
UCHWAŁA NR 124/XIV/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 30 stycznia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 6, art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z „Petycją w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego” z dnia 28 listopada 2019 r. złożoną przez adw. Renatę Sutor, petycję uznaje się za bezzasadną 
w części dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.

2. Rada Miasta Podkowa Leśna uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji, o której mowa 
ust. 1, w części dotyczącej zmiany prawa powszechnie obowiązującego, i postanawia przekazać ją zgodnie 
z właściwością do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go 
do zawiadomienia wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia oraz do przekazania petycji zgodnie z  §1 
ust. 2.    

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr 124/XIV/2020

Rady Miasta Podkowa Leśna

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w brzmieniu:

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (KSWiP) w dniu 16 stycznia 2020 r. poświęconej 
petycji, KSWiP uzgodniła, co następuje:

W dniu 4 grudnia 2019 r. do KSWiP wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor wnioskującej o zmianę 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego – cywilnego, gospodarczego, podatkowego, mediów 
i zbiórek publicznych, a także zmianę przepisów prawa miejscowego w zakresie wyznaczenia na terenie 
gminy miejsc publicznych – nieodpłatnych, służących jako parkingi przed kościołami, cmentarzami oraz 
szpitalami oraz by w szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen 
detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach.

Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji KSWiP ustaliła, co następuje:

1. Petycję dotyczącą zakresu prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach należy przekazać do kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Petycja dotycząca zmiany prawa miejscowego w w/w zakresie jest bezzasadna, gdyż na terenie Gminy 
Podkowa Leśna nie ma szpitali, a wszystkie parkingi są bezpłatne.

Wobec powyższych ustaleń postanawia się orzec jak w sentencji uchwały.
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