UCHWAŁA NR 148/XVII/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki
o wyznaczenie w Podkowie Leśnej terenów bezpiecznej rekreacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713) i art. 223 § 1, art. 244 § 2 oraz art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wniosek mieszkanki z dnia 3 lutego 2020 r. „o wyznaczenie w Podkowie Leśnej terenów bezpiecznej
rekreacji” rozpatruje się negatywnie z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go
do przesłania Wnioskodawczyni odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr 148/XVII/2020
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 28 maja 2020 r.
Uzasadnienie
Rada Miasta Podkowa Leśna, jako uzasadnienie do uchwały, przyjmuje za własne stanowisko Komisji
Spraw Społecznych w brzmieniu:
Podczas posiedzenia w dniu 13 maja 2020 r. Komisja Spraw Społecznych przedyskutowała wniosek
mieszkanki o wyznaczenie w Podkowie Leśnej terenów bezpiecznej rekreacji poprzez wprowadzenie
zakazu wstępu dla niezmotoryzowanych form transportu w nieutwardzonej części Alei Lipowej oraz
w Parku Miejskim. Zakaz miałby objąć osoby korzystające z rowerów, deskorolek, rolek, hulajnóg itp.
Wnioskująca argumentowała wniosek koniecznością zapewnienia osobom starszym, niepełnosprawnym,
spacerującym bezpiecznego poruszania się po ww. strefach rekreacji. Według Wnioskującej, osoby
korzystające z niezmotoryzowanych form transportu stanowią realne zagrożenia dla zdrowia i życia osób
pieszych.
Zdaniem Komisji zarówno Aleja Lipowa, jak i Park Miejski, są ważnymi przestrzeniami publicznymi,
które były zawsze dostępne zarówno dla mieszkańców poruszających się pieszo, jak i na rowerach. Ponadto,
promujemy nasze miasto jako przyjazne rowerzystom i pieszym dążąc do ograniczenia i spowolnienia ruchu
samochodowego. Restrykcje dla ekologicznie przyjaznych środków transportu, w postaci zamknięcia
określonych obszarów, byłyby sprzeczne z charakterem Podkowy Leśnej jako bliskiego naturze miasta
ogrodu.
Komisja dostrzega problemy wynikające z nasilenia ruchu rowerowego i przypadków jazdy, które mogą
być zagrożeniem dla pieszych, ale nie zgadza się z postulowanym rozwiazywaniem ich metodą zakazów
i ograniczeń. Należy dążyć do tego, aby obowiązywały zasady szacunku i dobrego współżycia sąsiedzkiego
i Komisja rekomenduje podjęcie działań edukacyjnych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
uwrażliwiających na ten problem.
Komisja Spraw Społecznych uznała zagadnienie bezpiecznego poruszania się po mieście Podkowa Leśna
za temat ważny w obszarze edukacji i wart dalszej dyskusji.
Mając na uwadze powyższą argumentację Komisja Spraw Społecznych, obradując w pełnym składzie,
jednogłośnie zaopiniowała wniosek negatywnie i rekomenduje przyjęcie takiego stanowiska przez Radę
Miasta.
Wobec powyższych ustaleń wniosek rozpatruje się negatywnie.
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