
UCHWAŁA  XXIX / 400 / 2021 
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji wyrażającej sprzeciw ustalenia lokalizacji wieży 
telekomunikacyjnej w miejscowości Szczytniki. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 7 ust. 1, w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się nie uwzględnić petycji rodziców wychowanków Przedszkola Wodnik 

Szuwarek w Szczytnikach, wyrażającej sprzeciw na lokalizację i budowę wieży telekomunikacyjnej 

w sąsiedztwie tego przedszkola, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

       2. Jednocześnie z uwagi na wyrażony w petycji sprzeciw oraz zadeklarowaną przez 

pełnomocnika inwestora wolę współpracy z mieszkańcami i władzami samorządowymi w zakresie 

rozważenia przeniesienia inwestycji w inne miejsce, apeluje się do Burmistrza o zorganizowanie 

spotkania z inwestorem, przedstawicielem rodziców, wnoszących petycję, i właścicielem gruntu na 

którym lokalizowany jest obiekt telekomunikacyjny w celu rozważenia możliwości jego 

ewentualnej innej lokalizacji.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik do zawiadomienia 

składających petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Kórnik 

Adam Lewandowski 
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Uzasadnienie

do uchwały nr XXIX / 400 / 2021 

Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji wyrażającej sprzeciw ustalenia lokalizacji wieży
telekomunikacyjnej w miejscowości Szczytniki.

W dniu 29 stycznia 2021 r. wpłynęła petycja rodziców wychowanków Przedszkola Wodnik
Szuwarek w Szczytnikach w sprawie sprzeciwu ustalenia lokalizacji wieży telekomunikacyjnej
w miejscowości Szczytniki na działce przy ul. Jeziornej w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola
oraz Przedszkola Szmaragdowe Oczko, które swoją działalność rozpocznie od 1 września 2021 r.

W związku z tym, iż zgodnie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym organem właściwym do rozpatrywania petycji jest Rada Miasta i Gminy Kórnik,
Przewodniczący Rady przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
i Gminy Kórnik z prośbą o zwołanie posiedzenia tej komisji w celu zbadania przez nią sprawy
i wyrażenia propozycji rozpatrzenia petycji w celu przedstawienia jej w formie projektu uchwały
Rady Miasta i Gminy Kórnik. Zgodnie bowiem z przywołanym wyżej przepisem ustawy
o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje: skargi na działania wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję
skarg, wniosków i petycji.

Zgodnie z § 109 Statutu Miasta i Gminy Kórnik, ustalonego uchwałą Nr XVIII/210/2020 Rady
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Kórnik (Dz.
Urz. Woj. Wielk. z 2020 r., poz. 1442 i 2220) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
i Gminy Kórnik rozpatruje wstępnie przekazane jej przez Przewodniczącego Rady petycje,
a uchwałę Komisji, stanowiącą propozycję rozstrzygnięcia w zakresie rozpatrzenia petycji
przewodniczący Komisji przekazuje bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady – celem ostatecznego
załatwienia przez Radę. Na zdalnym posiedzeniu w dniu 10 lutego 2021 r. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji dokonała analizy przedmiotowej petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Kórnik po zapoznaniu się treścią
petycji oraz po odbyciu dyskusji przez radnych członków Komisji, a także po wysłuchaniu
wyjaśnień złożonych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik prowadzących
sformalizowaną procedurę w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego jaką jest budowa obiektu telekomunikacyjnego, objętego treścią petycji, a także
wysłuchaniu głosu rodziców popierających petycję, przyjęła stanowisko o jej nieuwzględnieniu, ze
względu na poniższe ustalenia.

Komisja ustaliła bowiem, że sprawa wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu telekomunikacyjnego w Szczytnikach –
wieży stalowej o wysokości do 35 m wraz z systemem antenowym oraz szafami
telekomunikacyjnymi objęta jest sformalizowaną procedurą regulowaną przepisami prawa, które
pozostają poza kompetencjami Rady Miasta i Gminy Kórnik, jako organu stanowiącego gminy.
Procedurę tę w myśl stosownych przepisów prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, jako
organ wykonawczy gminy. Stąd też przedmiot petycji, powinien być rozstrzygnięty w toku
trwającej procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rada Miasta i Gminy Kórnik po zapoznaniu się z treścią petycji oraz uchwałą nr P/1/2020
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18 lutego 2021 r. postanowiła o nieuwzględnieniu petycji
wyrażającej sprzeciw ustaleniu lokalizacji wieży telekomunikacyjnej w miejscowości Szczytniki.
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Jednakże, z uwagi na wyrażony w petycji sprzeciw oraz zadeklarowaną w piśmie z dnia
9 lutego 2021 r. pełnomocnika inwestora wolę współpracy z mieszkańcami i władzami
samorządowymi w zakresie rozważenia przeniesienia inwestycji w inne miejsce, Rada Miasta
i Gminy Kórnik, mając na względzie treść ww. uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznała
za zasadne zaapelować do Burmistrza o zorganizowanie spotkania z inwestorem, przedstawicielem
rodziców, wnoszących petycję, i właścicielem gruntu na którym lokalizowany jest obiekt
telekomunikacyjny w celu rozważenia możliwości jego ewentualnej innej lokalizacji. Potrzebę
zorganizowania takiego spotkania uzasadnia także zawarta w petycji troska o środowisko i zdrowie
mieszkańców oraz deklaracje ze strony rodziców, uczestniczących w posiedzeniu Komisji,
w zakresie podjęcia przez nich po wydaniu decyzji prawnych środków jej zaskarżenia, co może
znacznie wydłużyć inwestorowi zakończenie procesu inwestycyjnego, tj. wybudowanie obiektu
telekomunikacyjnego, będącego przedmiotem petycji.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione, a niniejsza uchwała wraz z 
uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, w rozumieniu art. 13 ust. 1
ustawy o petycjach.

 

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski 
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