
UCHWAŁA NR XX/156/2020 
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poszerzenia obszaru wydobycia kruszyw na terenie 
gminy Tarnów Opolski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja Pana Posła Janusza Kowalskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 
poszerzenia obszaru wydobycia kruszyw na terenie gminy nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski do zawiadomienia wnoszącego 
petycje o sposobie ich załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

dr Rudolf Urban 

Id: 5BFAD3A0-3A28-434B-AF72-821B0C5C2FDC. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XX/156/2020 

Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 28 kwietnia 2020 r. do Rady Gminy Tarnów Opolski wpłynęła petycja złożona przez Pana 
Posła Janusza Kowalskiego w sprawie poszerzenia obszaru wydobycia kruszyw na terenie gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do postulatu w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, działając zgodnie z przepisami § 78 i 79 załącznika do uchwały 
nr XXX/221/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 568) przeprowadziła w dniu 13 maja 
2020 r. analizę w tym zakresie i podjęła czynności wyjaśniające. W przedmiotowej sprawie Komisja 
uzyskała także ustną opinię Radcy Prawnego. 

W wyniku dokonanej analizy i przedłożonych wyjaśnień Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
stwierdziła, co następujące. 

Mając na uwadze to, iż proces uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tarnów Opolski odbywa się w trybie przepisów ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, a to jest poprzez głosowanie radnych na sesji w drodze uchwały, 
a także mając na uwadze to, iż przedmiotowe głosowanie miało już miejsce i studium zostało 
uchwalone w dniu 8 maja 2020 r., petycję Pana Posła Janusza Kowalskiego należy uznać jako 
bezprzedmiotową. 

Rada Gminy podjęła decyzję w trybie przewidzianym dla organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego. Decyzję tą, każdy radny podjął niezależnie, zgodnie z rozumianym indywidualnie 
i subiektywnie interesem gminy oraz jej mieszkańców, w granicach obowiązującego prawa 
i w granicach udzielonej swobody decyzyjnej. Podmiotowi, który nie zgadza się z zapisami 
uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
przysługuje prawo skorzystania z dozwolonych środków ochrony prawnej. 

W związku z powyższym Komisja zawnioskowała o nie uwzględnienie złożonej petycji. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Tarnów 
Opolski postanowiła nie uwzględnić petycji Pana Posła Janusza Kowalskiego z dnia 28 kwietnia 
2020 r. w sprawie poszerzenia obszaru wydobycia kruszyw na terenie gminy.
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