
UCHWAŁA NR LXVII/554/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.) i art 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach (j.t. Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 870) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przekazuje się do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, jako organu właściwego do rozpatrzenia, petycję 
w sprawie zmian w projekcie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Staszów. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie do zawiadomienia podmiotu wnoszacego 
petycję o jej przekazaniu według właściwości. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Staszowie. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 
 
   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 
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Uzasadnienie 

W dniu 22.02.2022 r. do Rady Miejskiej w Staszowie wpłynęła petycja mieszkańców miasta i gminy 
Staszów z dnia 31.01.2022 r. w sprawie  zmian w projekcie nowego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie przekazał petycję do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie. 

Komisja  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie wypracowując stanowisko ustaliła, że: 

•Rada Miejska w Staszowie podjęła w dniu 9 lutego 2012 r. uchwałę  Nr XIX/184/12 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Staszów; 

•Przedmiotowa petycja wpłynęła do organu stanowiącego na etapie sporządzania przez Burmistrza  projektu 
zmiany studium  w terminie do składania uwag zgodnie  z ogłoszeniem  z dnia 16.12.2021 r.; 

•Uwagi znajdujące się w petycji z dnia 31.01.2022 r. ( data wpływu 22.02.2022 r.) zostały powielone przez 
podmiot reprezentujący wnoszących petycję w piśmie z dnia 22.02.2022 roku i zostaną rozpatrzone przez organ 
wykonawczy w toku prowadzonej procedury planistycznej. 

W myśl art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 503), Burmistrz po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium 
rozpoczyna procedurę związaną z opracowaniem projektu zmiany studium, której elementami są m.in.: 
zebranie  wniosków mieszkańców, sporządzenie projektu studium, uzyskanie niezbędnych uzgodnień  oraz 
opinii w zakresie przyjętych rozwiązań, wyłożenie do publicznego wglądu sporządzonego dokumentu 
z możliwością składania uwag, przeprowadzenie dyskusji publicznej nad  projektem  studium, przedstawienie 
radzie gminy do uchwalenia projektu zmiany studium wraz z listą zgłoszonych przez mieszkańców 
a nieuwzględnionych przez organ wykonawczy uwag. 

Dopiero na tym etapie tj. po przedstawieniu przez Burmistrza projektu zmiany studium zgodnie 
z art. 12 ust. 1 w/w ustawy  Rada Miejska  uchwala studium rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionych przez Burmistrza  uwag. 

Tym samym uwagi nieuwzględnione przez organ wykonawczy w wyniku ingerencji Rady Miejskiej mogą 
zostać uwzględnione dopiero w chwili uchwalania studium poprzez odrębne rozpatrzenie i rozstrzygnięcie 
każdej z uwag. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Staszowie na tym etapie procedury planistycznej nie jest organem 
właściwym i nie może ingerować w działania Burmistrza, który sporządza projekt zmiany studium oraz 
decyduje jakie konkretne rozwiązania znajdują się w przygotowanym i przedstawionym organowi 
stanowiącemu dokumencie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie po zapoznaniu się 
z wyjaśnieniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w dniu 22.04.2022 r. wydała opinię ustalajac, iż petycja  
winna być przekazana do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, jako organu właściwego do jej rozpatrzenia, 
zgodnie z art. 6  ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach (j.t. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 870), pomimo 
upływu terminu instrukcyjnego do jej przekazania.  

Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje aby Radni Rady Miejskiej                         
w Staszowie zwrócili szczególną uwagę na kwestie zawarte w przedmiotowej petycji przy uchwalaniu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staszów. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie 

  

Ireneusz Kwiecjasz 
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