UCHWAŁA NR XXV/160/2021
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 15 i 17 lutego 2021 r. dotyczących sposobu
gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
2020 poz. 920) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przekazuje się petycję z dnia 15 lutego 2021 r. oraz petycję z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie
podjęcia działań dot. gospodarowania nieruchomościami położonymi w Osieku nad Wisłą gm. Obrowo
stanowiącymi własność Powiatu Toruńskiego zgodnie z właściwością
Zarządowi Powiatu Toruńskiego.
§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Toruńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
Paweł Polikowski
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) określa zasady
składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących
petycji. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
życia zbiorowego, lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w
interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Ustawa w art. 9 ust. 2 stanowi, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Do Rady Powiatu Toruńskiego wpłynęły dwie petycje: pierwsza w dniu 17 lutego 2021 r.
opatrzona datą 15 lutego 2021r. podpisana przez jedną osobę oraz druga w dniu 23 lutego 2021 r.
opatrzona datą 17 lutego 2021 r. podpisana przez czterech użytkowników nieruchomości,
przekazana przez Kancelarię Radców Prawnych. Obie petycje dotyczą podjęcia działań
zmierzających do przedłużenia umów dzierżawy lub sprzedaży działek położonych w Osieku nad
Wisłą, stanowiących własność Powiatu Toruńskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego przekazał petycje do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji celem ich zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady w sprawie
rozstrzygnięcia.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2021 roku ustaliła
tożsamość zagadnienia podnoszonego w petycjach, w których wnioskodawcy wnoszą o wsparcie i

pomoc w sprawie możliwości dalszego korzystania z nieruchomości - domków letniskowych
położonych w Osieku nad Wisłą, użytkowanych dotychczas na podstawie umów najmu. W myśl
zapisu art. 25 b ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w
związku z Uchwałą Nr X/63/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie
uchwalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 152, poz.
2734) powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu, dlatego uznaje się, że
właściwym organem do rozpatrzenia petycji jest Zarząd Powiatu Toruńskiego.
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