
UCHWAŁA NR XXXIV/496/21 
RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie pozostawienia  petycji bez rozpatrzenia 

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 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. Petycję przedsiębiorców branży gastronomicznej miasta Kołobrzeg z dnia 21 lutego 
2021 r., dot. zwolnienia przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie miasta Kołobrzeg z opłaty, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

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

reprezentującej podmioty wnoszące petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Piotr Lewandowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/496/21 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia 30 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  
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. 

W dniu 9 marca 2021 r. wpłynęła do Urzędu Miasta petycja przedsiębiorców branży 
gastronomicznej miasta Kołobrzeg z dnia 21 lutego 2021 r., dot. zwolnienia 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta 
Kołobrzeg z opłaty, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o petycjach petycja powinna zawierać: 
1)  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest 

grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz 
osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję; 

2)  wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz 
adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, 
w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; 

Przedmiotowa petycja nie zawiera wskazania miejsca zamieszkania lub siedziby 
wszystkich podmiotów wnoszących petycję. 

W związku z powyższym należało pozostawić petycję bez rozpatrzenia. 
 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Piotr Lewandowski 
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