
UCHWAŁA NR XXX/640/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 7 października 2021 r. 

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta 
Gliwice w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania 

opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Odrzucić petycję w sprawie zmiany uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice w sprawie 
określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na 
terenie miasta Gliwice, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osób składających petycję 
o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/640/2021 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 7 października 2021 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
(dalej zamiennie: Komisja). 

Pismem z dnia 15 marca 2021 r. osoba reprezentująca grupę mieszkańców ul. Zwycięstwa skierowała do 
Prezydenta Miasta Gliwice petycję w sprawie zmiany uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania 
opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice. Intencją składających petycję było ponowne umożliwienie 
składającym petycję parkowania w strefie A w ramach abonamentu mieszkańca, mimo faktu zamieszkiwania 
w strefie B. 

Rozpoznając petycję Komisja zapoznała się ze stanowiskiem przedstawionym przez Zastępcę Prezydenta 
Miasta, a także wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
które zawierały negatywną ocenę w zakresie zmian proponowanych przez mieszkańców. Ponadto, Komisja 
zwróciła się do Komisji Gospodarki Komunalnej z prośbą o jej opinię w analizowanej sprawie. W odpowiedzi 
Komisja Gospodarki Komunalnej poinformowała o przeprowadzeniu dyskusji, która nie zakończyła się 
sformułowaniem jednoznacznej opinii. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 września 2021 r. podsumowała informacje uzyskane na temat 
petycji i przyjęła stanowisko w sprawie jej negatywnego rozpatrzenia. 

Na stanowisko Komisji szczególny wpływ miała informacja, iż mieszkańcy wnoszący petycję mają 
możliwość parkowania w podwórzu, toteż nie pozostają oni bez możliwości zaparkowania przy zamieszkałej 
przez nich nieruchomości. Ponadto, poza godzinami funkcjonowania strefy płatnego parkowania (od 17.00 do 
9.00) mieszkańcy mogą nieodpłatnie parkować w dowolnym wyznaczonym do tego miejscu (również w strefie 
A). 

Należy również przypomnieć, że ograniczenie przez Radę Miasta Gliwice możliwości parkowania w strefie 
A przez mieszkańców strefy B w ramach abonamentu mieszkańca, miało między innymi na celu zapewnienie 
dla ogółu mieszkańców Gliwic większej dostępności miejsc parkingowych w ścisłym centrum (przed 
wprowadzeniem zmiany liczba wydanych abonamentów przekraczała liczbę dostępnych miejsc parkingowych). 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miasta Gliwice 
odrzucenie ww. petycji. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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