęła petycja grupy mieszkańców Kłobucka w przedmiocie: 

-  „protestu przeciwko realizacji inwestycji, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko pn. „Zakład ekologicznej przeróbki odpadów wielkogabarytowych oraz odzysku 
surowców wtórnych nadających się do dalszego zagospodarowania, Lokalizacja Kłobuck rejon ul Kolejowej, 
nieruchomość opisana działkami o nr ewidencyjnych 1049/5 i 1050/2 (obręb Zagórze)" ; 

- „wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Kłobucku, obr. Zagórze, złożonego z działek nr 1049/5, 1049/4, 1049/3, 1050/1, 1050/2, 
363/16, 363/18, 363/19, 363/20, 363/21, 363/38, 363/39, 371/9, 371/10, 371/12, 371/13, z ustaleniem, na 
tym obszarze, zakazu lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”. 

Po dokonaniu analizy przedmiotowej petycji stwierdzono, że petycję w zakresie „wniosku o przystąpienie do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku, obr. 
Zagórze, złożonego z działek nr 1049/5, 1049/4, 1049/3, 1050/1, 1050/2, 363/16, 363/18, 363/19, 363/20, 
363/21, 363/38, 363/39, 371/9, 371/10, 371/12, 371/13, z ustaleniem, na tym obszarze, zakazu lokalizacji 
inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”  należy przekazać do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia. Materia objęta petycją znajduje się w kompetencji Rady, a to z uwagi 
na treść art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie  z przedmiotowym 
przepisem: 1. W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej "planem miejscowym", z zastrzeżeniem 
ust. 6. Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 4 powołanej ustawy: Uchwałę, o której mowa w ust. 1, rada gminy 
podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu odbytym w dniu 17 lutego 2022 r. zapoznała się 
z wyjaśnieniami Burmistrza Kłobucka. Poinformował, że wniosek o przystąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku, obręb Zagórze, 
opisany w w/w petycji został umieszczony w rejestrze wniosków o sporządzenie planów miejscowych lub ich 
zmianę i zostanie rozpatrzony w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.). Ponadto Komisja otrzymała 
informację, iż Radny Rady Miejskiej w Kłobucku złożył projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku 
w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi. Burmistrz zadeklarował, iż będzie 
starał się znaleźć środki w budżecie na to zadanie. 

 
W związku z przyjętymi wyjaśnieniami Komisja uznała petycję w/w zakresie jako zasługującą na 
uwzględnienie i zajęcie takiego stanowiska rekomenduje Radzie Miejskiej w Kłobucku. 

Pouczenie o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach: sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi. 
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