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UCHWAŁA NR .../XXVII/2021 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji 

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

§ 1.  

Zarządza się łączne rozpatrzenie petycji wniesionych przez mieszkańców Gminy Praszkaw sprawie 
obniżenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 

§ 2.  

Okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie, o której mowa w § 1, wynosi 10 dni od dnia ogłoszenia 
niniejszej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Praszka. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
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Załącznik do uchwały Nr .../XXVII/2021 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 11 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 02.02.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Praszce wpłynęła petycja w sprawie podwyżki opłat za 
odbiór odpadów komunalnych od stycznia 2021 r. 

W okresie od 02.02.2021 r. do 01.03.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Praszce wpłynęły dalsze petycje od 
mieszkańców Gminy Praszka w sprawie obniżenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Do petycji 
dołączono podpisy osób je popierających. 

Zgodnie z art. 11 ustawy o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870 tj. ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, jeżeli 
w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze 
petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne 
rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). 

W tym przypadku na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go 
obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia 
ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu,o którym mowa w zdaniu 
poprzednim. 

Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1 i 2 
pkt 3 lub 4 lub art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wielokrotnej, na stronie 
internetowej, ogłasza wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do 
uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. Ogłoszenie to zastępuje wezwanie. Petycję 
składającą się na petycję wielokrotną, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 

Podmiot rozpatrujący petycję ogłasza, na stronie internetowej, sposób załatwienia petycji wielokrotnej. 
Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie, o którym mowa wart. 13 ust. 1 ustawy. 

Na podstawie powyższych przepisów Rada Miejska w Praszce zarządziła łączne rozpatrzenie petycji 
wniesionych przez mieszkańców Gminy Praszka w sprawie obniżenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 
Okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie, o której mowa w § 1, wynosi 30 dni od dnia ogłoszenia 
niniejszej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Praszka.
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