
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przekazać do Prezydenta Miasta Mielca jako organu właściwego do rozpatrzenia, petycję mieszkańców 
Osiedla Smoczka z dnia 23 marca 2021 r. w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu wobec realizacji zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej na działce nr 2406, położonej w rejonie ulic Witosa i Powstańców Warszawy. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 23 marca 2021 r. mieszkańcy Osiedla Smoczka w Mielcu wystąpili do Rady Miejskiej w Mielcu 
z petycją w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu wobec realizacji inwestycji polegającej na budowie budynków 
wielorodzinnych na działce nr 2406, położonej w rejonie ulic Witosa, Powstańców Warszawy, Śliwy, Kahla 
w Mielcu. W treści petycji zawarto ponadto żądanie, by przy realizacji powyższej inwestycji uwzględnić 
zapewnienia zadeklarowane z piśmie z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Mielcu uznaje 
się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia. 

Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, o której mowa w petycji, wynika z budżetu miasta 
Mielca na rok 2021 oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru. 
Powyższe dokumenty są aktami prawnymi uchwalanymi przez Radę Miejską w Mielcu. W myśl 
art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. wójt (prezydent miasta) wykonuje uchwały rady gminy i zadania 
gminy określone przepisami prawa. Wobec powyższego realizacja inwestycji, w tym mieszkaniowych, jak 
również ustalenia i konsultacje z mieszkańcami projektów budowlanych i koncepcji zagospodarowania 
terenu, leżą w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta jako organu wykonawczego. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 listopada 2014 r. o petycjach adresat petycji, który jest 
niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia 
jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot 
wnoszący petycję. 

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Mielcu postanowiła o przekazaniu przedmiotowej petycji do 
Prezydenta Miasta Mielca jako organu właściwego do jej rozpatrzenia.
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