
 

 Uchwała Nr 542/LV/2022 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 26 maja 2022 roku 

 

w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej  uchylenia uchwały 480/XLVII/2022 Rady 

Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2022 r. w  sprawie uzgodnienia 

rozbiórki budynku biurowego zlokalizowanego w granicach zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego „Doliny Rzeki Łydyni” 

 

. 

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

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm) w zw. z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Rada Miasta Ciechanów postanawia nie uwzględnić petycji dotyczącej  uchylenia uchwały 

480/XLVII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2022 r. w  sprawie uzgodnienia 

rozbiórki budynku biurowego zlokalizowanego w granicach zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego „Doliny Rzeki Łydyni”.  

§ 2 

 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszącego petycję  

o sposobie jej załatwienia. 
 

§ 3 
 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 

Przewodniczący 

Rady  Miasta  Ciechanów 

 
/-/Krzysztof Leszczyński 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

   

 W dniu 07.04.2022  roku do Rady Miasta Ciechanów od grupy mieszkańców miasta, 

wpłynęła petycja dotycząca uchylenia uchwały numer  480/XLVII/2022 Rady, podjętej w dniu 

27 stycznia 2022 roku w  sprawie uzgodnienia rozbiórki budynku biurowego zlokalizowanego 

w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Doliny Rzeki Łydyni” 

 W dniu 16.05.2022 roku  odbyło się stacjonarne posiedzenie Komisji skarg, wniosków 

i petycji, na którym wszyscy zapoznali się z przedłożonym materiałem oraz odbyła się 

dyskusja. W posiedzeniu komisji czynny udział brali również przedstawiciele autorów petycji.  

 W trakcie dyskusji wskazano, że uchwała nr 480/XLVII/2022  była przedmiotem analizy 

podczas obrad komisji przed XLVII Sesją Rady Miasta Ciechanów.  

Należy nadmienić, że do przesłanych materiałów dołączone były także pisemne wyjaśnienia 

w tej sprawie Zastępcy Prezydenta Miasta – Pani Iwony Kowalczuk.  

 Ponadto z przedłożonej ekspertyzy technicznej z dnia 09.05.2022 roku, sporządzonej przez 

rzeczoznawcę budowlanego wynika, że  przedmiotowy „budynek  znajduje się w 

niezadowalającym stanie technicznym. Jak wskazuje autor opracowania : „ Ze względu na 

duży stopień zużycia technicznego budynku wynoszący w granicach 75% jego remont  z 

technicznego - ekonomicznego punktu widzenia jest nieuzasadniony”.  

Po przeprowadzonej analizie całości przedłożonego materiału oraz wysłuchaniu stron, 

Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji , zadając pytanie : „ Kto z radnych 

opowiada się za uwzględnieniem petycji?, poddał je pod głosowanie. 

  Za uwzględnieniem  petycji opowiedziało się 2 radnych, 2 było przeciwnego zdania , 3 

radnych wstrzymało się od głosu.  

W związku z tym, że pośród głosujących członków komisji  propozycja uchylenia uchwały nr 

480/XLVII/ 2022 nie zyskała aprobaty, zarekomendowano  Radzie Miasta Ciechanów 

przedłożyć wniosek o nie uwzględnieniu tej petycji. 

  

Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może 

być przedmiotem skargi. 
 
 
 

Przewodniczący 

Rady  Miasta  Ciechanów 

 
/-/Krzysztof Leszczyński 


