
Projekt

przygotowany przez Komisję Skarg, Wniosków i 
Petycji

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji, złożonej w dniu 6 maja 2019 r. przez mieszkańców Gminy Siemyśl, 
dotyczącej zmiany zapisu § 11 pkt 2 uchwały Nr 120/XX/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 
29 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Siemyśl (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2770), po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji w tej sprawie, Rada Gminy Siemyśl postanawia 
uznać petycję za zasadną.

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Siemyśl do zawiadomienia składających 

petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

W dniu 6 maja 2019 r. do Rady Gminy Siemyśl została złożona petycja mieszkańców
Gminy Siemyśl dotycząca zmiany zapisu § 11 pkt 2 uchwały Nr 120/XX/16 Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Siemyśl.

W petycji wskazano, że użytkownikom przydomowych oczyszczalni ścieków narzucono
wywożenie nieczystości (osadów) co najmniej raz w roku co jest niezgodne z warunkami
eksploatacji tych oczyszczalni. Częste opróżnianie zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków
powoduje naruszenie flory bakteryjnej co ingeruje w jego prawidłową pracę, a jednocześnie ma zły
wpływ na ochronę środowiska. Zgodnie z dokumentacją techniczną zbiorniki przydomowych
oczyszczalni ścieków powinny być opróżniane co 2-3 lata w zależności od stopnia eksploatacji.

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu
się z dokumentacją znajdującą się w Urzędzie Gminy Siemyśl, z przykładowymi instrukcjami
obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wysłuchaniu wyjaśnień Zastępcy Wójta
postanowiła uznać petycje w sprawie zmiany zapisu dotyczącego częstotliwości wywożenia
osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków za zasadną.

Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Wiesław Hrycenko
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