
UCHWAŁA NR XXIII/201/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 6 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870 z późn. zm.) Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po zapoznaniu się z petycją w interesie publicznym z dnia 6 grudnia 2019 r. w zakresie pkt 1 - zmiany 
przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w gminie miejsc bezpłatnego parkowania, przekazanej 
w tym zakresie według właściwości uchwałą Nr XIII/118/2020 r. Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 
6 lutego 2020 r. uznaje się ją za bezzasadną z uwagi na brak w Gminie Koniecpol stref płatnego parkowania. 

§ 2.  

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu 

 
 

Aneta Chrzuszcz 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/201/2020 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Uchwałą Nr XIII/118/2020 r. z dnia 6 lutego 2020 r. Rada Powiatu Częstochowskiego postanowiła przekazać 
do rozpatrzenie Gminie Koniecpol zgodnie z właściwością petycję z dnia 6 grudnia 2019 r. w części dotyczącej 
pkt 1 – to jest w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w gminie miejsc 
bezpłatnego parkowania. 

Petycja ta po przekazaniu jej do Rady Miejskiej w Koniecpolu została przesłana do Komisji Skarg Wniosków 
i Petycji celem zajęcie stanowiska co do treści petycji. Komisja w przygotowanym stanowisku potwierdziła, iż 
w Gminie Koniecpol nie występują strefy płatnego parkowania, co czyni bezzasadnymi wnioski petycji 
dotyczące zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie wyznaczenia na terenie gminy miejsc publicznych 
gdzie będzie można bezpłatnie zaparkować samochód wraz z zaznaczeniem takiego miejsca znakiem 
drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny. 

W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji w zakresie 
pkt 1 jako bezzasadnej.
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