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UCH W AŁA NR 131/XVIII/16
RADY POW IATU W OTW OCKU
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerw ca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), w zw iązku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.) uchwala się. co
następuje:
§ 1. Rada Powiatu w Otw;ocku postanawia przedłużyć do dnia 25 stycznia 2017 r.
term in rozpatrzenia petycji z dnia 14 lipca 2016 r. o w prowadzenie zakazu używania
jednostek pływ ających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (O tw ock W ielki),
z w yłączeniem jednostek należących do użytkownika rybackiego tj. Okręgu M azowieckiego
PZW oraz służb porządku publicznego.
§ 2. Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji, o której mowa w § 1 jest
konieczność przeprow adzenia wszechstronnego postępowania w yjaśniającego, m ającego na
celu ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy' objętej petycją.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do zaw iadom ienia strony
wnoszącej o przedłużeniu term inu i wyznaczeniu now'ego terminu załatw ienia petycji.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zam ieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w ywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

25 lipca 2016 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego wpłynęło pismo z dnia 14 lipca
2016 r.
l.dz. 1106/2UIO, o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z silnikami
spalinowym i na jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek należących do
użytkownika rybackiego tj. Okręgu M azowieckiego PZW oraz służb porządku publicznego,
skierowane do Rady Powiatu w Otwocku.
Zgodnie z opinią prawną z dnia 25 lipca 2016 r. ww. pismo stanowi petycję i winno
być rozpoznane w trybie przewidzianym dla petycji.
Przew odniczący Rady Powiatu w Otwocku pismem z dnia 27 lipca 2016 r. wystąpił do
Komisji Rolnictwa. Leśnictw a i Środowiska Rady Powiatu w Otwocku o w yrażenie opinii dla
potrzeb przyjęcia przez Radę Powiatu ustaleń w sprawie ww. petycji, informując o tym
działaniu stronę wnoszącą oraz radnych Powiatu.
Ze względu na złożoność ww. petycji sprawa jest szczególnie skomplikowana,
w zw iązku z powyższym zachodzi konieczność wnikliwej analizy merytorycznej i formalnej,
jak rów nież kompleksowego wyjaśnienia sprawy, co związane jest z poczynieniem pewnych
ustaleń. W zw iązku z czym Komisja Rolnictwa. Leśnictwa i środow iska wystąpiła do
Zarządu Powiatu w Otwocku o dodatkowe informacje. Po uzyskaniu stosownych materiałów
powróci do om ów ienia ww. kwestii celem w ypracow ania pożądanej opinii dla Rady Powiatu.
Art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1195 z późn. zm.) stanowi, iż:
„1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia jej złożenia.
3. W przypadku w ystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję
uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o którym m owa w ust. 1, term in ten
ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, o którym
mowa w ust. 1
Z uwagi na konieczność zasięgnięcia dodatkowych informacji oraz uzyskania
w yjaśnień od podmiotów- trzecich niezbędne jest podjęcie przez Radę Powiatu uchwały
o przedłużeniu term inu i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia przedmiotowej petycji.

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Markowska

