ZAR ZĄD ZENI E Nr 7 0/ 22
WÓ JTA GMI NY STR ZEL EC ZK I
z dnia 5 lipca 2022 roku
w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie uzyskania listy rolników zainteresowanych
przekazaniem nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022
roku poz. 559) 1) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 roku poz.870),
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozpatruje się negatywnie petycję złożoną w interesie publicznym w dniu 21 czerwca 2022 roku przez
Szulc-Efekt sp. z o.o. w zakresie zaplanowania uzyskania listy rolników posiadających prawo własności
do nieruchomości miejscowo właściwych dla terenu Gminy – osób fizycznych – zainteresowanych przekazaniem
części swojej nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych.
§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Powierza się Sekretarzowi Gminy poinformowanie wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
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1)

Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

Załącznik
do Zarządzenia nr 70/22
Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 5 lipca 2022 roku

W dniu 21 czerwca 2022 roku na adres Urzędu Gminy Strzeleczki wpłynął wniosek złożony przez firmę
Szulc-Efekt sp. z o.o. w sprawie zaplanowania przez kierownika JST uzyskania listy rolników posiadających prawo
własności do nieruchomości miejscowo właściwych dla terenu Gminy – osób fizycznych – zainteresowanych
przekazaniem części swojej nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych.
Po zapoznaniu się z treścią petycji Wójt postanowił rozpatrzeć petycję negatywnie. Odnosząc się
do żądania wnioskującego, stwierdza się, że wnioskowany zakres prac nie mieści się w kompetencjach gminy.
Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty w zakresie obszarów określonych w ustawie jako zadania własne lub zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej. Czynności polegające na zbieraniu list osób fizycznych nie mieszczą się w katalogu tych
zadań.
Ponadto, biorąc pod uwagę, iż Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Strzeleczki oraz istniejące Plany zagospodarowania przestrzennego nie przewidują na terenie gminy
możliwości inwestycji w zakresie budowy farm wiatrowych, jednoznacznie przesądza o braku uzasadnienia dla
tworzenia list osób zainteresowanych przekazaniem nieruchomości na te cele.
Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

