
UCHWAŁA NR XIV/70/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji  w sprawie ponownego rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa poprzez uchylenie Uchwały Nr XXV/53/13Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r 
poz. 506) oraz art. 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska 
w Nowej Słupi uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się pozostawić bez  rozpatrzenia  petycję w sprawie ponownego rozpatrzenia do wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie Uchwały Rady Gminy Nowa Słupia Nr XXV/53/13 z dnia 
24 września 2013 r.

§ 2. 1. Powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowej Słupi obowiązek poinformowania 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

2. Uzasadnienie dla sposobu rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Roman
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Załącznik do uchwały Nr XIV/70/19

Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia 17 lipca 2019 r.

Uzasadnienie

Ustawa o petycjach określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów 
w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być  żądanie, w szczególności zmiany 
przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego 
petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, 
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: 
publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W dniu 28 maja 2019 r. wpłynęła do Biura obsługi Rady Miejskiej w Nowej Słupi petycja złożona przez 
mieszkańca Wrocławia będącego właścicielem działki w Nowej Słupi o ponowne rozpatrzenie wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie Uchwały Rady Gminy Nowa Słupia Nr XXV/53/13 z dnia 
24 września 2013 r.

W dniu 29 maja 2019 r. Wojewoda Świętokrzyski skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach za pośrednictwem Rady Miejskiej, skargą na  uchwałę Nr XXV/53/13 Rady Gminy Nowa 
Słupia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany 
uchwały Nr XVI/58/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia, w której zaskarżył przedmiotową uchwałę  
i wniósł o stwierdzenie nieważności części jej przepisów.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi skarga do sądu administracyjnego wnoszona jest za pośrednictwem organu, którego 
działanie jest przedmiotem skargi. Skarga została przekazana do Sądu Administracyjnego w Kielcach 
w dniu 27 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji 
może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już 
rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane 
podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.

Z uwagi na powyższe postanawia się pozostawić petycję bez rozpatrzenia.
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