
              za bezzasadn
 Pana A 

Pan A          D

        w dniu 28.01.2001r. zwróciPan A            D

        na dzia Pana A        D

Uchwała nr XLVIII/641/02 
Rady Miejskiej Katowic 

z dnia 25 kwietnia 2002r. 
 
w sprawie załatwienia skargi na działalność Komendanta oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w 
Katowicach. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) 
 

Rada Miejska Katowic 
uchwala: 

 
1. Uznać skargę łalność Komendanta oraz funkcjonariuszy 

Straży Miejskiej w Katowicach za bezzasadną. 
2. Prawne i faktyczne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie 

do niniejszej uchwały. 
3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia wnoszącego skargę o sposobie jej 

załatwienia. 
4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej Katowic. 
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Katowic  

 
 

Wojciech Boroński  
 

Uzasadnienie 
 

 
ł się do Wojewody Śląskiego ze skargą dotyczącą 

działalności Straży Miejskiej w Katowicach a w szczególności dot. niesłusznego nałożenia mandatu 
karnego za zaparkowanie pojazdu na ulicy Jordana w Katowicach w dniu 25 lipca 2000r. 
Wojewoda Śląski powołując się na art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazał 
skargę do rozpatrzenia do Rady Miejskiej Katowic. 
W trakcie podjętych czynności wyjaśniających ustalono, co następuje: 
 
W dniu 25 lipca 2000r. Skarżący zaparkował samochodem osobowym marki Fiat Uno na ulicy Jordana 
w taki sposób, iż szerokość chodnika pozostawiona dla ruchu pieszych została ograniczona zaledwie 
do 40 cm. 

ąc samochodem w opisany sposób nie zastosował się do przepisów 
określonych w art. 47.1. pkt 1 i 2 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Funkcjonariusz Straży Miejskiej 
za popełnione wykroczenie (art. 97 KW) nałożył mandat w wysokości 50 zł. Mandat został na życzenie 
Skarżącego wystawiony w formie kredytowanej, natomiast jego przyjęcie zostało potwierdzone 
własnoręcznym podpisem. Ponadto Skarżący nie skorzystał z przysługującego mu w świetle 
obowiązującego przepisu art. 66 par. 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia prawa do 
odmowy przyjęcia mandatu karnego. Skarżący w wyznaczonym terminie mandatu karnego nie zapłacił 
i po otrzymaniu wezwania do zapłaty zakwestionował nałożenie mandatu. W wyniku ponownego 
badania sprawy nie stwierdzono przesłanek do uchylenia nałożonego mandatu oraz do uznania, iż 
grzywna została nałożona za czyn nie będący wykroczeniem. 
Rada Miejska Katowic po zapoznaniu się z okolicznościami zdarzenia uznał  Pana Aę
D ą. 
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