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UCHWAŁA NR XXXIV/389/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz.713 ze zm. ),
w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w zw. z §39 a ust. 1 pkt 2 uchwały nr
XVI 1/171/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy zmienionej uchwałą nr
XVI 1/180/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 stycznia 2020r. Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazuje się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycję wniesionej przez grupę mieszkańców Miasta
Iławy, w tym Polski Związek Działkowców- Rodzinny Ogród Działkowy „J.” reprezentowanych przez Panią E.D. w sprawie
przystąpienia przez Miasto Iława do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu miasta
Iławy w obrębie geodezyjnym nr 2 ul. Kajki/ Sikorskiego, działki Nr 2- 674/1 i 2-674/2, wnosząc o:
1. Pozostawienie ww. działek terenami zielonymi z miejscem dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców Iławy (stan pierwotny
działek);
2. Zawieszenie procedury sporządzania projektu MPZP dla ww. fragmentu miasta Iławy z przeznaczeniem pod zabudowę
wielorodzinną z usługami- nazywaną obecnie „budynkiem zakwaterowania turystycznego z halą garażową wraz z towarzyszącą
"infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".
§ 2. Zobowiązuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji do przedstawienia Radzie Miejskiej w Iławie opinii dotyczącej
uwzględnienia bądź nieuwzględnienia petycji wraz z projektem uchwały w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iławie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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Uzasadnienie
W dniu 31 maja 2021 r. do Urzędu Miasta Iławy wpłynęła petycja, skierowana do Rady Miejskiej w Iławie przez grupę
mieszkańców Miasta Iławy, w tym Polski Związek Działkowców- Rodzinny Ogród Działkowy „J.” reprezentowanych przez
Panią E.D., w sprawie przystąpienia przez Miasto Iława do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP) dla fragmentu miasta Iławy w obrębie geodezyjnym nr 2 ul. Kajki/ Sikorskiego, działki Nr 2- 674/1 i 2674/2, wnosząc o:
1. Pozostawienie ww. działek terenami zielonymi z miejscem dla rekreacji i wypoczynku mieszkańców Iławy (stan pierwotny
działek);
2. Zawieszenie procedury sporządzania projektu MPZP dla ww. fragmentu miasta Iławy z przeznaczeniem pod zabudowę
wielorodzinną z usługami- nazywaną obecnie „budynkiem zakwaterowania turystycznego z halą garażową wraz z
towarzyszącą "infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".
Stosownie z art. 9 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja złożona do
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. W związku z obowiązującą
procedurą rozpatrywania petycji i wnioskiem przyjętym przez Radę Miejską w Iławie na XXX Sesji w 22 lutego 2021 roku.
petycje dotyczące bezpośrednio spraw miasta, w przeciwieństwie do petycji o charakterze ogólnym, przekazuje się uchwałą
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem rozpatrzenia i przygotowania projektu uchwały, rekomendującej rozstrzygnięcie
petycji.
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