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Gminy Powiatu
Czgstochowekiego

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia I I lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r..
poz. 870) przekazujg petycjg adwokat Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019r., celem rozpahzenia
zgodnie z wla$ciwo5ciq w zakresie zmian przepis6w prawa miejscowego odno$nie utworzenia
w katdej Gminie bezplatnego miejsca parkingowego.

Rada Powiatu Czgstochowskiego na sesji w dniu 6 lutego 2020r. podjgla Uchwalg Nr
XIil/1I8/2A2A w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku, kt6ra stanowi
zal4cznik do pisma.

mgr lirz.

Zat4ezniki:

1. Pefycja adwokat Renaty Sutor z dnia 18 listopada 2}l9r.
2. Uchwala Nr Xlll/l |8/2AZA Rady Powiatu Czgstochowskiego z dnia 6 lutego 202Ar. w sprarvie

rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku.



UCHWALA NR XIIYI r8r2O2O
RADy PorryrATU CZ4STOCHOWSKTECO

z dnia 6 lurego 2A2A r.

w sprawie rozp*trzenir petycji s dnip 6 grudaia 2019 roku

Na podstaurie Lrl^l2ph I I oraz art. l6a ust. I ustawy z dnia 5 czssca i9g8r. o samorzEdzie
{Dz. U. z20l9t, poz. 5l l zp6fn" a.) oraz art g ust, 2 usawy z dnia l l lipca 2AAr. opetycjach fn"U.
z 2018r. poz. 8?0) ur,hwala sig, co aastqpuje:

$ l. Postanawia sig do rozpatmenia zgodnie z wlasciwo5ci4 petycjg wuiesion4 w dniu 6 gnrdnia
20l9roku wzakresie miany przepis6w prawa miejscowego 'oancinie utworzenia wkazdej Cml*e
bezphtnego miejsca parkingourego gminom powiatu czgstochowskiego:Gminie Blachownia, Gnind Dqbmx,a
Zielau4 Gminie Jan6w, Gminie Kamienica polska" Gminie Klomnice, Crminie Koaiocpol, Cmiai" KonopiEka,
9*i*t Kruszyna, Gminie Lel6w, Gminie Mst6w, Gminie Mykan6w, Gminie Olsxyn, Gminie poczeena,
Gminie Przyrcw, Gminie Rg&iny iGminie Starcza.

_ _$ 2.Postnnawia sig nie uvzgl$nif wniosku o poparcie petycji z dnia 2T lislopada 2019 roku slcierowanej
do Konferencji Episkopatu Polski.

$ 3. uzasadniaie rozpatuenia petycji strnowi zalqcznik do ainiejszej uchwaly.

$ 4. Zobowiezuje sig Przewodnicz4cego Rady Powiatu do zawiadomienia perycjg o rozpatrzoniu
petycji.

$ 5. Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Frzewodniczqcy Rady
Powiatu Czgstochowskiego
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Zalqcaik do uchwaly Nr XIII/I tg/ZAZ}

Rady Powiatu CzgstochowsUego

z dnia 6 lntego 20?0 r.

Uzacadnieaie

w dniu 5 grudnia 2019 rokil Rady Fowiatu Czgstochowskiego uptyngla za pomocq *rodk6wkomunikacjielelqllicznej gqycja. wmysl art.zust.3uqawy zdnia ri rip.u ebt+r.'op"ryi:"rn plau. z2gt3r.poz' 870), przedmiotem pty:ji moZe byd ?4dand w szczegolnosci, zmniany praryis6w prewq po{igciarozstzygnigcia lub innego dziqlania w sprawie dotycz4cej podnion umosz+cego pdycjg, zycia zbiorornegolub warto$ci wymlsaiecrch szczeg6lnij ochrony w;i;'d"d wspotnego, iii,-ori"y"t sig wzakresiezsda$ i kompetencji adresata pefycji.

Z - trecci przepis6w ustalvy z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dzu. z201gr.poz'2068zd,in. m.). jednoznlcznie wyaikq 2e sprawy zwiqine ,ot*ot"oirm sftff platnegopa*owania oraz ustaleniem wysokos{ optar za po$tdj pi4*aot" naliz4 do wylqcznej tonpetenc3i organ6wgmin' w zwi4zku z powyzszym perycjg w te; casci przet""u;r sig zgoinie z wlagiwosci4 do gmin powiarrr
czfstochowskiego.

Analiza przepis6w ustalily zdnia Sczewrca 1998roku osamorz?dzie powiatowym (Dz. U. z20lgr.poz' 5l l zp62n. ?]0rt.) oraz ustaw szczegoluych okreslajqcycb zadania powiatow, po!*r" jednoaracanie
sturierdzid, i2 postulat zawut! .w pkr 2 petycji nie miisci sig w zakresie zadan i komp*enc3i powianr.
?#2 petycji wynika, 2e-sktadaj4ca petycjs wnosi c poparcii rv formie ucbwaly perycji zlozinej ju: do
Konftrcncji Episkopatu Polski.

ld: 8C4fi025-BgFA-4 I BG83CB-C,FCAF 607999. podpisany Stn)rra I



Renata Sutor Rabka-Zdr6j, dnia 6 grudnia 2019 roku

Wszystkie Gminy Powiaty i Woiew6dztura

PXTYCf,A

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepis6w praua mieiscowego

DzialajEc w imieniu wlasnym, na zasadzie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, skiadam

niniejsz4 perycjq w interesie publicznym i postulujg:
tfi''
qJ o zmianq przepis6w prawa miejscowego poprzez utworzenie w kaidej Cminie miejsca gdzie mo2na

bezplatnie zaparkowat wraz z zaznaczeniem takiego miel'sca - znakiem drogowynt parkingu z dopiskiem

bezplatny. Uwa2am, 2e w kaZdej Gminie powinny byf utworzone takie parkingi, po to aby turysta albo

mieszkaniec danej Gnriny mdgt sobie spokojnie zostawid samoch6d i zwiedzai miasto lub zalatwiad r6ine

sprawy. Postuluje rdwnie2, aby przed SEdami, Gminami, Starostwami, Urzqdarni Skarbowymi i innymi

urzgdami publicznymi byly parkingi bezplatne.

2. o poparcie w formie uchwaly skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski moiei petycii wyslanej do

**iu,"ff iokonaniepe}nejlntronizacjitezusaChrystusanaKr6]aPolski,gdyispran/a

naszej wiary nie moie nas nie obchodzii, a zwlaszcza dzielit. W tym miejscu pragnq przypomniei slowa fw.

Jana Pawla ll wygloszone w dniu 29 czerwca2004 roku podceas uroczystoSci Swiqtych Apostol6w Piotra

i pawia, tj. ,,Ut unum sint! Z tego wtatnie wynika nasze zobowiqzanie dq2enia do iednotci - iest csno

odpowiedziq ns gorqce pragnienie Chrystusa, Nie chodzi tu o iakiei nieokrellone dabrosqsiedzkie stosunki,

lecz o nierozerwalnq wiql wiary teolagalnej, ze wzglqdu na ktdrq naszJtm przeznsczenienl nie iest !?odzigl'

IeczJ<om,unia'.

W t)rm miejscu wyra2am zgodq na umieszczenie moich ww danych osobowych na stornie internetowei'

Z powaZaniem

adw. mgr lic, koScielny - Renata Sutor

Otr4mujq:

Adresaci w formie e-mail
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