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UCHWAŁA NR 34.274.2021 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulicy Tęczowej w Krzepicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 20 września 2021 roku złożonej przez mieszkańców ul. 
Tęczowej w Krzepicach w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Tęczowej w Krzepicach, uznaje 
się petycję za uzasadnioną. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania składającego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

W dniu 20.09.2021 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Krzepicach petycja mieszkańców ul. 
Tęczowej w Krzepicach w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Tęczowej w Krzepicach. 

 Przedmiotowa petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej 
Komisją, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja na posiedzeniu w dniu 
27.10.2021 r. dokonała analizy złożonej petycji i oceny jej zasadności, a następnie przygotowała 
i zatwierdziła treść projektu uchwały w sprawie jej rozpatrzenia. 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, wyjaśnieniami złożonymi przez Z-cę 
Burmistrza i Dyrektora ZDKiM w Krzepicach na posiedzeniu Komisji, dokonała następujących 
ustaleń: 

W przedmiocie petycji z dnia 20 września 2021 roku złożonej przez mieszkańców ul. 
Tęczowej w Krzepicach należy uznać, że konieczność budowy sieci kanalizacyjnej nie budzi 
wątpliwości. 

Z informacji przekazanej przez Z-cę Burmistrza i Dyrektora ZDKiM w Krzepicach, wynika że 
na terenie Gminy Krzepice jest kilka obszarów zamieszkałych, gdzie nie ma kanalizacji 
i wodociągu. Komisja proponuje, aby w pierwszej kolejności zaplanować do realizacji zadania już 
rozpoczęte oraz posiadające aktualne projekty budowlane. Należy uwzględnić również zakres 
rzeczowy zadań i możliwość pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

Komisja proponuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej w ul. Tęczowej w Krzepicach. 

Mając na uwadze powyższe, po rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznaje 
się petycję za uzasadnioną z terminem wykonania zadania wynikającym z  możliwości 
finansowych gminy. 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi. 
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