
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/239/2020 

RADY GMINY PABIANICE 

z dnia 31 sierpnia 2020r. 

 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców południowej części 

Gminy Pabianice oraz Miasta Pabianice 

 

 Na podstawie art. 18b, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z 

dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w zw. z art. 20 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 

1298. ) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Pabianice w sprawie petycji dotyczącej „likwidacji nękania smrodem (odorem powstałym z 

gnojowicy)”, wniesionej do Rady Gminy Pabianice przez grupę mieszkańców południowej 

części Gminy Pabianice oraz Miasta Pabianice, Rada Gminy Pabianice postanawia o 

pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia z przyczyn formalno - prawnych określonych w 

uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Pabianice 

Jerzy Błoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXIII/239/2020  Rady Gminy Pabianice 

z dnia 31 sierpnia  2020 r. 

 

 Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 713), rada gminy rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice, zwana dalej Komisją, 

stosownie do postanowień § 29 Statutu Gminy Pabianice na posiedzeniu odbytym w dniu 7 

lipca 2020 r. rozpoznała wstępnie pismo z dnia 20 czerwca 2020 r. (data wpływu do Urzędu: 

26.06.2020 r.) złożone przez grupę mieszkańców południowej części Gminy Pabianice oraz 

Miasta Pabianice dotyczące „likwidacji nękania smrodem (odorem powstałym z gnojowicy)”. 

 Komisja zgodnie ze swoimi kompetencjami ustaliła kwalifikację pisma jako petycję 

złożoną w formie pisemnej, skierowaną do Rady Gminy Pabianice. Następnie Komisja 

dokonała oceny formalno-prawnej petycji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zwanej dalej ustawą o petycjach oraz ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 

1298). 

 Ustalenia Komisji były następujące: 

1) Adresatem petycji jest Rada Gminy Pabianice, co jest zgodne z art. 9 ust. 2 ustawy 

o petycjach. 

2) Przedmiotem petycji jest podjęcie działań mających na celu „likwidację nękania 

smrodem (odorem powstałym z gnojowicy)”. Ochrona środowiska jest zadaniem 

własnym gminy wymienionym w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym. 

3) Rada Gminy Pabianice jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji ze względu na 

jej przedmiot, który dotyczy zadania własnego gminy, co spełnia przesłanki art. 20 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

4) Podmiotem wnoszącym petycję jest grupa osób, którą stanowią mieszkańcy Gminy 

Pabianice oraz Miasta Pabianice - zgodność z art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach. 

5) Petycja, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o petycjach, została złożona w interesie podmiotu 

trzeciego, za jego zgodą, o czym świadczą załączone listy z podpisami mieszkańców. 

Niemniej na listach nie ma informacji jaką inicjatywę popierają mieszkańcy podpisani 

na liście. 

Pomimo spełnienia powyższych przesłanek petycja w sprawie „likwidacji nękania smrodem 

(odorem powstałym z gnojowicy)” nie spełnia wymogu wynikającego z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy 

o petycjach zgodnie, z którym w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa 

podmiotów, jak w tym przypadku, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych 

podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. W omawianej petycji osoby 



reprezentującej nie wskazano. W związku z tym petycja nie spełnia wymogów formalno-

prawnych. 

Pomimo powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła wezwać pierwszą osobę 

z listy poparcia, a zamieszkującą teren Gminy Pabianice do uzupełnienia w/w informacji. 

Petycja w części dotyczącej mieszkańców miasta Pabianice została przekazana do właściwości 

Gminy Miejskiej Pabianice. Pomimo upływu 14-dniowego terminu na uzupełnienie petycji, 

który upływał 24 lipca 2020 r., petycja nie została uzupełniona o informację w sprawie osoby 

reprezentującej grupę podmiotów składających petycję. 

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których 

mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 

Mając powyższe na względzie, Komisja postanowiła wystąpić do Rady Gminy Pabianice z 

projektem uchwały o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. 


