
 

 

Uchwała Nr  VIII/61/2019 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 9 maja 2019 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do zmiany zapisów 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie tzw. osiedla 

„Dominiki”, a w szczególności dla działek nr 50/6, 50/8 i ustalenia dla działek numer 

50/6, 50/8, 212/35, 212/34 wspólnego przeznaczenia pod tereny zielone i rekreacyjne                   

z możliwością wydzielenia kilku miejsc parkingowych 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 

(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), po zasięgnięciu opinii Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rada Miejska w Tczewie 

 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Po rozpatrzeniu petycji z dnia 18 marca 2019 r. Rada Miejska w Tczewie postanawia nie 

uwzględnić petycji w sprawie przystąpienia do zmiany zapisów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie tzw. osiedla „Dominiki”, a w szczególności dla 

działek nr 50/6, 50/8 i ustalenia dla działek numer 50/6, 50/8, 212/35, 212/34 wspólnego 

przeznaczenia pod tereny zielone i rekreacyjne z możliwością wydzielenia kilku miejsc 

parkingowych. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnioskodawcy petycji                           

o sposobie załatwienia sprawy.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   Przewodniczący  

                                                                                         Rady Miejskiej w Tczewie 

 

    Zenon Drewa 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uzasadnienie 

 

 

Dnia 18 marca 2019 r. do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęła petycja mieszkańców,  

w liczbie 97, tzw. osiedla „Dominiki” oraz osiedla „Kolejarz” w rejonie ul. Grunwaldzkiej  

w Tczewie wnioskujących o przystąpienie do zmiany zapisów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie tzw. „osiedla Dominiki”, a w szczególności w 

terenach działek nr 50/6, 50/8 i ustalenia dla działek nr 50/6, 50/8, 212/35, 212/34 wspólnego 

przeznaczenia pod tereny zielone i rekreacyjne z możliwością wydzielenia kilku miejsc 

parkingowych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji, a Prezydenta Miasta Tczewa poprosił o przekazanie wyjaśnień do sprawy.  

 

Prezydent Miasta Tczewa pismem nr  BPP.6724.1.2.2019JW z dnia 02 kwietnia 2019 r. 

poinformował, iż: 

W dniu 27 września 2017 r. do tut. Organu został złożony wniosek przez mieszkańców 

„osiedla Dominiki” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w Tczewie, w obszarze działek nr 50/6, 50/7, 50/8, 83/2, 

217/26, 217/25 (obręb 10) przy ul. Grunwaldzkiej (wygrubiono te nieruchomości, które 

znajdują się w obecnym piśmie z dnia 19.03.2019 r.). Mieszkańcy wnioskowali  

o wprowadzenie w obszar działek zabudowanych wówczas garażami funkcji publicznej  

w formie zieleni, wykluczając funkcję mieszkaniową.  

Wniosek został zarejestrowany w rejestrze wniosków o zmianę miejscowego planu. Nadano 

mu nr WRM.6724.1.15.2017 z dnia 3 października 2017 r. Odpowiedź w sprawie wniosku  

o zmianę planu została wystosowana do wyznaczonej we wniosku osoby. 

Obecnie trwają prace przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w innych rejonach miasta. Prace przewidziano na okres 2019 - 2020. Rejon 

ulicy Grunwaldzkiej do tych podjętych czynności nie należy. 

 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się                                

z wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Tczewa na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. 

uznała, iż obecnej petycji w zakresie zmiany planu w ww. rejonie nie uwzględnia się. 

 

 

 Przewodniczący  

                                                                                           Rady Miejskiej w Tczewie 

 

     Zenon Drewa 

 

 

 

 


