
PROJEKT 

UCHWAŁA NR XLVI/317/2022 

RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 19 maja 2022 r. 

 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022r. poz. 559, 1005, 1079) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Przekazuje się petycję z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie rewitalizacji terenu 

zielonego na  działce  135/15 we  wsi  Łysomice  o  identyfikatorze  działki 

041506_2.0007.135/15  przeznaczonej  zgodnie  z  Uchwałą  nr  XX/135/2020 Rady Gminy 

Łysomice „na kulturę i kulturę fizyczną (tereny przestrzeni publicznej)” do Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Bydgoszcz. 

 

 

 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łysomice. 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

        Robert Kożuchowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) weszła w życie  

6 września 2015 roku. Ustawa 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 Gminy Łysomice  

19 maja 2022 r. wpłynęła petycja Pana Damiana Saletnika (wnioskodawca wyraził zgodę na 

upublicznianie na stronie internetowej Gminy Łysomice danych osobowych oraz 

administrowanie nimi zgodnie z przepisami RODO) z  19 maja 2022 r. w sprawie 

rewitalizacji terenu zielonego na  działce  135/15 we  wsi  Łysomice  o  identyfikatorze  

działki 041506_2.0007.135/15  przeznaczonej  zgodnie  z  Uchwałą  nr  XX/135/2020 Rady 

Gminy Łysomice „na kulturę i kulturę fizyczną (tereny przestrzeni publicznej)”. 

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice przekazał petycję do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady w sprawie 

jego rozstrzygnięcia. Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 1005, 1079) rada gminy rozpatruje petycje. 

Komisja na posiedzeniu 7 lipca 2022 r. zapoznała się z petycją i ustaliła, że 

wnioskowana w petycji rewitalizacja terenu zielonego na  działce  135/15 we  wsi  Łysomice 

należy do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Bydgoszcz.   

Jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z obecnym stanem prawnym działka nr 135/15 nie 

jest własnością Gminy Łysomice. Zagospodarowanie i uporządkowanie tego terenu będzie 

możliwe dopiero wtedy, gdy stanie się on własnością Gminy Łysomice. Korespondencja  

z oddziałem terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy w sprawie 

nieodpłatnego nabycia przedmiotowej działki jest prowadzona od lipca 2020 roku. Gmina  

Łysomice wyraża nadzieję, że w najbliższym czasie  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

przekaże nieodpłatnie nieruchomość, co otworzy możliwość zaadaptowania tej przestrzeni.  

Komisja informuje, że prace związane z powstaniem wspomnianego placu zabaw  

(i nie tylko) przy Centrum Aktywizacji Społecznej rozpoczęły się w lipcu br. Gmina posiada 

wiedzę na temat istniejącego stanu tego terenu, zaś sugestie Wnioskodawcy na temat tego, co 

powinno znajdować się na przedmiotowej działce, są jak najbardziej cenne i słuszne. 

Wartością dodaną jest fakt, iż nie tylko Rada Gminy Łysomice, ale również mieszkańcy, 

czego dowodem jest złożona przez Wnioskodawcę petycja, widzą potrzebę oraz potencjał na 

stworzenie kompleksowej przestrzeni publicznej w łysomickim parku.   

Odnosząc się do punktu 1 i 7 petycji informujemy, że sprawę szpecącego i złego stanu 

technicznego ogrodzenia, którego właścicielem jest w/w KOWR przekazano do rozpatrzenia 

przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu. 

Na tej podstawie Rada Gminy Łysomice uznaje, że organem właściwym do 

rozpatrzenia petycji z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie rewitalizacji terenu zielonego na  

działce  135/15    we  wsi  Łysomice  o  identyfikatorze  działki 041506_2.0007.135/15  

przeznaczonej  zgodnie  z  Uchwałą  nr  XX/135/2020 Rady Gminy Łysomice „na kulturę i 

kulturę fizyczną (tereny przestrzeni publicznej)” jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

OT Bydgoszcz. 



Ponadto Rada Gminy Łysomice poucza, że na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej 

ustawy o petycjach Rada może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która 

była przedmiotem petycji już rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty 

lub dowody nieznane podczas rozpatrywania wcześniejszej petycji. 
 


