
POSTANOWIENIE PROCEDURALNE 
RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej do Rady Powiatu 
Sierpeckiego w przedmiocie wprowadzenia zakazu używania jednostek 
pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze 
Urszulewskim i jeziorze Szczutowskim, z wyłączeniem służb oraz jednostek 
Gospodarstwa Rybackiego

Na podstawie § 29 ust. 1 lit a) Statutu Powiatu Sierpeckiego zatwierdzonego 
Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2019z. 499) i art. 11 ust. 1 , ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się co następuje:

§ 1. Zarządza się łączne rozpatrywanie jako petycji wielokrotnej złożonych do 
Rady Powiatu Sierpeckiego petycji w przedmiocie wprowadzenia zakazu używania 
jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze 
Urszulewskim i jeziorze Szczutowskim, z wyłączeniem służb oraz jednostek 
Gospodarstwa Rybackiego.

§ 2. Wskazuje się okres oczekiwania na dalsze petycje -  1 miesiąc, licząc od dnia 
ogłoszenia Postanowienia Proceduralnego Rady Powiatu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

§

§

3. Wykonanie Postanowienia powierza się Zarządowi Powiatu.

4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE do
POSTANOWIENIA PROCEDURALNEGO 

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia 23 października2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej do Rady Powiatu 
Sierpeckiego w przedmiocie wprowadzenia zakazu używania jednostek 
pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze
Urszulewskim i jeziorze Szczutowskim, z wyłączeniem służb oraz jednostek 
Gospodarstwa Rybackiego

W dniu 19.06.2020 roku do Rady Powiatu w Sierpcu wpłynął wniosek z dnia 
6.06.2020 roku 36 mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych w obrębie 
jeziora Urszulewskiego, w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek 
pływających, wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze

£  Urszulewskim, z wyłączeniem służb oraz jednostek Gospodarstwa Rybackiego. 
Wniosek ten został złożony za pośrednictwem T.Sz i J.K.

Ponieważ wprowadzenie takiego zakazu zgodnie z 116 ust. 1 Ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) należy 
do kompetencji Rady Powiatu, wiązało się to z przygotowaniem projektu uchwały przez 
Zarząd Powiatu, w ramach posiadanej inicjatywy uchwałodawczej, zgodnie z art. 32 ust. 
2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu przyjętego Uchwałą Rady Powiatu 
w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku ( Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2019 r. poz.499).

Zarząd Powiatu na posiedzeniach w dniach 16 lipca i 31 lipca 2020 roku dokonał 
szczegółowej analizy treści wniosku, obowiązującego stanu prawnego dotyczącego 
żądania zawartego we wniosku i postanowił, że nie skorzysta z prawa inicjatywy 
uchwałodawczej, przedstawiając jednocześnie w udzielonej wnioskodawcom 
odpowiedzi z dnia 20.07. 2020 roku, szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska.

£  W dniu 28.07.2020 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
w Sierpcu, wpłynęła skarga Pana T. Sz. na odpowiedź Zarządu Powiatu. Następnie 
skarga ta została wycofana pismem T.Sz i J.K. z dnia 16.09.2020 roku (data wpływu do 
Starostwa Powiatowego 18.09.2020r.). Reprezentanci wnioskodawców w piśmie tym 
zawarli jednocześnie stanowisko, aby wniosek w przedmiocie wprowadzenia zakazu 
używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na 
jeziorze Urszulewskim i jeziorze Szczutowskim, z wyłączeniem służb oraz jednostek 
Gospodarstwa Rybackiego, traktować jako petycję złożoną w interesie publicznym.

Jednocześnie w dniu 18.08.2020 roku do Starostwa Powiatowego w Sierpcu 
wpłynęła petycja Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Środowiska NATURALNEGO 
“EKO-SKRWA”, skierowana do Rady Powiatu w Sierpcu za pośrednictwem 
Przewodniczącego Rady, której przedmiotem jest wprowadzenie do porządku obrad



Rady Powiatu tematu dotyczącego wprowadzenia zakazów używania „skuterów 
wodnych o dużych mocach silników”.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, 
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną 
dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a 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.

Zbadanie petycji i przygotowanie projektu uchwały Rady w przedmiocie petycji 
należy do zadań Komisji Skarg Wniosków i Petycji (art. 16a ust. 1 ustawy 
o samorządzie powiatowym oraz § 54 ust. 3 i § 56 w zw. z § 59 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego).

W przedstawionych powyżej okolicznościach istnieją podstawy z art. 11 ust. 1 
ustawy o petycjach do zarządzenia przez organ, do którego została wniesiona petycja 
tj. przez Radę Powiatu Sierpeckiego łącznego rozpatrzenia obydwu petycji, jako petycji 
wielokrotnej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji 
przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej 
samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne 
rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). Łączne rozpatrzenie przedmiotowych 
petycji dotyczące tej samej sprawy jako petycji wielokrotnej uzasadniają względy 
ekonomiki procedowania przez organy samorządu terytorialnego.

W myśl art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach w przypadku zarządzenia łącznego 
rozpatrywania petycji wielokrotnej na stronie internetowej podmiotu właściwego do 
rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na 
dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia 
petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim.


