UCHWAŁA NR VIII/84/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko planom budowy schroniska dla zwierząt
w miejscowości Rembów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez mieszkańców miejscowości: Rembów,
Marianów, Mauryców, Wrzeszczewice oraz radnych gminy Wodzierady przeciwko projektowi
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości
Rembów, działki o nr ewidencyjnym 2 i 3, gmina Łask, umożliwiającego budowę schroniska dla
zwierząt.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do udzielenia odpowiedzi
wnoszącym petycję i przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łasku
Robert Bartosik
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Załącznik do uchwały Nr VIII/84/2019
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Uzasadnienie
W dniach 18 i 25 stycznia 2019 r. wpłynęły dwie petycje od mieszkańców miejscowości: Rembów,
Marianów, Mauryców, Wrzeszczewice oraz radnych Gminy Wodzierady przeciwko projektowi
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości
Rembów, działki o nr ewidencyjnym 2 i 3, gmina Łask, umożliwiającego budowę schroniska dla
zwierząt.
Przewodniczący Rady zgodnie z uprawnieniami statutowymi przekazał petycję Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w celu przeprowadzenia postępowania i zbadania zasadności petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z postulatami zawartymi w petycji uznała, że
petycja jest bezprzedmiotowa, gdyż w propozycjach do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie przewiduje się budowy schroniska dla zwierząt. Pan Burmistrz Gabriel
Szkudlarek po wysłuchaniu uwag mieszkańców wycofał się z projektowanych zmian. W tekście planu
zostaną wprowadzone zapisy dotyczące obowiązku przestrzegania standardów emisji w tym także
poziomu hałasu jedynie w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
Reasumując Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskowała do
o uznanie petycji za bezzasadną.

Rady Miejskiej w Łasku

Rada Miejska w Łasku po zapoznaniu się z treścią petycji oraz opinią Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji uznaje petycję za bezzasadną.
Pouczenie:
Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach podmiot właściwy do
rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była
przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe
fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
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