
UCHWAŁA NR XXIII/593/08 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 16 czerwca 2008 r. 
 
w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego 
likwidacji Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie 
 

Na podstawie art. 18 w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 113, poz. 984, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766); Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Odrzuca wniosek z dnia 19 maja 2008 r. o przeprowadzenie referendum gminnego 
w sprawie likwidacji Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie wobec niespełnienia wymogu 
poparcia wniosku przez co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców Miasta. 
 

§ 2. Na niniejszą uchwałę słuŜy skarga do sądu administracyjnego w terminie 14 dni 
od daty doręczenia uchwały inicjatorowi. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

UZASADNIENIE 
 
W dniu 19 maja 2008 r. inicjator referendum złoŜył Prezydentowi Miasta wniosek 
o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowanie w Gminie 
Miasto Szczecin. Prezydent Miasta przekazał wniosek Przewodniczącemu Rady Miasta, który 
zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym wystąpił 
do Rady Miasta o powołanie komisji do sprawdzenia poprawności złoŜonego wniosku przez 
inicjatora referendum. Komisję taką Rada Miasta powołała uchwałą Nr XII/592/08. 
Komisja dokonała sprawdzenia poprawności złoŜonego przez inicjatora wniosku 
o przeprowadzenie referendum wg kryteriów określonych ww. ustawie, a mianowicie: 

- czy wniosek został złoŜony w terminie (art. 14 ust. 1 ustaw) 
- czy treść wniosku spełnia wymogi określone w art. 15 ustawy o referendum lokalnym, 
- czy inicjator referendum zebrał wystarczającą liczbę podpisów osób uprawnionych 

do głosowania mieszkańców naszego Miasta. 
 
Z przedstawionej przez Komisję opinii wynika, iŜ złoŜony przez inicjatora referendum 
wniosek został złoŜony w terminie ustawowym oraz spełnia wymogi określone w art. 15 ww. 
ustawy. 
Natomiast trzecie kryterium dotyczące liczby prawidłowo złoŜonych podpisów nie spełnia 
wymogów ustawowych. 
 
Zgodnie z art. 4 pkt. 1 inicjator referendum zobowiązany był do złoŜenia poprawnych 
podpisów w liczbie 32 237 uprawnionych do głosowania mieszkańców Miasta Szczecin. 
 
Z opinii Komisji wynika, iŜ sprawdzono 37 428 podpisów. 
W wyniku weryfikacji podpisów, jako poprawne (nie budzące Ŝadnych wątpliwości) 
zakwalifikowano 28 810 podpisów, a 8.618 zostało zakwestionowanych z uwagi na: 

- brak osoby w rejestrze wyborców (6 106) 



- nie ukończenie 18 lat (63) 
- złoŜenie podpisu na dwóch lub więcej kartach (395) 
- nie pełne dane adresowe lub róŜniące się od informacji dot. adresu podanego 

w rejestrze wyborców (2 054). 
Jak wynika z powyŜszego inicjatorowi referendum brakuje 3 427 (32 237 minus 28 810) 
prawidłowo złoŜonych podpisów mieszkańców. 
 

W wyniku ponownej weryfikacji podpisów uznanych jako błędne Komisja 
postanowiła, zakwalifikować jako poprawne podpisy z niepełnymi danymi adresowymi (brak 
nazwy ulicy, brak nr budynku lub brak nr mieszkania). Liczba tych podpisów wynosi 2.054. 
W związku z powyŜszym Komisja uznała, Ŝe inicjatorowi referendum zabrakło 1 373 
podpisów do uznania wniosku za zgodny z ustawą o referendum lokalnym. 
 
Biorąc powyŜsze pod uwagę wnoszę do Wysokiej Rady o przyjęcie uchwały o proponowanej 
treści. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


