
UCHWAŁA NR XXX/400/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazw ulic wewnętrznych w obrębie Zespołu 
Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz 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. 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez Panią Iwonę Deresz  w sprawie nadania 
nazw ulic wewnętrznych w obrębie Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie imionami 
i nazwiskami byłych nauczycieli uczących w dawnym Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do powiadomienia wnoszącego 

petycję o sposobie jej załatwienia. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/400/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 31 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 18 grudnia 2020 r. wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku petycja złożona 
przez Panią Iwonę Deresz w sprawie nadania nazw ulic wewnętrznych w obrębie Zespołu Szkół 
Mundurowo-Technicznych w Ostrowie imionami i nazwiskami byłych nauczycieli uczących 
w dawnym Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. 

 Przewodniczący Rady skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej 
zbadania i wyrażenia opinii. 

 Komisja w dniu 19 lutego 2021 r. zapoznała się z treścią petycji oraz opinią prawną radcy 
prawnego Urzędu Miejskiego w Łasku, z której wynika, że podjęcie przez radę gminy uchwały 
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli 
terenów, na których jest ona zlokalizowana. Do treści petycji nie została załączona zgoda właściciela 
nieruchomości, w związku z czym brak jest podstaw do pozytywnego zaopiniowania petycji. Ponadto 
nadać nazwę drodze wewnętrznej można tylko wówczas, gdy spełnia warunki takiej drogi. Ze 
wstępnej analizy zarysu geodezyjnego ww. nieruchomości dokonanej za pomocą Geoportalu 
nie wynika, żeby na terenie szkoły znajdowały się pasy terenu wydzielone pod drogi. 

 W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną. 
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska w Łasku uznała petycję za bezzasadną. 
Pouczenie: 
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. 

W ww. przypadku podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot 
wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji 
(art. 12. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach). 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi (art. 13. ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach).
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