
UCHWAŁA NR XXXIV/497/21 
RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 8 marca 2021 r. dotyczącej 
rozpoczęcia procedury planistycznej 

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 i 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. Petycję .............................................. z dnia 8 marca 2021 r. dot. rozpoczęcia 
procedury planistycznej, umożliwiającej dokonanie zmiany zapisów studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla terenów położonych 
wzdłuż  ulicy Jedności Narodowej, na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Wiosennej, pozostawia 
się bez rozpatrzenia. 

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

składającego petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie 
załatwienia petycji. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Piotr Lewandowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/497/21 
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. wpłynęło do Biura Rady Miasta pismo .................................., 
zawierające petycję, dot. rozpoczęcia procedury planistycznej, umożliwiającej dokonanie 
zmiany zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko 
Zachód” dla terenów położonych wzdłuż  ulicy Jedności Narodowej, na odcinku od ul. 
Wylotowej do ul. Wiosennej. 

Tożsama przedmiotowo petycja była złożona 10 grudnia 2019 r. przez grupę 
mieszkańców ul. Jedności Narodowej. Petycja dotyczyła rozpoczęcia procedury 
planistycznej, umożliwiającej dokonanie zmiany zapisów studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla terenów położonych 
wzdłuż  ulicy Jedności Narodowej, na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Wiosennej. Główną 
myślą petycji było doprowadzenie zapisów planu oraz studium do zgodności pomiędzy 
dwoma dokumentami oraz zgodności ze stanem istniejącym, co dotyczy przede 
wszystkim maksymalnej wysokości obiektów budowlanych, rodzaju i maksymalnej 
powierzchni zabudowy. Rada Miasta Kołobrzeg Uchwałą Nr XIX/288/20 z dnia 26 lutego 
2020 r. uwzględniła petycję wniesioną przez grupę mieszkańców ul. Jedności Narodowej, 
dotyczącą rozpoczęcia procedury planistycznej, umożliwiającej dokonanie zmiany 
zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 – Uzdrowisko 
Zachód” dla terenów położonych wzdłuż  ulicy Jedności Narodowej, na odcinku od ul. 
Wylotowej do ul. Wiosennej. 

Autor obecnej petycji nie powołał się na nowe fakty ani dowody. W związku 
z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi do Rady Miasta Kołobrzeg 
o pozostawienie niniejszej petycji bez rozpatrzenia. 

 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Lewandowski 

   
  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9A98E7D8-AED4-489D-A0C6-CFE959000185. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Uzasadnienie 


