
UCHWAŁA NR XXIX/184/2022 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie przekazania petycji do Zarządu Powiatu w Siedlcach 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2020 poz. 920 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 
2018, poz. 870) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z pismem z dnia 11 lutego 2022 r. zawierającym prośbę o spowodowanie 
aby Starostwo prawidłowo załatwiło sprawę wnoszącego poprzez przeniesienie kolektora ściekowego 
do granicy jego działki, postanawia się: 
1) uznać przedmiotowe pismo jako petycję; 
2) uznać się niewłaściwym organem do rozpatrzenia petycji i przekazać ją organowi właściwemu do 

rozpatrzenia tj. Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska Rady Powiatu w Siedlcach stanowi załącznik do 

niniejszej Uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach 

zobowiązując go do zawiadomienia wnoszącego petycję w zakresie przekazania petycji do organu 
właściwego do jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/184/2022 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

W dniu 11.02.2022 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Siedlcach pismo kierowane 

do Rady Powiatu w Siedlcach, w którym autor wnosi o spowodowanie aby Starostwo 

załatwiło prawidłowo jego sprawę poprzez przeniesienie do jego działki kolektora 

ściekowego. Wskazuje dodatkowo, iż na skutek budowy drogi powiatowej Stok Lacki - 

Błogoszcz doszło do wywłaszczenia części działki należącej do jego syna, na której to części 

stoi kolektor ściekowy i w związku z tym jego nieruchomość nie ma teraz dostępu do 

kanalizacji. Autor sygnalizuje, że Powiat winien przywrócić stan z przed wydania decyzji 

wywłaszczającej poprzez wybudowanie na działce należącej do jego syna kolektora 

ściekowego. 

Przedmiotowe pismo było przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 23 lutego 2022 r., która po zbadaniu sprawy zaopiniowała 

aby uznać przedmiotowe pismo za petycję i przekazać ją Zarządowi Powiatu w Siedlcach 

jako organowi właściwemu. 

Rada Powiatu w Siedlcach po przeanalizowaniu sprawy, w tym stanowiska Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji postanowiła uznać przedmiotowe pismo za petycję i przekazać ją 

zgodnie z właściwością Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 

Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 870) 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.  

W niniejszej sprawie autor chce aby zostały podjęte konkretne działania w interesie jego 

syna  (podmiotu trzeciego) polegające na wybudowaniu na nieruchomości należącej do jego 

syna kolektora ściekowego. 

Zatem żądanie wnoszącego przedmiotowe pismo wpisuje się w definicję petycji wskazaną 

powyżej i zasadne jest uznanie jego za petycję. 

Niemniej jednak Rada Powiatu w Siedlcach nie jest adresatem petycji, pomimo takiego 

wskazania jej autora. 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności 

gospodarowanie mieniem powiatu. 
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Ponadto jak stanowi art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oświadczenie woli                            

w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden 

członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. 

W związku z tym, iż przedmiotowa petycja dotyczy podjęcia konkretnych działań 

związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu jak również złożenia oświadczenia woli 

w zakresie ewentualnego finansowania budowy kolektora ściekowego, to właściwym do jej 

rozpatrzenia jest Zarząd Powiatu w Siedlcach. 

Rada Powiatu w Siedlcach nie ma bowiem żadnych uprawnień umożliwiających realizację 

żądania wnoszącego petycję w przypadku uznania jej za zasadną. 

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej 

rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej 

złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym 

równocześnie podmiot wnoszący petycję. 

Petycja wpłynęła w dniu 11 lutego 2022 r. w związku z czym przekazanie organowi 

właściwemu następuje w terminie. 

 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 

  

Marek Gorzała 
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