
UCHWAŁA  Nr LV/350/22 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie przekazania petycji dot. planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 

według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1)) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Strzeleczki przekazuje do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do Wójta Gminy Strzeleczki 

petycję mieszkańców sołectw Racławiczek, Dziedzic i Smolarni w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji 

bazowej telefonii komórkowej, zarejestrowaną w Urzędzie Gminy Strzeleczki w rejestrze petycji pod numerem 

14/2022, z przyczyn zawartych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  

                                                      
1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561. 
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Załącznik nr 

do uchwały nr LV/350/22 

Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

UZASADNIENIE 

Dnia 21 listopada 2022 roku do Rady Gminy Strzeleczki wpłynęła petycja mieszkańców sołectw Racławiczki, 

Dziedzice i Smolarnia w sprawie sprzeciwu dla planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii 

komórkowej na działce nr 208 w miejscowości Dziedzice. Petycja ta została zarejestrowana w Urzędzie Gminy 

Strzeleczki w rejestrze petycji pod numerem 14/2022. 

Zgodnie ze Statutem Gminy Strzeleczki, Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki przekazał wyżej wymienioną 

petycję do rozpoznania Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zwołała posiedzenie  

na dzień 30 listopada 2022 roku.  

Komisja w toku rozpatrywania petycji stwierdziła, iż Rada Gminy Strzeleczki nie jest organem właściwym  

do rozpoznania niniejszego pisma. Inwestycja powyższa prowadzona jest przez prywatny podmiot, zgodnie  

z ustawą z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.  

Wójt Gminy Strzeleczki prowadzi obecnie postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla budowy przedmiotowej stacji bazowej sieci komórkowej, zatem wniesiona petycja może zostać 

ujęta w trwającej procedurze. 

Zgodnie z powyższym, Rada Gminy Strzeleczki przychyla się do opinii Komisji Skarg Wniosków i Petycji.  

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach niniejszą petycję mieszkańców w sprawie 

planowanej inwestycji budowy stacji bazowej sieci komórkowej w miejscowości Dziedzice, przekazuje się 

organowi właściwemu do rozpoznania, tj. Wójtowi Gminy Strzeleczki. 
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