UCHWAŁA NR XVII.103.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez grupę podmiotów – Mieszkańców
sołectwa Białorogi z dnia 6 lipca 2020 r. bez rozpatrzenia
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Jeleniewo uchwala,
co następuje:
§ 1. Petycję Mieszkańców sołectwa Białorogi w przedmiocie sprzeciwu budowy instalacji
radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej w miejscowości Białorogi na działce o nr ewid.
10/19, wniesioną w dniu 7 lipca 2020 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 7 lipca 2020 r. wpłynęła petycja Mieszkańców sołectwa Białorogi, dotycząca
sprzeciwu budowy instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej w miejscowości
Białorogi na działce o nr ewid. 10/19. Jedynym oznaczeniem podmiotu wnoszącego petycję
jest adnotacja pod jej treścią: „Z poważaniem Mieszkańcy”. Grupa podmiotów wnoszących
petycję zwróciła się o pomoc i niewyrażenie zgody na „Budowę instalacji radiokomunikacyjnej
telefonii komórkowej nr 97117 WSU_SZYPLISZKI_JASIONOWO19 (97117/111014
JASIONOWO) operatora Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości Białorogi na
działce o nr ewid. 10/19 (gm. Jeleniewo, pow. suwalski, woj. Podlaskie). Petycja nie została
podpisana, nie zawiera wskazania podmiotu reprezentującego Mieszkańców miejscowości
Białorogi, ani adresu do korespondencji.
Podstawę prawną niniejszej uchwały stanowi ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U z 2018 r. poz. 870). Analizując ustawy o petycjach wskazuje, że w pierwszej kolejności
należy ustalić, czy wniesione pismo jest petycją i czy organ, do którego ją wniesiono jest
właściwy do załatwienia sprawy (art. 2 ust. 3 w związku art. 3 i art. 6 ustawy o petycjach).
Zgodnie z art. 3 ustawy o petycjach o tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie
jego forma zewnętrzna. W tym wypadku podstawą winien być art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach,
a więc przepis, który wprawdzie przykładowo, ale reguluje przedmiot żądania petycji.
Z powołanej normy wynika, że przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności,
zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata
petycji. Analizując treść wniesionego pisma należy stwierdzić, że zawiera ono żądanie, które
może być przedmiotem petycji.
Następną czynnością jakiej należało dokonać w przedmiotowej sprawie to formalne
badanie złożonej petycji. W tym wypadku uczyniono to w zgodzie z art. 4 ustawy o petycjach,
przy uwzględnieniu faktu, że petycja została wniesiona w formie pisemnej. W świetle art. 4 ust.
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;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
Zgodnie art. 4 ust. 4 ustawy o petycjach - petycja składana w formie pisemnej powinna
być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie
jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą
podmiot wnoszący petycję.
Przechodząc do oceny spełnienia warunków formalnych złożonej w sprawie pisemnej petycji
należy stwierdzić, że została ona wniesiona przez grupę podmiotów – osób fizycznych. Zgodnie
bowiem z art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach - petycja może być złożona przez osobę fizyczną,
osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Mając na uwadze powyższe regulacje stwierdza się, że wniesiona petycja nie spełnia
trzech warunków:
1) nie zawiera oznaczenia osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, o czym stanowi
art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o petycjach,
2) nie zawiera oznaczenia miejsca zamieszkania podmiotów wnoszących petycję oraz adresu
do korespondencji, o czym stanowi art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach;
3) nie została podpisana.
W związku z tym, w sprawie zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy o petycjach
regulujący skutki stwierdzenia braków formalnych petycji. Jeżeli petycja nie spełnia
wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o petycjach pozostawia się ją bez
rozpatrzenia. Konkludując, złożona petycja nie zawiera oznaczenia osoby reprezentującej
grupę podmiotów wnoszących petycję oraz adresu do korespondencji, a więc ma braki
nieusuwalne (w razie ich stwierdzenia nie ma zastosowania procedura wezwania do
uzupełnienia braków). Oznacza to, że nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 2 pkt 1 i
2 ustawy o petycjach i dlatego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach należy pozostawić
ją bez rozpatrzenia.
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