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

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

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 242§1 i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uznać się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku Pana (ochrona danych osobowych) 
z dnia 1 listopada 2022 r. w przedmiocie rozpoczęcia produkcji małych samolotów pasażerskich 
w regionie Podkarpacia.  

§ 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....................2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 1 listopada 2022 r. Pan (ochrona danych osobowych), działając jako wydawca portalu 
www.mielecka.pl  oraz Rzeszowska.pl, wystąpił  za pośrednictwem poczty elektronicznej do Rady 
Miejskiej w Mielcu z wnioskiem w przedmiocie rozpoczęcia produkcji małych samolotów 
pasażerskich w regionie Podkarpacia.  

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

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. 

Zgodnie z zasadą legalizmu organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 
Organy administracji publicznej mogą zatem czynić jedynie to na co wyraźnie pozwala im przepis 
prawa. W aktualnym stanie prawnych brak jest przepisu przewidującego właściwość organu 
stanowiącego gminy  w zakresie żądania objętego przedmiotowym wnioskiem. 

Jak stanowi art. 243 k.p.a. jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego 
rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu 
wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. 

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie przewidują właściwości organów administracji 
publicznej w sprawach "produkcji małych samolotów pasażerskich". 

Wobec powyższego nie jest możliwe rozpatrzenie przedmiotowego wniosku przez Radę Miejską 
w Mielcu, ani przekazanie go do rozpatrzenia właściwemu organowi. 
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