
Załącznik nr 6 
do protokołu nr XLIII/301/2018 

z sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 26.06.2018r. 

 

Uchwała nr XLIII/301/2018 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 26 czerwca 2018r. 

 

 

w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia wniosku w sprawie usunięcia 

pojemników do zbiórki odpadów komunalnych z terenu pasa drogi publicznej we wsi Parszewo i 

przekazania go według właściwości. 

Na podstawie art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Stwierdza się brak właściwości Rady Gminy Lichnowy do rozpatrzenia wniosku w sprawie 

usunięcia pojemników do zbiórki odpadów komunalnych z terenu pasa drogi publicznej we 

wsi Parszewo.   

2. Przekazuje się wniosek według właściwości Wójtowi Gminy Lichnowy. 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy do przekazania wniosku Wójtowi Gminy 

Lichnowy oraz zawiadomienia wnioskodawcy o przekazaniu wniosku. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy 

/-/ Zbigniew Rybicki 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

W dniu 19.06.2018r. do Rady Gminy Lichnowy wpłynął wniosek mieszkańca wsi Parszewo w sprawie 

usunięcia pojemników do zbiórki odpadów komunalnych z terenu pasa drogi publicznej we wsi 

Parszewo. 

Przedmiotowy wniosek zatytułowany został jako „petycja”, jednakże nie spełnia on znamion petycji w 

rozumieniu ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. u. z 2018, poz. 870). Zgodnie z art. 2 

ust. 3 w/w ustawy 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. O tym, czy pismo jest petycją, 

decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.  

Po analizie argumentów zawartych piśmie oraz obowiązującego stanu prawnego, Rada stwierdziła, iż 

prośba o usunięcie pojemników  do zbiórki odpadów komunalnych z terenu pasa drogi publicznej 

stanowi wniosek, a właściwym organem do jego rozpatrzenia jest Wójt Gminy Lichnowy. 

Zgodnie z art. 223 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy państwowe, organy 

samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych – 

rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. W myśl przytoczonego 

przepisu organy mają obowiązek przestrzegania swojej właściwości z urzędu i załatwiania wniosków 

tylko w zakresie posiadanych kompetencji. Natomiast 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. 

Do kompetencji rady gminy należy uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w tym rodzaj i 

minimalną pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  

Nadzór nad realizacją obowiązków dotyczących wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do 

zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289 z późn. zm.) sprawuje wójt. 

Odnosząc się do braku odpowiedzi Wójta Gminy Lichnowy na wniosek z dnia 04.06.2018r. w 

powyższej sprawie, Rada nie stwierdziła naruszenia terminu przewidzianego na załatwienie wniosku 

przewidzianego w art. 237 § 1, w związku z art. 244 Kodeksu postępowania administracyjnego tzn. 

nie później niż w ciągu miesiąca. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 


