UCHWAŁA NR XI/85/2020
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.), w związku z 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. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
dotyczących utworzenia w każdej gminie miejsca bezpłatnego parkowania, nie uwzględnia się przedmiotowej
petycji, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.
§ 2. Nie rozpatruje się punktu 2 petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu
uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kijewo Królewskie do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Tyżaj
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UZASADNIENIE

Do Rady Gminy Kijewo Królewskie wpłynęła petycja z dnia 6 grudnia 2019 r., zgłoszona
przez [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie
danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej], w zakresie zmian
przepisów prawa miejscowego, dotyczących utworzenia w każdej gminie miejsca bezpłatnego
parkowania.
Petycja została rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która zajęła
w sprawie stanowisko przedstawione Radzie Gminy Kijewo Królewskie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) korzystający z dróg publicznych są obowiązani
do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania i w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. Natomiast w trybie art. 13b
ust. 3 ww. ustawy właściwa rada gminy może ustalić strefę płatnego parkowania lub śródmiejską
strefę płatnego parkowania.
Jak wskazał ustawodawca w art. 13b ust. 2 ww. ustawy, strefę płatnego parkowania ustala
się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli
uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów
samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu
ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia
preferencji dla komunikacji zbiorowej.
Na terenie Gminy Kijewo Królewskie nie ma obszarów, o których mowa w powyższym
przepisie, w związku z czym Rada Gminy Kijewo Królewskie nie podjęła i nie przewiduje podjęcia
stosownej uchwały wprowadzającej strefę płatnego parkowania, a w konsekwencji nie ma podstaw
do wprowadzania miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować pojazd.
W zakresie pkt 2 pisma z dnia 6 grudnia 2019 r. stwierdza się, iż wniosek o poparcie
postulatu wnioskodawczyni wystosowany do Konferencji Episkopatu Polski nie jest petycją
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Zgodnie z art. 2
ustawy o petycjach, petycja może być złożona do organu władzy publicznej, a także do organizacji
lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu
administracji publicznej. Powyższe sprawia, iż wniosek z pkt 2 pisma nie jest petycją w rozumieniu
przepisów powołanej ustawy.

Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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