
Uchwala Nr XXXII.212.2021 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 17 wrzesnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkancow wsi Lutomierzyn w sprawie sp:"z,cciwu dot. 
budowy elektrowni fotowoItaicznej. 

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzetdzie gminnym (tj. 
Oz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm) oraz art. 9 ust. 2 ustawy 0 petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. 
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nastypuje: 

§1. 
Po rozpatrzeniu petycji Mieszkanc6w wsi Lutomierzyn, w zakresie wyrazonego sprzeciwu 
odnosnie realizacji inwestycji w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznej w r:l:.:jscowosci 
Lutomierzyn po zapoznaniu siy z opiniet Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji, ~ ada Gminy 
Baboszewo uwzglydnia petycje. . 

§2. 
Zobowietzuje siy Przewodniczetcego Rady Gminy Baboszewo do poinformov. al1ia osoby 
wnosz'!cej petycjy 0 sposobie jej zalatwienia. 

§3. 
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia. 



Uzasadnienie 

W dnill 05 sierpnia 2021 r. do Rady Gminy Baboszewo oraz Przewodniezqeego Rady Gminy 
Baboszewo wplyn((fa "Petyeja przeeiwko budowie farmy fotowoItaicznej w miejseowosei 
Lutomierz),':, gm. Baboszewo". Zgodnie ze Statutem Gminy Baboszewo petyeja zostata przekazana 
do Komisji ~;:,arg, Wniosk6w i Petyeji. 

Komi,'-,ja Skarg, Wniosk6w i Petyeji ustalita, co nast((pujy: 

. \\noszqcy petycj(( nie godzq siy na wybudowanie fanny miejscowosci Llitomierzyn, ze 
wzgl((du na jej potenejalnie negatywny wptyw najakose ieh zycia; 

2. wnoszqey petycjy obawiajq siy negatywnyeh skutk6w oddziafywania farmy fotowoltaieznej 
na ieh zdrO\vic i srodowiska oraz zeszpeeenie krajobrazu. 

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petyeji lIstalila, ze w tutejszym Urzydzie Gminy toezy si y 
post((powanie w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniaeh dla przedsi((wzi((eia. 
Na dzien 24J)9.2021 roku przewidziana w ramaeh w/w postypowania rozprawa administraeyjna. 

Ztozenie wniosku 0 wydanie pozwolenia na budowy fanny fotowoltaicznej obowiqzkowo 
musi poprzedzie wydanie przez W6jta Gminy Baboszewo deeyzji 0 warunkaeh zabudowy lub decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie przepis6w ustawy 
o zagospoda;".waniu przestrzennym. 

W o';c'nie Rady Gminy Baboszewo glos mieszkane6w Lutomierzyna winien bye rozpatrzony 
w toczqcym :;iy postypowaniu administracyjnym prowadzonym przez W6jta Gminy Baboszewo. 

Racb Gminy Baboszewo nie ma przymiotu strony w toczqcym silt post((powaniu 
administraC}jllym prowadzony przez W6jta Gminy Baboszewo. Niemniej jednak wyraza svvoje 
poparcie dla argument6w przedstawionych w przedmiotowej petycji. 

Bior~c pod uwagy powyzsze ustalenia Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji oraz obowiqzuj~ce 
uregulowanin prawne podjycie niniejszej uchwaly jest zasadne. 

RADY 


