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Uchwała Nr XII/82/2019 

Rady Miejskiej w Żarkach 

z dnia 24 września 2019 roku 

 

w sprawie  rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Żarki 

 

Na podstawie art.18"b" ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 

2019 roku,poz.506 ze zm.) oraz art.9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach(tj. Dz. U. z 

2018 roku,poz.870 )- Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje : 

§ 1.Uznaje się, że wniesiona w dniu  13 czerwca 2019 roku petycja mieszkańców miasta  Żarki 

dotycząca  nadania imienia  Świętego Jana Pawła II  nowo powstającemu osiedlu w mieście Żarki  -

zasługuje na uwzględnienie, po wypełnieniu przesłanek określonych w uzasadnieniu . 

§ 2.Uzasadnienie  dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki. 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta i Gminy Żarki oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki. 

   

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

              Mariusz Pompa 
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   Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/82/2019 

         Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 września 2019roku 

 

 

Uzasadnienie 

W dniu 13 czerwca br. do Rady Miejskiej w Żarkach  wpłynęło pismo 307 mieszkańców miasta Żarki o 

nadanie imienia Świętego Jana Pawła II nowo powstającemu osiedlu w Żarkach. W dniu  4 lipca br. 

wniosek mieszkańców został zaliczony do petycji, gdyż zgodnie z art.2 ust.3 u. p przedmiotem petycji 

może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 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. Utworzenie jednostki pomocniczej gminy, zgodnie z art.5 u. s. g . mieści 

się w zakresie kompetencji rady gminy. 

Przewodniczący Rady  Miejskiej w Żarkach skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

celem zaopiniowania . 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  zebrała się na posiedzeniu w dniu 16 września 2019 roku; po 

zapoznaniu się z petycją, wysłuchaniu reprezentanta/ów/ mieszkańców, analizie stanowiska 

Burmistrza Miasta i Gminy Żarki oraz po   przeprowadzeniu wizji  obszaru proponowanego na 

utworzenie osiedla, ustaliła, co następuje : 

-utworzenie osiedla winno być uzasadnione pod katem uwarunkowań przestrzennych, 

gospodarczych, komunikacyjnych i  istniejących więzi społecznych; proponowane osiedle zajmuje 

obszar około 45 ha i jest zamieszkiwane obecnie przez 102 osoby; dla porównania liczba 

mieszkańców  zamieszkujących osiedla położone na terenie miasta Żarki przedstawia się w sposób 

następujący :osiedle Centrum -1523 mieszkańców, osiedle Częstochowskie -841 mieszkańców, 

osiedle 600-lecia -940 mieszkańców, osiedle Olesiów-645 mieszkańców i osiedle Leśniów- 621 

mieszkańców, 

- z analizy położenia i przynależności terenu proponowanego osiedla  wynika, że obszar ten wchodzi 

w skład  2 obecnie istniejących osiedli /ul. Jagodowa i Koziegłowska przynależą do os. 

Częstochowskiej ,ulica Młyńska -do osiedla Olesiów/.Ulice: Jagodowa i Młyńska nie są połączone ze 

sobą fizycznie; dostęp do ul. Jagodowej jest od ul. Koziegłowskiej  a do ulicy Młyńskiej -od ulicy 

Myszkowskiej. Pomimo planów modernizacji powyższych dróg- na chwilę obecną są to dwa  odrębne 

fragmenty obszarowe, 

-na proponowanym obszarze nie występuje infrastruktura usługowo-handlowa ,zdefiniowana w 

prawodawstwie  jako element osiedla .Odnosząc się do analizowanego obszaru jako do przyszłego 

osiedla  wskazać należy brak obiektów które np. umożliwiałyby spotkania z mieszkańcami, 

organizację zebrań osiedlowych itp., 

Inicjatywa utworzenia  kolejnej jednostki pomocniczej Gminy Żarki tj. osiedla im. Świętego Jana 
Pawła II jest zasadna i   godna do rozważenia w przyszłości; koniecznym jest lepsze dostosowanie 
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tego obszaru do wyodrębnienia go jako osobnego osiedla. Zauważalny jest  wzrost  zainteresowania  
terenami na tym obszarze  pod względem przyszłej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wielorodzinnej, usługowej i zagrodowej  a planowana modernizacja ulic :Jagodowej i Młyńskiej  
będzie wstępnym ale  istotnym elementem do przyszłego wyodrębnienia osiedla w mieście Żarki. 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

              Mariusz Pompa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


