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

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

w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego do jego rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 242§1 i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Przekazać wniosek Pana (ochrona danych osobowych) z dnia 29 czerwca 2021 r. (wpł. 
30.06.2021 r.) do Prezydenta Miasta Mielca jako organu właściwego do jego rozpatrzenia. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mielcu. 

§ 3.  

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  

Pismem z dnia 29 czerwca 2021 r. (wpływ: 30.06.2021 r.) Pan (ochrona danych osobowych), jako 
właściciel posesji usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji budowy budynków 
wielorodzinnych przy ul. Witosa i Powstańców Warszawy, zwrócił się do Rady Miejskiej w Mielcu 
z następującym wnioskiem, cyt.: 

"1. o zobowiązanie wykonawcy inwestycji spółki SIM Południe o podzielenie budowy osiedla na 
dwa etapy wschodni i zachodni. Rozpoczęcie budowy od części zachodniej, aby zachować 
istniejącą zieleń na części wschodniej do czasu jej przeprojektowania; 

2. o przeprojektowanie części wschodniej zgodnie z zasadami proponowanymi w nowym planie 
zagospodarowania części północnej: 

- Zachowaniem takiej samej linii zabudowy od istniejących budynków jednorodzinnych, co 
umożliwi pozostawienie pasów istniejącej zieleni wysokiej; 

- Obniżenie kondygnacji maksymalnie do 3 w najbliższym sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
jednorodzinnej; 

- Zachowanie zasad ochrony środowiska, poprzez wkomponowanie w projekt maksymalnie 
możliwej istniejącej zieleni wysokiej; 

- Nieprojektowanie okien w ścianach szczytowych budynków skierowanych w stronę posesji 
jednorodzinnych; 

- Dopuszczenie do realizacji parkingów/garaży podziemnych, za które mam przekonanie, że 
w zdecydowanej większości dopłacą przyszli użytkownicy". 

Zgodnie z art. 242§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(dalej: k.p.a.) wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Art. 
243 k.p.a. stanowi, że jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, 
obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku 
zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.  

Wskazany powyżej zakres przedmiotowy wniosku nie mieści się w kompetencji organu 
stanowiącego gminy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska w Mielcu postanawia przekazać wniosek do Prezydenta 
Miasta Mielca jako organu właściwego do jego rozpatrzenia.
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