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OG.152.1.2021.ES Dębnica Kaszubska, dn. 12.04.2021 r.   

ZAWIADOMIENIE 

W związku z sytuacją panującą w kraju związaną z epidemią spowodowaną wirusem  

Sars-Cov-2, informuję, iż w oparciu o art. 15zzzzzn1 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (tj. Dz.U z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), Przewodniczący Rady 

Gminy Dębnica Kaszubska wstrzymuje bieg terminu załatwienia sprawy rozpatrzenia petycji 

złożonej przez mieszkańców. 

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Dębnica Kaszubska oraz na oknie przy wejściu głównym do 

budynku Urzędu przy ul. ks. Antoniego Kani 16a, Dębnica Kaszubska, zgodnie z art. 15zzzzzn1 

ust. 2 w/w ustawy. 

UZASADNIENIE 

W dniu 23 lutego 2021 roku do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska wpłynęła petycja 

mieszkańców skierowana zarówno do Wójta Gminy Dębnica Kaszubska jak i Rady Gminy 

Dębnica Kaszubska. 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 

3 miesięcy od dnia jej złożenia. Planowany termin rozpatrzenia petycji to 27 maj 2021 roku – 

podczas sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska. 

Z uwagi na utrudnienia spowodowane epidemią Sars-Cov-2, Rada Gminy Dębnica 

Kaszubska wstrzymuje termin załatwienia sprawy na okres 30 dni, tj. do dnia 12 maja 2021 roku 

zgodnie z art. 15zzzzzn1 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (tj. Dz.U z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.). 

Sprawa zostanie rozpatrzona do dnia 27 maja 2021 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dębnica Kaszubska 

Ireneusz Ziółkowski 
/Podpisano elektronicznie/ 


		2021-04-12T16:50:30+0200
	Ireneusz Joachim Ziółkowski dea5f8c681170e929673633d4d4c52280ea9db30




