
projekt – druk nr 3 

Uchwała nr 174/XXXIII/2020 

Rady Gminy Staroźreby 

z dnia 7 września 2020 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Staroźreb dotyczącej przystąpienia  

i objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru znajdującego 

się w Staroźrebach, ograniczonego ulicami: Płocką, Szkolną, Sienkiewicza oraz 

Wieczorka. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 roku, pozycja 713 z późn. zm.) w zw. z art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 roku, pozycja 870 z 
późn. zm.) uchwala się co następuje: 
 
§ 1. 1. Rada Gminy Staroźreby, po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez mieszkańców 

Staroźreb w sprawie przystąpienia i objęcia miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego obszaru znajdującego się w Staroźrebach, ograniczonego ulicami: Płocką, 

Szkolną, Sienkiewicza oraz Wieczorka postanawia uznać  w/w petycję za zasadną. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Staroźreby do zawiadomienia osoby 

wnoszącej petycję o jej rozpatrzeniu wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



projekt – druk nr 3 

Załącznik Nr 1  do uchwały Nr 174/XXXIII/2020 

Rady Gminy Staroźreby z dnia 7 września 2020 roku 

 

Uzasadnienie 

 

Mieszkańcy miejscowości Staroźreby zwrócili się  petycją z  dnia 10 czerwca 2020 roku 

(wpływ do Biura Rady Gminy 15.06.2020 rok), w sprawie przystąpienia i objęcia miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego obszaru znajdującego się w Staroźrebach, 

ograniczonego ulicami: Płocką, Szkolną, Sienkiewicza oraz Wieczorka.  

Rada Gminy Staroźreby po zapoznaniu się z treścią petycji i stanowiskiem Komisji ds. 

skarg, wniosków i petycji z dnia dniu 1.07.2020 roku, postanawia uwzględnić wniesioną 

petycję. 

W toku rozpatrywania petycji Komisja ds. skarg, wniosków i petycji przeprowadziła 

postępowanie wyjaśniające, po wysłuchaniu i przeanalizowaniu argumentów  

przedstawionych  przez osobę reprezentującą grupę mieszkańców, a także wyjaśnień ze 

strony Urzędu Gminy Staroźreby, Komisja jednogłośnie wypowiedziała się za sporządzeniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru określonego w petycji 

 i tym samym wnioskuje do Wójta Gminy Staroźreby o rozpoczęcie procedury przystąpienia 

do sporządzenia przedmiotowego planu. W ocenie Komisji stanowisko mieszkańców oraz 

podniesiona argumentacja zasługuje na uwzględnienie.  

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Staroźreby postanawia uznać w/w petycję za 

zasadną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


