
UCHWAŁA NR 457/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018r. 
poz. 870) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lawendowej 
w Mochach postanawia się rozpatrzyć petycję negatywnie z przyczyn zawartych w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przemęt, którego  zobowiązuje się do 
zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Załącznik do uchwały Nr 457/2022 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr  457/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2022r.  w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Do Rady Gminy Przemęt w dniu 21 października 2022 roku wpłynęła petycja p. B.Cz. w sprawie budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lawendowej w Mochach. 

Przewodniczący Rady Gminy Przemęt pismem z dnia 27 października 2022 roku  przekazał petycję do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt celem analizy. 

Komisja zapoznała się i analizowała przedmiotową petycję na posiedzeniach w dniu 22 listopada 2022 roku 
oraz w dniu 14 grudnia 2022 roku. 

Pismem z dnia 22 listopada 2022 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt zwróciła się 
pismem do Wójta Gminy Przemęt o udzielenie informacji w kwestii szacunkowego kosztu wskazanej inwestycji 
i z jakich środków zostanie sfinansowana. 

Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 6 grudnia 2022 roku poinformował, że w Wieloletnim planie rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przemęckiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Przemęcie na lata 2019- 2023 nie ma pozycji dotyczącej budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lawendowej w miejscowości Mochy. Przemęckie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o. o. oszacowało koszt wskazanej inwestycji na kwotę około 60 000 zł brutto. 

Jednocześnie Wójt wskazał, iż ul. Lawendowa w Mochach stanowi własność osób fizycznych i Gmina 
Przemęt nie ma możliwości przeprowadzania robót budowlanych na gruntach prywatnych. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt po analizie przedmiotowej petycji postanawia 
rozpatrzyć petycję negatywnie. 

W związku z powyższym Rada Gminy Przemęt po zapoznaniu ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Przemęt postanawia rozpatrzyć petycję negatywnie. 
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