
           

Uchwała Nr XVII/125/20 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Renatę Sutor      

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Uznaje się, że petycja z dnia 18 listopada 2019 r.  uzupełniona w dniu 28 listopada 2019 r. 

złożona przez Panią Renatę Sutor o zmianę przepisów prawa: miejscowego, podatkowego, 

cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego i zbiórek publicznych nie 

zasługuje na uwzględnienie. 

 

§ 2 

 

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego do zawiadomienia wnoszącej 

petycję o sposobie jej załatwienia.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady  
         Powiatu Opolskiego 

 

/-/ Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 



     UZASADNIENIE 

  

W dniu 18 listopada 2019 r. wpłynęła do Rady Powiatu Opolskiego petycja adwokata 

Pani Renaty Sutor złożona w interesie publicznym o zmianę przepisów prawa: miejscowego, 

podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego i zbiórek 

publicznych. Jej treść uzupełniono petycją z dniu 28 listopada 2019 r. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego po przeanalizowaniu 

treści petycji oraz informacji udzielonych przez Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomości i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu, wykonującego zadania              

w przedmiocie wniesionej petycji stwierdziła, co następuje: 

1. Zgodnie z § 1 Uchwały Nr V/43/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r. 

powierzono Zarządowi Powiatu Opolskiego uprawnienia do określania wysokości cen 

i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 

użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej Powiatu Opolskiego.  

2. W tutejszym powiecie funkcjonują obiekty użyteczności publicznej, przed którymi są 

miejsca parkingowe, takie jak: kościoły, cmentarze oraz szpitale, jednak nie stanowią 

one własności Powiatu Opolskiego.  

3. Na gruncie Powiatu Opolskiego jest tylko jeden budynek użyteczności publicznej, 

przed którym znajduje się parking, jest to szpital położony w Ozimku przy ul. 

Częstochowskiej 31, jednak miejsca postojowe są tu darmowe.  

4. W związku z powyższym w Powiecie Opolskim nie ma konieczności zmiany 

przepisów prawa miejscowego w zakresie nieodpłatnych miejsc publicznych 

służących jako parkingi. 

5. Odnosząc się natomiast do zmiany pozostałych przepisów prawa wymienionych                     

w petycji, organami właściwymi w tym zakresie będą: Sejm, Senat i Prezydent RP. 

 

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego, po 

przeanalizowaniu treści petycji i wyjaśnień w jej przedmiocie, na posiedzeniu w dniu 09 

stycznia 2020 r. stwierdziła, iż nie widzi potrzeby zmiany przepisów prawa miejscowego               

w zakresie opłat za miejsca parkingowe w Powiecie Opolskim. Natomiast pozostała część 

petycji, dotycząca zmiany przepisów prawa: podatkowego, cywilnego, gospodarczego, 

mediów, postępowania cywilnego i zbiórek publicznych, należy do właściwości: Sejmu, 

Senatu i Prezydenta RP, gdzie należy przekazać petycję. 

 

 

 

 

 


