Stanowisko
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Rypin z dnia 3 września 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Puszczy Miejskiej.

W dniu 2 sierpnia 2021 roku do Rady Gminy Rypin złożona została petycja mieszkańców
Puszczy Miejskiej i sąsiednich wiosek. Do petycji, jako załącznik zamieszczono listę z
podpisami zatytułowaną: „sprzeciw mieszkańców dotyczący budowy biogazowni w Puszczy
Miejskiej”. Z treści pisma wynika, że mieszkańcy Puszczy Miejskiej i sąsiednich
miejscowości sprzeciwiają się realizacji inwestycji polegającej na budowie ubojni drobiu,
biogazowni rolniczej i oczyszczalni ścieków na działkach położonych w miejscowości
Puszcza Miejska. Podnoszą, że budowa przez firmę CEDROB dużego kompleksu
przemysłowego przyczyni się do szeroko pojętej degradacji środowiska tj. zniszczenia
obszarów cennych krajobrazowo, zanieczyszczenia powietrza, spadku poziomów i
zanieczyszczeniu wód gruntowych, powierzchniowych oraz podziemnych, zniszczenia
okolicznych upraw rolnych. Nastąpi zwiększenie ruchu drogowego, zwiększy się ryzyko
zachorowań ludzi i zwierząt. Wnoszący petycję domagają się poszanowania ich praw
obywatelskich, poprawy życia mieszkańców z równoczesnym utrzymaniem w równowadze
przyrodniczej środowiska naturalnego. Domagają się ustanowienia planów zagospodarowania
przestrzennego dla całej gminy uzasadniając, że ich ustanowienie zabezpieczy społeczność
gminy przed uciążliwymi inwestycjami w regionie.
Komisja skarg wniosków i petycji obradowała w dniu3 września 2021 roku w sali narad
Urzędu Gminy Rypin. Szczegółowo zapoznała się z treścią samej petycji, wysłuchała
wyjaśnień sekretarza gminy, który omówił treść petycji jak również przedstawił opinię radcy
prawnego w tej sprawie. Zgodnie art. 20 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt
15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372) uchwalenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego należy do rady gminy. Natomiast zgodnie z art. 2
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018, poz. 870) przedmiotem petycji
może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia
innego lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W związku z powyższym mając na względzie, że żądanie dotyczy ustanowienia planów
zagospodarowania przestrzennego, których uchwalenie mieści się w kompetencji rady to
Komisja skarg, wniosków i petycji rekomenduje uznanie petycji, jako zasadnej. Komisja
jednocześnie wnioskuje, aby decyzję w sprawie terenów na których mają zostać przyjęte
plany zagospodarowania przestrzennego wypracowano w ramach wspólnego posiedzenia
wszystkich komisji rady gminy.
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