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UCHWAŁA NR XXXV/411/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 105 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w zw. z §39d ust. 4 uchwały nr Xvii/171/11 Rady Miejskiej
w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy zmienioną uchwałą nr Xvii/180/20
Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Iławie w związku z wycofaniem petycji przez wnoszącego, umarza w całości
postępowanie rozstrzygające wszczęte na skutek petycji z dnia 17 czerwca 2021 r. wniesionej przez grupę
mieszkańców i właścicieli obiektów hotelarskich zlokalizowanych w pobliżu Ośrodka L.P. za pośrednictwem
Kancelarii Prawniczej A.F. w sprawie uciążliwego funkcjonowania wspomnianego ośrodka.
§ 2. Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art.13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona
doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iławie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Michał Młotek
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Uzasadnienie
W dniu 18 czerwca 2021 r. do Rady Miejskiej w Iławie wniesiona została przez grupę mieszkańców przy
ul. Sienkiewicza 7 w Iławie i właścicieli hoteli zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza, Chodkiewicza,
Mazurskiej, Plażowej i innych pobliskich ulic, w sprawie uciążliwości funkcjonowania Ośrodka L.P. w Iławie.
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.
Autorzy petycji opisali formy uciążliwości działania ośrodka oraz udokumentowali powyższy fakt dołączając
kopie oświadczeń sygnatariuszy wystąpienia z dokonania zgłoszeń interwencji.
Radni Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w toku rozpatrywania petycji na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia br.
dyskutowali nad przedmiotem petycji, zapoznali się z opinią Burmistrza, który wyjaśnił, że Rada Miejska
w Iławie zajmowała się tym tematem w maju br. i uchwaliła w tej sprawie uchwałę Nr XXXIII/371/21 z dnia
24 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek
handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Iławy, w której między
innymi uregulowany został czas funkcjonowania zakładów gastronomicznych zorganizowanych w postaci
ogródków zlokalizowanych na wolnym powietrzu natomiast na Sesji w dniu 21 czerwca br. Rada Miejska
w Iławie odrzuciła propozycję uchwały, która unieważniała by wspomnianą uchwałę z maja br. jednocześnie
wypracowując w tym zakresie kompromis.
Radni wypowiedzieli się pozytywnie w temacie słuszności przestrzegania zasad porządku, ładu
niezakłócania tzw. ciszy nocnej przez uczestników, gości wspomnianego wcześniej ośrodka.

oraz

Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku jawnego głosowania
pozytywnie rozpatrzyła rozpatrywaną petycję i przychyliła się do żądania zawartego w petycji, zaznaczając
jednocześnie, że Rada Miejska nie jest właściwym organem do rozstrzygania wspomnianej petycji.
Zgodnie z art. 105 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 735 ze zm.), organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to
strona, na której żądanie postepowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy
nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
Kancelaria Prawnicza Radcy Prawnego A.F. z Iławy zwróciła się z pisemną prośbą o wycofanie petycji,
w związku z powyższym celowym jest przedłożenie Radzie Miejskiej w Iławie powyższego projektu uchwały.
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