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UCHWAŁA NR XVI/.../2019 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 31 października 2019 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

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 dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 

2018 poz. 870) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona dnia 2 sierpnia 2019 roku petycja w przedmiocie wprowadzenia 

oznaczeń przystanków autobusowych nie zasługuje na uwzględnienie. Uzasadnienie rozpatrzenia 

petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XVI/……/2019  

Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia 31 października 2019 r.  

 

Dnia 02.08.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęło pismo Wojewody 

Opolskiego dotyczące przekazania petycji. Opinię w tej sprawie wyraziła Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji, która uznała petycję jako nie zasługującą na uwzględnienie. 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym - Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej 

"organizatorem", właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest: 

1) gmina: 

a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, 

b) której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między gminami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej 

w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie. 

Zatem na obszarze Gminy Głogówek - organizatorem takiego transportu jest Gmina Głogówek. 

W zakresie kompetencji organu stanowiącego gminy jest między innymi - organizowanie 

publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na: określaniu przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka 

samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 

i zasad korzystania z tych obiektów 

Na mocy art. 15 ust. 2 w/w ustawy - określenie przystanków komunikacyjnych 

i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa w ust. 1 pkt 6, następuje 

w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego stąd 

też organem właściwym do rozpatrzenia petycji jest Rada Miejska w Głogówku. W wyniku 

rozpatrzenia petycji przy uwzględnieniu wskazanych norm prawnych stwierdza się, iż 

proponowane w petycji wprowadzenie oznaczeń przystanków autobusowych nie zasługuje na 

uwzględnienie, albowiem przedłożona przez wnoszącą petycje propozycja jest nieadekwatna 

do potrzeb komunikacji autobusowej w Gminie Głogówek.  

 


