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UCHWAŁA NR .................... 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor* 

Na podstawie art. 18 b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.                

o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870; dalej: Ustawa o petycjach) Rada Miasta Sandomierza 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu petycji Pani Renaty Sutor* złożonej w ineteresie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego uznaje się, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2.  

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały, w tym powiadomienie wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia, 

powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miasta Sandomierza 

 

 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE 

 

 

 

W dniu 25 listopada 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wpłynęła przekazana za 

pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego petycja Pani Renaty Sutor* złożona w interesie 

publicznym w przedmiocie zmian przepisów prawa, w tym przepisów prawa miejscowego. 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza uwzględniając właściwość merytoryczną skierował 

przedmiotową petycję do rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków            

i Petycji Rady Miasta Sandomierza, która zgodnie ze Statutem "(...) opiniuje skargi wnioski       

i petycje wpływające do Rady oraz wydaje rekomendację co do dalszego trybu 

postępowania"".  W dniu 11 grudnia 2019 r. zwołane zostało posiedzenie w/w Komisji, 

którego jednym             z punktów obrad było rozpatrzenie zaproponowanych w petycji zmian 

prawa. Z uwagi na fakt, iż postulowane zmiany w zakresie prawa lokalnego obejmowały 

swym zakresem właściwość organów samorządu terytorialnego różnego szczebla, Komisja 

skupiła się nad zagadnieniem parkingów znajdujących się w sąsiedztwie sandomierskich 

kościołów, cmentarzy oraz szpitala. Na podstawie poczynionych ustaleń stwierdzono, iż 

jedynie                   w przypadku miejsc parkingowych znajdujących się w pobliżu 

sandomierskiej Bazyliki Katedralnej - przy ul. Mariackiej i Katedralnej - pobierane są opłaty 

parkingowe. Związane jest to z włączeniem tych ulic w strefę płatnego parkowania w 

Sandomierzu znajdującą się           w obrębie Starego Miasta (§ 1 pkt.1 uchwały nr VII/95/2019 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 

parkowania na terenie Sandomierza - Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019 r. poz. 2114) ). 

Podkreślono przy tym, iż w niedzielę (a więc w dniu, gdy bazylika jest najczęściej 

odwiedzana przez wiernych) parkowanie w tym obszarze jest zwolnione z opłat, a ponadto w 

pobliżu Domu Katolickiego oraz Instytutu Teologicznego im. bł. W. Kadłubka w 

Sandomierzu, czyli w niedalekim sąsiedztwie Bazyliki Katedralnej, znajduje się parking 

bezpłatny. Podobnie przedmiotowa kwestia ma się w przypadku parkingów w pobliżu 

sandomierskich cmentarzy i szpitala. Są one bezpłatne. Mając powyższe na uwadze Komisja 

przyjęła stanowisko, że petycja Pani Sutor* jest bezprzedmiotowa w zakresie proponowanych 

zmian prawa lokalnego w odniesieniu do sandomierskich parkingów, a tym samym jest ona 

bezzasadna.    
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W przypadku złożenia kolejnej petycji w sprawie, która była przedmiotem petycji już 

rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie zostaną powołane nowe fakty lub dowody nieznane 

podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji, petycja taka może zostać pozostawiona bez 

rozpatrzenia.     

 

 

* Dane osobowe wnoszącego petycję zostały ujawnione na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) 

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1).  


