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z dnia ....... 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie petycji dotyczącej  planu sprzedaży części parku miejskiego na ul. Ligonia w Gogolinie 
prywatnemu inwestorowi 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Po zapoznaniu się z  petycją z dnia 13 lipca 2020 r. dotyczącą planu sprzedaży części parku 
miejskiego na ul. Ligonia w Gogolinie prywatnemu inwestorowi Rada Miejska w Gogolinie uznaje się za 
niewłaściwą do jej rozpatrzenia  i przekazuje  petycję  do Burmistrza Gogolina, jako organu właściwego do jej 
załatwienia.  

§ 2. Uzasadnienie przekazania  petycji o której mowa w § 1 zgodnie z właściwością stanowi załącznik do 
uchwały.  

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie do przekazania petycji zgodnie 
z właściwością i poinformowania grupy podmiotów wnoszącej  petycję o tym fakcie.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia....................2020 r. 

Uzasadnienie  

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 13 lipca 2020 r. wpłynęła petycja złożona przez 
grupę podmiotów w sprawie planu sprzedaży części parku miejskiego na ul. Ligonia w Gogolinie 
prywatnemu inwestorowi. 

Podmiot wnoszący petycję wnosi o udzielenie pełnej informacji na temat planowanej sprzedaży części 
parku miejskiego w Gogolinie i ewentualnych przyczyn takiego działania. Jednocześnie wyraża sprzeciw 
wobec sprzedaży jakiejkolwiek części miejskich terenów zielonych prywatnym podmiotom, co może, jak 
twierdzą autorzy petycji spowodować utratę kontroli nad sposobem ich zagospodarowania i wykorzystania. 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 
2018r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893 ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie 
skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 15 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie 
przedmiotowej Komisji. Po analizie petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że Rada 
Miejska nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia i postanowiła o przekazaniu tej petycji do 
Burmistrza jako organu właściwego do jej załatwienia. Zgodnie z art. 25 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.z 2020r. poz.65 ze zm.) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 gminnym zasobem 
nieruchomości gospodaruje Burmistrz. Do jego kompetencji należy w szczególności zbywanie 
nieruchomości. Brak jest przepisów prawnych, które stanowiłyby podstawę prawną do generalnego  zakazu 
sprzedaży konkretnej nieruchomości przez Burmistrza. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji postanowiła jak wyżej. 

Niezależnie od powyższego stwierdza się, że petycja nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy 
o petycjach albowiem Społeczny Komitet Protestacyjny "TAK dla Parku" nie przedłożył żadnego 
umocowania (upoważnienia) do reprezentacji grupy podmiotów wnoszącej petycję. Stąd zaistniały 
uzasadnione wątpliwości co do należytej reprezentacji grupy podmiotów. Oprócz tego każdy z podmiotów 
wchodzących w skład grupy podmiotów wnoszących petycję nie wskazał miejsca zamieszkania. Zgodnie 
bowiem z treścią wskazanej wyżej ustawy tj. art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 2: 

"Petycja powinna zawierać: 

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, 
w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot 
wnoszący petycję; 

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do 
korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać 
miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;" 

Powyższe skutkuje niemożnością doręczenia zawiadomienia o przekazaniu petycji zgodnie 
z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach. Stąd jedynym możliwym 
adresem, na który można poinformować grupę podmiotów o przekazaniu sprawy zgodnie 
z właściwością jest adres do korespondencji wskazany na końcu petycji.
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UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 13 lipca 2020 r. wpłynęła petycja złożona przez
grupę podmiotów w sprawie planu sprzedaży części parku Miejskiego na ul. Ligonia w Gogolinie
prywatnemu inwestorowi.

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października
2018r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893 ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie
skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 15 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie
przedmiotowej Komisji. Po analizie petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że Rada
Miejska nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia i postanowiła o przekazaniu tej petycji do
Burmistrza jako organu właściwego do jej załatwienia.
W świetle przedstawionych w załączniku przepisów prawa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
rekomenduje podjęcie przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały według przedstawionego projektu uchwały.

Wyłącza się jawność niniejszego projektu uchwały z uwagi na brak zgody przewidzianej w art.4 ust. 3
ustawy o petycjach na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję.
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