
Projekt 

UCHWAŁA  NR  XV/…./20 

Rady Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 27 stycznia 2020 roku 

w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 

r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpoznaniu petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019 r. złożonej w interesie 

publicznym w zakresie przepisów prawa miejscowego Rada Miejska w Leśnicy uznaje się za właściwą 

do jej rozpatrzenia w części dotyczącej pkt. 1 petycji, natomiast w pozostałych punktach tj. od 2 do 11 

uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia i przekazuje petycję w tym zakresie do Sejmu RP, Senatu RP 

i Prezydenta RP jako właściwych podmiotów. 

§ 2. 1.Po rozpatrzeniu przedmiotowej petycji w zakresie pkt 1 Rada Miejska w Leśnicy w 

oparciu o opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 20 stycznia 2020 r. uznała petycję za  

bezzasadną.  

2. Uzasadnienie sposobu załatwienia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy do przekazania petycji 

w części dotyczącej pkt. 2 – 11 zgodnie z właściwością oraz poinformowania osoby wnoszącej petycję 

o tym fakcie i o sposobie jej załatwienia w zakresie rozpatrywanym przez Radę Miejską.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr XV/ .../20 

Rady Miejskiej w Leśnicy  

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

 

 

Uzasadnienie 

Do Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 28 listopada 2019 r. wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor złożona 

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Zgodnie z zapisami statutu Gminy Leśnica petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. W dniu 20 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym 

dokonano analizy petycji i stosownych przepisów prawa. 

Odnosząc się do pkt 1 złożonej petycji, w którym składająca petycję wnioskuje o zmianę przepisów 

prawa miejscowego we wszystkich Gminach, Powiatach i Województwach w Polsce „aby miejsca 

publiczne służące jako parkingi przed Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne”  

oraz postuluje „aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie 

przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach”.  

W wyniku rozpoznania Komisja ustaliła, że na terenie Gminy Leśnica nie zostały wyznaczone strefy 

płatnego parkowania, w związku z czym nie są pobierane opłaty za parkowanie, również we wskazanych 

przez wnoszącą miejscach, jak parkingi przed kościołami, cmentarzami oraz szpitalami. Komisja 

stwierdziła, że w przypadku parkingów będących własnością innych podmiotów, w szczególności 

Kościołów, Rada Miejska nie posiada podstaw prawnych do wprowadzenia regulacji nakazujących 

niepobierania opłaty za parkowanie. 

Rada Miejska w Leśnicy nie podejmowała uchwały dotyczącej ustalenia odpłatności za parkingi i 

miejsca postojowe na terenie Gminy Leśnica.  

W zakresie postulatu „aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych 

nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach” Komisja stwierdziła, że na 

terenie Gminy Leśnica nie występuje opisany problem, ponieważ nie jest zlokalizowany żaden szpital. 

Ponadto Komisja ustaliła, że Gmina Leśnica nie jest organem prowadzącym dla jakiegokolwiek szpitala. 

 

Wobec powyższego Rada Miejska w Leśnicy po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie pkt 1 petycji uznaje petycję za bezzasadną, a w zakresie pkt 2 do 

11 uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia i postanowiła o przekazaniu tej części petycji do Sejmu 

RP, Senatu RP i Prezydenta RP. 

 

 

 

 

 

 

 


