
UCHWAŁA NR 395/XXXIX/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 1 marca 2022 r. 

w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6 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. Stwierdzić brak właściwości Rady Miejskiej w Kłobucku do rozpatrzenia petycji w sprawie lokalizacji 
chodnika z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przekazać petycję Burmistrzowi Kłobucka do załatwienia zgodnie z kompetencjami. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku do poinformowania podmiotu 
składającego petycję o zajętym przez Radę Miejską w Kłobucku stanowisku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kłobucku 

 
 

Janusz Soluch 
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Załącznik do uchwały Nr 395/XXXIX/2022 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 1 marca 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 28.09.2021 r. wpłynęła do tut. Biura Rady Miejskiej petycja mieszkańców Kłobucka w sprawie 
planowanej zmiany decyzji o lokalizacji chodnika przy ul. Korczaka w Kłobucku. Mieszkańcy skierowali 
petycję zarówno do Rady Miejskiej w Kłobucku, jak i do Burmistrza Kłobucka. Sprawa została przekazana do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji w sprawie 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jest organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent). 
Wójt, burmistrz (prezydent) posiada wyłączną kompetencję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu gminnym bądź powiatowym. Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu krajowym i wojewódzkim wójt, burmistrz (prezydent miasta) - zgodnie z art. 51 ust 1 pkt 1 w/w 
ustawy - wydaje w uzgodnieniu z marszałkiem województwa. W związku z powyższym rozstrzyganie 
w przedmiocie petycji mieszkańców Kłobucka nie leży w kompetencji organu stanowiącego gminy - to jest 
Rady Miejskiej w Kłobucku, ale w kompetencjach organu wykonawczego - to jest Burmistrza Kłobucka. 

Z uwagi na powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miejskiej stwierdzenie braku 
właściwości do rozpatrzenia przedmiotowej petycji i przekazanie jej do Burmistrza Kłobucka celem 
załatwienia. 

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