
UCHWAŁA Nr .Kl[̂ \
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 2019 roku

sięw sprawie uznania 
rozpatrzenia petycji 
przepisów prawa 
gdzie można bezpłatni

miej

Na podstawie 
(Dz.U. z 2018 i*, poz.

przez Radę Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do 
złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany 
jscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca 
ie zaparkować

art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
870), Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Łowickiego uznaje się za organ niewłaściwy do 
rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 roku, która wpłynęła

drogą elektroniczną w dniu 6 grudnia 2019 roku złożoną 
w interesie publicznym w pkt 1 petycji, w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca gdzie można 
bezpłatnie zaparkowaę wraz z zaznaczeniem takiego miejsca znakiem drogowym

„bezpłatny” oraz postulatu aby przed Sądami, Gminami, 
Urzędami Skarbowyniu i innymi urzędami publicznymi były parkingi bezpłatne 
i przekazuje przedmiotową petycję:

1) Radzie Ministrów w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca gdzie można bezpłatnie 
zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca znakiem drogowym 
parkingu z dopiskiem „bezpłatny” oraz postulatu aby przed Sądami, 
Gminami, Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami publicznymi były 
parkingi bezpłatne;

2) Gminom z terenu Powiatu Łowickiego w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca gdzie można 
bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca znakiem
drogowym par! 
Gminami były

cingu z dopiskiem „bezpłatny” oraz postulatu aby przed 
parkingi bezpłatne;

jako organom właścw/ym do jej rozpatrzenia.

§ 2. Wykonanie 
Łowickiego, w tym z 
petycję o sposobie za

§ 3. Uchwała^

uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu 
Obowiązuje się go do zawiadomienia podmiotu wnoszącego 
atwienia sprawy.

chodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCĄ BABy-

' ' t e J -
Ma ek Jędrzejczak



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uznania się przez 
Radę Powiatu Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej 
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez 
utworzenie w każdej gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować.

W dniu 6 grudnia 2019 roku do Rady Powiatu Łowickiego wpłynęła 
petycja Pani Renaty Sutor, która wpłynęła do tutejszego urzędu drogą 
elektroniczną w dniu 6 grudnia 2019 roku złożona w interesie publicznym w 
zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej 
gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować.

Na podstawie § 54a ust. 1 Statutu Powiatu Łowickiego, stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 
sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego (Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 2418, poz. 4351), petycja została przekazana do 
rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej Komisją.

Komisja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające na posiedzeniach 
w dniu 16 i 19 grudnia 2019 roku, w wyniku którego uznała Radę Powiatu 
Łowickiego za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez 
utworzenie w każdej gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować i takie 
stanowisko przedłożyła Radzie Powiatu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach Rada 
Powiatu Łowickiego zawiadamia o następującym sposobie załatwienia petycji.

Pobieranie opłat za korzystanie z dróg publicznych, w tym za postój 
pojazdów na drodze publicznej w strefie płatnego parkowania, regulowane jest 
przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz prawa miejscowego stanowionego na obszarze 
poszczególnych gmin z terenu Powiatu Łowickiego.

Zakres wnioskowanych zmian wskazanych z pkt 1 petycji w zakresie 
oznaczonym w Uchwale nie należy do kompetencji samorządu powiatowego. Na 
podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, inicjatywa 
ustawodawcza w tym zakresie przysługuje między innymi Radzie Ministrów.

W związku z powyższym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach adresat 
petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyłają niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu 
właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot 
wnoszący petycję.


