OR-I.065.2.2021

Opole, dnia 14 czerwca 2021 r.

INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 ROKU
Realizując zapis wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 870), poniżej została zamieszczona zbiorcza informacja o
petycjach rozpatrzonych w roku 2020.
W 2020 r. do Urzędu Miasta Opola wpłynęło 17 petycji, rozpatrzonych zostało 19 petycji (14 petycji z 2020 r. oraz 5 petycji z 2019 r.) z czego: 12 przez
Prezydenta Miasta Opola, 7 przez Radę Miasta Opola oraz 1 została przekazana według właściwości na podstawie art. 6 ust.1 ustawy.

Nr petycji

Data
wpływu
petycji

OR-I.152.14.2019 2019-11-05

OR-I.152.17.2019 2019-12-02

Od kogo wpłynęła
petycja

brak zgody

Renata Sutor

Sprawa w jakiej została
złożona petycja

Petycja: w sprawie obowiązku
umieszczania informacji na
przystankach, peronach, dworcach,
stacjach

Petycja: w zakresie zmiany przepisów
prawa miejscowego
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Petycja została
przekazana do
rozpatrzenia:

Sposób rozpatrzenia petycji

Data
udzielenia
odpowiedzi

Wydział Transportu

W odpowiedzi na petycję poinformowano, że
zgodnie z obowiązującym prawem przystanki
komunikacyjne zlokalizowane na terenie miasta
Opola wyposażone są w rozkłady jazdy operatora
publicznego transportu zbiorowego oraz
przewoźników korzystających z przystanków.
Obowiązek umieszczania na wszystkich
przystankach komunikacyjnych informacji
wskazanych w petycji nie wynika z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto
proponowane rozwiązania wiązałyby sie z dużymi
kosztami, które nie zostałyby pokryte korzyściami
społecznymi.

2020-01-17

Rada Miasta Opola

W części dotyczącej zmiany prawa miejscowego
petycja nie została uwzględniona. Gmina Opole
nie zarządza nieruchomościami, na których są
zlokalizowane kościoły, szpitale, cmentarze
parafialne na terenie miasta Opola. Wskazano,
także, że na parkingach przy cmentarzach
komunalnych w Opolu nie pobiera się opłat.
Miasto Opole nie ma również wpływu na cennik
produktów zaproponowanych przez podmioty
sprzedające żywność w szpitalach.
W pozostałym zakresie dotyczącym zmiany
przepisów prawa podatkowego, cywilnego,
gospodarczego, mediów czy zbiórek publicznych
petycję przekazano do rozpatrzenia zgodnie z
właściwością do Marszałka Sejmu.

2020-02-05
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Nr petycji

Opole, dnia 14 czerwca 2021 r.
Data
wpływu
petycji

Od kogo wpłynęła
petycja

Petycja: w sprawie ustanowienia
OR-I.152.18.2019 2019-11-27 autorzy bloga Opole z sercem
skweru imienia Elisabeth Grabowski

OR-I.152.19.2019 2019-12-09

OR-I.152.20.2019 2019-12-16

OR-I.152.1.2020

Renata Sutor

Petycja została
przekazana do
rozpatrzenia:

Sprawa w jakiej została
złożona petycja

Petycja nie została uwzględniona. Nazwisko
wskazanej postaci zostało jednak ujęte w
Wydział Geodezji i Kartografii
wykazie propozycji nazw placów i ulic
wpływających do Urzędu Miasta Opola.

Data
udzielenia
odpowiedzi

2020-02-27

Petycja nie została uwzględniona z
następujących powodów: w mieście Opolu w
rejonie dróg publicznych parkowanie jest
bezpłatne, z wyjątkiem obszaru objętego strefą
płatnego parkowania. Parkingi przy Urzędach i
instytucjach w Opolu są w większości
ogólnodostępne i bezpłatne. Ponadto Rada
Miasta nie może podejmować uchwał w zakresie
wprowadzania oznakowania drogowego.
Podjęcie stanowiska w zakresie poparcia petycji
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski
dotyczącej pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa
na Króla Polski również wykracza poza zakres
działania rady gminy.

2020-02-05

Petycja nie została uwzględniona z uwagi na to,
że Prezydent Miasta Opola nie posiada
uprawnień, ani innych podstaw prawnych do
zamknięcia lub likwidacji spalarni odpadów.
Wykazywał jednak zaangażowanie o charakterze
społecznym i występował do Marszałka
Wydział Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego i Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska, jako organów
uprawnionych w celu podjęcia przez nich
odpowiednich działań. W związku z tym, że
decyzja aktualnego właściciela spalarni jest
zgodna z oczekiwaniami mieszkańców, petycja
stała sie nieaktualna.

2020-01-08

W odpowiedzi na petycję poinformowano, że
Miasto Opole nie ma podstaw do kwestionowania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17
grudnia 2019r. W sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku i zakazywania lub ograniczania ilości
posiadanych przez mieszkańców certyfikowanych
urządzeń wykorzystujących promieniowanie
elektromagnetyczne.

2020-06-03

Petycja: w sprawie zmiany przepisów
prawa miejscowego, aby miejsca
publiczne służące jako parkingi przed
Kościołami, cmentarzami oraz
szpitalami były nieodpłatne oraz w
zakresie poparcia w formie uchwały
petycji skierowanej do Konferencji
Episkopatu Polski dotyczącej pełnej
intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla
Polski.

Petycja: w sprawie zamknięcia
Opolski Społeczny Komitet
przestarzałej spalarni odpadów z
"Mieszkańcy przeciw spalarni"
powodu jej uciążliwości

Sposób rozpatrzenia petycji

Rada Miasta Opola

Petycja: w sprawie przyjęcia przez
Radę Miasta uchwały dotyczącej
2020-03-24 Koalicja Polska Wolna od 5G
ochrony zdrowia mieszkańców przed
elektroskażeniem
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Rada Miasta Opola
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Nr petycji

OR-I.152.2.2020

OR-I.152.3.2020

OR-I.152.4.2020

OR-I.152.5.2020

OR-I.152.6.2020

OR-I.152.7.2020

Opole, dnia 14 czerwca 2021 r.
Data
wpływu
petycji

Od kogo wpłynęła
petycja

Petycja: w sprawie
Szulc-Efekt Sp. z o.o. Prezes przyporządkowania załącznika do
2020-03-27
Zarządu Adam Szulc
petycji do odpowiedniej klasy z
wykazu akt

2020-04-03 Renata Sutor

2020-04-14 brak zgody

2020-04-22 brak zgody

Petycja została
przekazana do
rozpatrzenia:

Sprawa w jakiej została
złożona petycja

Sposób rozpatrzenia petycji

W odpowiedzi na petycję poinformowano o
Wydział Zamówień Publicznych przyporządkowaniu załącznika do petycji do
odpowiedniej klasy z wykazu akt.

Rada Miasta Opola

2020-06-29

Rada Miasta Opola

W odpowiedzi na petycję wskazano, że istnieją
już przepisy i mechanizmy pozwalające na
udzielenie wnioskowanej w petycji pomocy. W
ramach lokalnej tarczy antykryzysowej Prezydent
Miasta Opola udziela ulg w zakresie zobowiązań
podatkowych dla przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z pandemią COVID-19.

2020-06-03

W odpowiedzi na petycję poinformowano, że w
związku z utrzymującą się suszą planowane jest
znaczne ograniczenie częstości koszenia traw na
Wydział Ochrony Środowiska terenach zieleni miejskiej w Opolu, a w
miesiącach suchych jego zaniechanie. Planuje
i Rolnictwa
się także rozważne zlecanie koszenia traw w
zależności od faktycznych potrzeb i z
uwzględnieniem przeznaczenia terenu.

2020-05-12

Rada Miasta Opola

Petycja nie została uwzględniona. Miasto Opole
podjęło konieczne działania w celu zniwelowania
barier technologicznych i wyrównaniu możliwości
nauki zdalnej przez uczniów oraz prowadzi
intensywne działania w zakresie polityki
społecznej. W związku z powyższym nie ma
podstaw do zmany prawa miejscowego we
wskazanym zakresie.

2020-06-29

Wydział Lokalowy (MZLK)

Petycja została częściowo uwzględniona. Został
uporządkowany teren przyległy do wiaty
śmietnikowej, natomiast droga dojazdowa do
nieruchomości stanowi pas drogowy pozostający
w zarządzaniu Miejskiego Zarządu Dróg w
Opolu.

2020-09-04

Petycja: w sprawie podjęcia uchwały
przez Radę Miasta Opola w
przedmiocie zwolnienia z podatku od
nieruchomości

2020-06-01 Renata Sutor

Petycja: w sprawie zmiany przepisów
prawa miejscowego

2020-06-16 brak zgody

Petycja: w sprawie uporządkowania i
zabezpieczenia terenu wysypiska
śmieci oraz naprawy drogi dojazdowej

2020-04-06

Petycja nie została uwzględniona. Miasto Opole
realizuje zapisy ustawy tzw. "tarczy
antykryzysowej", jak również realizuje własne
programy pomocowe kierowane do podmiotów
wskazanych w petycji. W związku z powyższym
nie ma potrzeby zmany przepisów prawa
miejscowego w tym zakresie.

Petycja: w sprawie zmiany przepisów
prawa miejscowego, wprowadzenie
lokalnej "tarczy antykryzysowej"

Petycja: w sprawie zaniechania
koszenia traw

Data
udzielenia
odpowiedzi

Strona 3

Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

OR-I.065.2.2021

Nr petycji

Opole, dnia 14 czerwca 2021 r.
Data
wpływu
petycji

Od kogo wpłynęła
petycja

POPiHN Polska Organizacja
2020-06-24 Przemysłu i Handlu
Naftowego

Petycja: w sprawie podjęcia działań
kontrolnych względem
przedsiębiorców prowadzących
warsztaty samochodowe (punkty
serwisowe) w zakresie zgodnego z
obowiązującymi przepisami
gospodarowania olejami odpadowymi
jako odpadami niebezpiecznymi

2020-07-07 brak zgody

Petycja: w sprawie podjęcia środków
zaradczych wobec powszechnego
zagrożenia dla zdrowia mieszkańców
miasta wynikającego z narażenia na
oddziaływanie nadmiernego natężenia
promieniowania
elektromagnetycznego

OR-I.152.10.2020

2020-07-27 brak zgody

Petycja: w sprawie przeprowadzenia
szczegółowej kontroli zasadności,
legalności oraz celowości
planowanych zmian polegających na
odłączeniu od sieci ciepłowniczej
domów jednorodzinnych na ul. Bzów,
Irysów, Astrów, Narcyzów, Tulipanów,
Konwalii i Placu Róż w Opolu przez
firmę ECO S. A. w Opolu

OR-I.152.11.2020

Petycja: w sprawie wykonania
Szulc-Efekt Sp. z o.o. Prezes rekonesansu w obszarze
21-08-2020
Zarządu Adam Szulc
udostępniania przez Urząd płynów do
dezynfekcji

OR-I.152.8.2020

OR-I.152.9.2020

Petycja została
przekazana do
rozpatrzenia:

Sprawa w jakiej została
złożona petycja

Sposób rozpatrzenia petycji

Data
udzielenia
odpowiedzi

Na podstawie art 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach, petycję przekazano do
Wydział Ochrony Środowiska
rozpatrzenia wg właściwości Opolskiemu
i Rolnictwa
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska w Opolu,

2020-07-22

Rada Miasta Opola

Petycja nie została uwzględniona. Miasto Opole
nie ma podstaw, aby kwestionować zapisy
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku, może się
jedynie wypowiadać w kwestiach pozostających
w zakresie działania gminy tj. w sprawach
publicznych o znaczeniu lokalnym

2020-09-02

Wydział Infrastruktury
Technicznej i Gospodarki
Komunalnej

W odpowiedzi na petycję poinformowano, że
ECO S.A rozpoczęła poszukiwanie rozwiązań,
które zadowoliłyby Klientów ECO S.A.
zamieszkujących "Dzielnice Kwiatów".
Zaproponowano mieszkańcom wsparcie przy
przejściu na inny sposób ciepła tj. ogrzewanie w
oparciu o paliwo gazowe.

2020-09-08

W odpowiedzi na petycję poinformowano, że
zakupy środków do dezynfekcji dokonywane są w
ramach obowiązujących przepisów według
zgłaszanego zapotrzebowania.

2020-11-19
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Wydział Zarządzania
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Nr petycji

OR-I.152.12.2020

OR-I.152.13.2020

Opole, dnia 14 czerwca 2021 r.
Data
wpływu
petycji

Od kogo wpłynęła
petycja

Rada Rodziców przy
2020-09-18
PSP nr 30 w Opolu,

2020-09-30 brak zgody

Petycja została
przekazana do
rozpatrzenia:

Sposób rozpatrzenia petycji

Data
udzielenia
odpowiedzi

Rada Miasta Opola
Wydział Infrastruktury
Technicznej i Gospodarki
Komunalnej

W zawiadomieniu o sposobie rozpatrzenia petycji
Rada Miasta Opola poinformowała, że odstąpiła
od jej rozpatrzenia ze względu na brak
kompetencji organu stanowiącego gminy w
przedmiotowym zakresie i przekazała petycję do
rozatrzenia zgodnie z właściwością do
Prezydenta Miasta Opola. W odpowiedzi na
petycję wskazano, że zadanie dotyczące
wymuszanej sygnalizacji świetlnej zostało
wpisane do projektu planu budżetu na rok 2021,
montaż barierek ochronnych na chodniku został
przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego zaopiniowany negatywnie z uwagi na
brak odpowiedniej szerokości chodnika,
podobnie jak wprowadzenie oznakowania
parkingu dopuszczającego postój do 15 min, z
uwagi na to, że miejsca postojowe dla rodziców
należy zapewnić na terenie szkoły i na drodze
dojazdowej do szkoły.

2020-12-15

Sprawa w jakiej została
złożona petycja

Petycja: w sprawie poprawy
bezpieczeństwa uczniów

Petycja: w sprawie zmiany uchwały nr
XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia
28 listopada 2019r. w sprawie
określenia zasad udzielania i
rozliczania dotacji celowych z budżetu
Miasta Opola w ramach "Programu
czyste powietrze - oddech dla Opola"
Petycja: w sprawie przeniesienia
przystanku autobusowego
znajdującego się przy ul. 1 Maja 38
(obok sklepu Carrefour) na ul. 1 Maja
na wysokości piekarni Hert.

OR-I.152.14.2020

2020-10-28 Wspólnoty Mieszkaniowe

OR-I.152.17.2020

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny
Petycja: w sprawie dzwonów
2020-10-15 Waldemar Leśniewski
kościelnych
w imieniu Rzymskokatolickiej
Parafii św. Jacka w Opolu

W odpowiedzi na petycję poinformowano, że
Wydział Ochrony Środowiska
podjęcie przedmiotowej uchwały byłoby
i Rolnictwa
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2020-10-16

Petycja nie została uwzględniona. Przeniesienie
przystanku autobusowego na wnioskowaną
lokalizację spowodowałoby zwiększenie
natężenia uciążliwości dla mieszkańców
sąsiednich budynków.

2020-11-19

Wydział Infrastruktury
Technicznej i Gospodarki
Komunalnej

Wydział Ochrony Środowiska Ze względu na braki formalne petycja została
pozostawiona bez rozpatrzenia.
i Rolnictwa

2020-12-29

Informację opracowano
w Wydziale Organizacyjnym
Urzędu Miasta Opola
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