
UCHWAŁA NR XL/322/2022 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 14 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 599 z poźn zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycję wniesioną przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu oraz Szulc-Efekt sp. z o.o. 
dotyczącą umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Gminy lub w BIP, załączonej do petycji infografiki 
PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu), uznaje się za zasadną. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo zobowiązując 
Przewodniczącego do doręczenia uchwały wnoszącemu petycję. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 02.07.2022 r. do Urzędu Gminy w Czernikowie za pośrednictwem poczty elektronicznej 
wpłynęła petycja, której wnioskodawcami są Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu oraz Szulc-Efekt 
sp. z o.o. w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Gminy lub w BIP, załączonej do petycji 
infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu). 

Przewodniczący Rady Gminy Czernikowo przekazał petycję Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w celu jego rozpatrzenia. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła rekomendować Radzie 
Gminy podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego rozpatrzenia petycji w zakresie w jakim wniósł 
wnioskodawca.  

 Zgodnie z art. 9 ust. 2 ust. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 
Zgodnie zaś z art. 13 ust. 1 w/w ustawy z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 
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