
          Projekt 

UCHWAŁA NR XLI/…../2022 

Rady Gminy Lutowiska 

 z dnia 13 października 2022 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina. 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U 

z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U  z 2018 r., poz. 870) – Rada Gminy Lutowiska  uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji Wójta Gminy Solina z dnia 13 września 2022 roku,  Rada Gminy 

Lutowiska wyraża poparcie działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego                              

i Jeziora Myczkowieckiego.  

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

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lutowiska do powiadomienia 

wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  do uchwały 

Nr XLI/…./2022  

Rady Gminy Lutowiska  

z dnia 13 października 2022 r.  

 

 

Do Rady Gminy Lutowiska wpłynęła petycja Wójta Gminy Solina w sprawie poparcia 

starań Gminy Solina, dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy 

Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego. 

Petycja została przekazana pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia 

oraz przedstawienia opinii Radzie Gminy. 

Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja uznała, co następuje : 

Jezioro Solińskie, to bez wątpienia najbardziej popularny sztuczny akwen wodny na 

Podkarpaciu, stanowiący fundament jego turystyki. Także mieszkańcy gminy Lutowiska 

chętnie korzystają z walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Jeziora 

Solińskiego i Myczkowieckiego.  

Ważne jest więc podjęcie działań w celu zapewnienia odpowiedniej retencyjności 

akwenów, polegających na odmuleniu, oczyszczeniu zbiornika i jego dorzeczy,  

ale też przyczyniających się do poprawienia atrakcyjności turystycznej zbiorników i standardu 

jakości wody wykorzystywanej do rekreacji oraz przeznaczonej do spożycia przez 

mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Należy wyrazić poparcie działań w zakresie oczyszczenia 

dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego. 

W związku z powyższym Rada Gminy Lutowiska w pełni podziela stanowisko Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji. 

Uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina 

– wyrażenie poparcia działań w ww. temacie. 

 

 

 

 

 


