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Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 
 

 Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U.2018, poz. 
870) niniejszym informuję o odmownym załatwieniu petycji z dnia 21 czerwca 2022 r., 
przekazanej w formie wiadomości e-mail z adresu: energetykapolska@samorzad.pl 
 Wnoszący petycję wniósł do Burmistrza Kietrza, “aby Kierownik JST wraz z 
Pracownikiem odpowiedzialnym za zakres kompetencji i zadań uregulowany w Ustawie z dnia 
20 maja 2016 r. o  inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
724.29.04.2021) zaplanowali uzyskanie listy rolników posiadających prawo własności do 
nieruchomości miejscowo właściwych dla terenu Gminy – Osób fizycznych – zainteresowanych 
przekazaniem części swojej nieruchomości na cele związane z budową elektrowni 
wiatrowych”. W dalszej treści petycji wnoszący wskazał: “Jeśli gmina taką listę sporządzi – z 
uwzględnieniem Ustawy o ochronie danych osobowych – wnosimy o jej udostępnienie – w 
odpowiedzi na petycję.” Wnioskodawca wniósł także o “zawarcie tej listy w odpowiedzi na 
petycję i publikację jej w BIP”. 
 Powołana w petycji ustawa o  inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nie 
przewiduje po stronie gminy obowiązku sporządzenia listy właścicieli nieruchomości – 
rolników zainteresowanych oddaniem gruntów w dzierżawę lub przeznaczeniem ich w innej 
formie pod budowę elektrowni wiatrowych. 
 Zgodnie z art.3 w/w ustawy: Lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na 
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 4 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11). Plan miejscowy jest aktem prawa 
miejscowego, a więc jest on publikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym, zaś wnoszący 
petycję ma możliwość zapoznania się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na 
terenie Gminy Kietrz. Wnoszący ma także możliwość uzyskania zaświadczenia oraz wypisów z 
MPZP o przeznaczeniu konkretnych działek. 
 Sporządzenie listy właścicieli nieruchomości rolnych położonych na obszarach 
przeznaczonych w miejscowych planach pod lokalizację elektrowni wiatrowych nie należy do 
zadań własnych gminy. 
 Zainteresowani mieszkańcy moga składać wnioski o zmianę mpzp, który podlegają 
okresowej ocenie przez organ wykonawczy. Jednkaże wnioski te nie są wiążące dla organów 
gminnych, którym przysługuje władztwo planistyczne. 
 

https://sip.lex.pl/#/document/17027058?unitId=art(4)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17027058?unitId=art(4)ust(1)&cm=DOCUMENT


 

 

 
 
 
 
 
 Zawarcie przez rolnika umowy cywilnoprawnej z inwestorem planującym 
wybudowanie elektrowni wiatrowej należy do sfery prywatnej zainteresowanych podmiotów, 
a gmina nie działa w tym zakresie w charakterze pośrednika. 
 Dane właścicieli gruntów rolnych położonych na terenie gminy nie podlegają 
upubliczeniu – w tym zakresie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. 
 

 
                                                                                                Z up. Burmistrza  

                                                                               mgr inż. Kamil Bednarz 
                                                                                Kierownik Referatu Gospodarki                  

                                                                                                       Komunalnej Budownictwa i Drogownictwa 
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