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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) oraz art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji Invest Towers Sp. z o.o. z dnia 17 marca 2021 r., dot. 
wyznaczenia miejsc sprzedaży produktów regionalnych w strefie A za symboliczną opłatą. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 
§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg do zawiadomienia  

składającego petycję o sposobie jej załatwienia. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
 

   
Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
 
 

Jacek Kalinowski 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia....................2021 r. 

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji 

Stosownie do brzmienia art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  rada gminy 
rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję 
skarg, wniosków i petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg zajmowała się 
rozpatrzeniem petycji na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r.. Po dokonaniu analizy 
dokumentów, wysłuchaniu: przedstawiciela wnoszącego petycję, Zastępcy Prezydenta 
ds. gospodarczych, radcy prawnego,  komisja ustaliła, co następuje: 

W dniu 17 marca 2021 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Kołobrzeg petycja Invest Towers 
Sp. z o.o., dot. wyznaczenia miejsc sprzedaży produktów regionalnych w strefie A za 
symboliczną opłatą. Jak wynika z treści petycji spółka zajmuje się sprzedażą produktu 
regionalnego, którym jest piwo regionalne "Colberg". W strefie uzdrowiskowej dopuszcza 
się sprzedaż produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze. Spółka 
wskazała, że piwo "Colberg", produkowane przez Kołobrzeską Fabrykę Piwa, jest 
wyrobem regionalnym, zawierającym się w kryteriach art. 38a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U z 2020 r., poz.1662). 

Prezydent Miasta, ustosunkowując się do petycji pismem znak: 
GN.6845.16.13.2021.VII  z dnia 8 kwietnia 2021 r., wskazała, że na rok 2021 Gmina 
Miasto Kołobrzeg nie posiada takich lokalizacji na prowadzenie działalności handlowej 
w pasie nadmorskim miasta, tj. w strefie „A” Uzdrowiska Kołobrzeg w miejscu, o które 
wnioskuje spółka Inwest Towers sp. z o.o. 
Na podstawie przepisów z art. 38a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku 

o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych, w strefie ochronnej „A” Uzdrowiska Kołobrzeg zabrania się 
prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, 
produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w formach i miejscach 
wyznaczonych przez gminę. Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy miejsca prowadzenia 
punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów 
o podobnym charakterze wyznacza rada gminy w statucie uzdrowiska. Z uwagi na to, że dla 
obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, miejsca te nie mogą 
być inne od tych dopuszczonych planem miejscowym. Miejsca, które zostały wskazane 
w niniejszym dokumencie nie są miejscami, o które wnioskuje przedsiębiorca. Jednocześnie 
Statut Uzdrowiska zakazuje handlu obnośnego i obwoźnego w strefie ochrony 
uzdrowiskowej „A” z wyjątkiem form i miejsc wyznaczonych przez gminę oraz podczas 
zorganizowanych imprez masowych. 

 Pani Prezydent wskazała, że w chwili obecnej trwają prace nad zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta, która będzie procedowana na 
najbliższej sesji Rady Miasta. W dokumencie tym znalazły się miejsca, o których 
wyznaczenie wnosili właśnie kołobrzescy przedsiębiorcy. Wychodząc im naprzeciw 
podjęte zostały kroki, które pozwolą na zwiększenie miejsc pracy na terenie naszego 
miasta. Niestety do czasu uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego nie ma możliwości udostępnienia przestrzeni, o którą wnosi 
Przedsiębiorca. 

W zakresie naliczania symbolicznej opłaty za prowadzenie ww. działalności, 
Prezydent Miasta wskazała, że ulica Rodziewiczówny posiada status drogi publicznej 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D38B4389-C8D1-4CBE-AA72-E88CBD7EAC87. Projekt Strona 1



i opłaty za korzystanie z niej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych oraz obowiązującej uchwały Nr XLIX/631/06 Rady Miasta 
Kołobrzeg z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych, w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. 
Woj. Zach. z 2017 r. poz. 4294 z póżn. zm.). Z uwagi na obowiązujące przepisy nie ma 
możliwości naliczenia symbolicznej opłaty, o której mowa w piśmie załączonym do 
petycji. 

Komisja nie uwzględniła petycji z uwagi na brak, na dzień dzisiejszy, wyznaczonych 
miejsc w strefie uzdrowiskowej "A" do prowadzenia sprzedaży produnktów regionalnych. 
Zaproponowano wnoszącemu petycję uzgodnienie takiego miejsca sprzedaży poza 
srefą A Uzdrowiska Kołobrzeg. 

 
   

Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
 
 

Jacek Kalinowski 
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