
UCHWAŁA NR XLIV/325/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU 

z dnia 22 kwietnia 2021 roku 

w sprawie petycji dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Płońsku do zmiany uchwały 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3 i art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez XXXXXXXXXXXXX, w imieniu mieszkańców miasta 
Płońska zamieszkałych w budynku przy ul. XXXXXXXXX, w przedmiocie żądania dostosowania uchwały nr 
LXXIV/548/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta Płońsk, położonych w strefach: 
północno-centralnej, wschodniej i przemysłowej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9980) do przepisów ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Płońsku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku 
 
 

Henryk Zienkiewicz 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/325/2021 

Rady Miejskiej w Płońsku 

z dnia 22 kwietnia 2021 roku 

w sprawie petycji dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Płońsku do zmiany uchwały 

Dnia 19 lutego 2021 r. do Rady Miejskiej w Płońsku wpłynęła petycja złożona przez XXXXXXXXXX, 
w imieniu mieszkańców miasta Płońska zamieszkałych w budynku przy ul. XXXXXXXXXX, w przedmiocie 
żądania dostosowania uchwały nr LXXIV/548/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 października 2018 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta 
Płońsk, położonych w strefach: północno-centralnej, wschodniej i przemysłowej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9980) 
do przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947). 

 Petycja nie spełniała wymogów formalnych art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach tj. 
nie zawierała imion i nazwisk osób, w imieniu których petycję złożył XXXXXXXXXXX, jak również zgody tych 
osób na złożenie petycji w ich interesie. 

 Pismem z 17 marca 2021 r. XXXXXXXXXXX został wezwany do uzupełnienia braków formalnych 
petycji. Pismem z 21 marca 2021 r. (data doręczenia 22 marca 2021 r.) braki formalne petycji zostały usunięte 
poprzez wyrażenie zgody przez mieszkańców na wniesienie w ich imieniu petycji przez XXXXXXXXXXXXX. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2021 r. rozpatrzyła petycję 
i ustaliła co następuje. 

Przy rozpatrywaniu petycji kompetencja Rady Miejskiej w Płońsku jest ograniczona wyłącznie do zarzutu 
dotyczącego Uchwały nr LXXIV/548/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta Płońsk, 
położonych w strefach: północno-centralnej, wschodniej i przemysłowej. 

Wyżej wymieniona Uchwała Rady Miejskiej w Płońsku została podjęta z zachowaniem wszelkich procedur 
wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945). 

Projekt planu został uzgodniony z: Wójtem Gminy Płońsk, Wojewodą Mazowieckim, Zarządem Województwa 
Mazowieckiego, Zarządem Powiatu Płońskiego, Starostą Powiatu Płońskiego (jako organem ochrony środowiska, 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii 
i Łowiectwa (jako organem administracji geologicznej), Ministerstwem Środowiska (jako organem administracji 
geologicznej), Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie, Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I Oddział w Ciechanowie, Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płońsku, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 
w Warszawie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Gospodarstwem 
Wodnym Wody Polskie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie, Agencją Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Agencją Wywiadu, Nadwiślańskim Oddziałem Straży 
Granicznej, Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Komendą Powiatową Policji w Płońsku, Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Powiatowym Zarządem Dróg w Płońsku, Zakładem Energetycznym 
Płock S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Biuro w Warszawie, Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. 
z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów, Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., 
Oddział w Rembelszczyźnie, Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie oraz 
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku. 

Projekt został wyłożony do publicznego wglądu celem zapoznania się z jego treścią oraz zgłoszenia uwag do 
planu. Składający petycję, a także osoby przez niego reprezentowane nie wniosły uwag do projektu planu. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, cmentarze 
zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Plan 
miejscowy z 2018 roku nie wyznacza nowych terenów na zakładanie cmentarza, jak również nie wyznacza nowych 
terenów na poszerzenie istniejącego cmentarza. Plan z 2018 roku określa granice strefy sanitarnej od cmentarza 
50 m i 150 m, a więc zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 
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1959 w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 
Nr 52 poz. 315). Plan został uchwalony przez Radę Miejską w Płońsku po wyczerpaniu procedury planistycznej 
i jest planem obowiązującym. 

Z tych względów petycja złożona przez XXXXXXXXXXXX nie zasługuje na uwzględnienie. Uchwała wraz 
z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie w sprawie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Na sposób załatwienia petycji wnoszącemu nie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. 

   

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku 
 
 

Henryk Zienkiewicz 
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