
L.p. Numer Przedmiot petycji

Data 
zamknięcia 

sprawy
Sposób załatwienia 

petycji Rozpatrujący

1 DYR.152.11.2016
Petycja w sprawie likwidacji ZBM I TBS 
Sp. z o.o. i ZGM 09-12-2016

Petycję uznano za 
bezzasadną

Komisja Gospodarki 
Komunalnej Rady Miasta 
Gliwice

2 DYR.152.10.2016

Petycja o umieszczenie na głównych 
stronach internetowych JST informacji 
w formie aktywnego banera i linku 
(hiperłącza) do strony 
WWW.KOMASOWANI.PL                                 
( http://komasowani.pl/ ) prezentującej 
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE 
SCALENIEM GRUNTÓW 21-12-2016

Petycję uznano za 
bezzasadną Prezydent Miasta

3 DYR.152.7.2016

Petycja w sprawie rozpoczęcia prac nad 
przystosowaniem portu lotniczego do 
obsługi połączeń pasażerskich 17-11-2016

Petycję uznano za 
bezzasadną Prezydent Miasta

4 DYR.152.6.2016
Petycja ws. zbiorników retencyjnych 
przy ulicy Słowackiego w Gliwicach 16-11-2016

Petycję uznano za 
bezzasadną

Komisja Bezpieczeństwa i 
Ochrony Środowiska 
Rady Miasta Gliwice

5 DYR.152.5.2016

Petycja ws. wyznaczenia właściwego 
miejsca na pojemniki i kontenery na 
odpady stałe (WM Styczyńskiego 37, 
działka nr 519 zlokalizowana przy ul. 
Styczyńskiego 37) 22-07-2016

Petycję uznano za 
bezzasadną Prezydent Miasta

6 DYR.152.4.2016
Petycja ws. zbiorników retencyjnych 
przy ulicy Słowackiego w Gliwicach 07-09-2016

Petycję uznano za 
bezzasadną Prezydent Miasta

7 DYR.152.3.2016
Petycja ws. Gliwickiego Teatru 
Muzycznego 12-09-2016

Petycję uznano za 
bezzasadną Prezydent Miasta

8 DYR.152.2.2016

Petycja w sprawie wykonania miejsc 
parkingowych w okolicy wjazdu na 
posesję przy ulicy Czapli 7 19-04-2016

Petycję uznano za 
zasadną Prezydent Miasta

9 DYR.152.1.2016

Petycja ws. zakazu organizacji 
przedstawień cyrkowych z 
wykorzystaniem zwierząt na terenach 
miejskich miasta Gliwice oraz zakazu 
dystrybucji materiałów marketingowych 
cyrków wykorzystujących zwierzęta na 
terenie placówek oświatowych w 
Gliwicach 02-03-2016

Petycja nie spełnia 
wymogów formalnych

Petycja pozostawiona bez 
rozpatrzenia zgodnie z 
art. 7 ust.1 ustawy o 
petycjach

10 DYR.152.2.2015
Petycja w sprawie odstąpienia od 
pobierania opłaty targowej 23-03-2016

Petycję uznano za 
bezzasadną

Komisję Budżetu i 
Finansów Rady Miasta 
Gliwice

W 2016 roku zarejestrowono 12 petycji, rozpatrzono 10 petycji, w tym 1 z IV kwartału 2015 roku. Z 10 rozpatrzonych 
spraw 1 uznano za zasadną, 8 za bezzasadne, 1 pozostawiono bez rozpatrzenia.                                                                                                           
Realizując dyspozycję wynikającą z art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195), poniżej została 
zamieszczona zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych w 2016 roku.


