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Nie będzie uchwalonego miesiąc temu zakazu poruszania się po stolicy tzw. furgonetek
antyaborcyjnych i furgonetek z hasłami homofobicznymi. Wojewoda Konstanty Radziwiłł
uchylił uchwałę warszawskich radnych w tej sprawie.
Zakaz uchwaliła Rada m.st. Warszawy na posiedzeniu 8 lipca.
- Od dłuższego czasu narasta w nas niezgoda na to, że samochody z takimi treściami krążą po
Warszawie. Razem z innymi radnymi pisaliśmy interpelacje, zgłaszałam popełnienie wykroczeń na
policji, powołując się na zakłócanie porządku. Nic z tego nie wyszło. Policjanci nawet eskortują te
furgonetki z obrazami, które szokują zwłaszcza małe dzieci albo obrażają osoby LGBT. Uznaliśmy, że
musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, że warszawiacy i warszawianki oczekują tego od nas mówiła radna KO Dorota Łoboda, która wraz z radnym Jarosławem Kaczyńskim przygotowała
projekt uchwały.
Przyjęto go większością Koalicji Obywatelskiej rządzącej stolicą. Za głosowało 41 radnych, a przeciw
18. Sprzeciwili się jej radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy podkreślali, że samorząd nie może
podejmować tego rodzaju uchwał. Inicjatorzy uchwały już wówczas podejrzewali, że wojewoda uchyli
zakaz. I tak się stało.

Wojewoda: Uchwała narusza porządek prawny
Dziś wojewoda mazowiecki opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie. Uchyla ono podjętą przez radnych uchwałę.
Wojewoda zarzuca propozycji radnych, że narusza ona "istotnie" porządek prawny. W komunikacie
wojewody czytamy:
Aby uchwała wprowadzająca przepisy porządkowe była zgodna z obowiązującymi
przepisami musi łącznie spełnić określone przesłanki, przede wszystkim:
Przepisy porządkowe mogą być stanowione przez samorząd jedynie w zakresie
nieuregulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Nie
mogą one prowadzić do uzupełniania (poprawiania), regulacji ustawowych w danym
zakresie.
Przepisy porządkowe mogą być wydane, gdy jest to niezbędne dla ochrony życia lub
zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa
publicznego, jeśli zostały lub mogą być naruszone. Ponadto muszą uwzględniać
przesłankę terytorialności - należy zweryfikować, czy obszar zagrożenia występuje
lokalnie, obejmując gminę lub jej część.
Według wojewody Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie wywiązała się ze swojego obowiązku i nie
wykazała w treści aktu oraz w jego uzasadnieniu, że wystąpiły ustawowe przesłanki upoważaniające
ją do wydania przepisów porządkowych.
- Ponadto uchwała została podjęta pomimo negatywnej opinii obsługi prawnej miasta - argumentują
prawnicy wojewody.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze miastu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Furgonetki krążyły także po Ursynowie
Furgonetki z hasłami antyaborcyjnymi i homofobicznymi krążą po Warszawie od kilku lat. W
kwietniu ubiegłego roku pojawiły się także na Ursynowie. W alei Komisji Edukacji Narodowej
zatrzymał ją jeden z kierowców. Podobne "obywatelskie zatrzymania" miały miejsce w innych
dzielnicach.
Mieszkańcy, którzy zatrzymywali pojazdy należące do ultrakonserwatywnej Fundacji "Pro Prawo do
Życia", skarżyli się na zakłócanie spokoju, nienawistne hasła nadawane z głośników oraz na treści
obrażające mniejszości seksualne, zrównujące je z przestępstwem pedofilii.
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