
Uznać za bezzasadną skargę Pana F                B          z dnia 8 czerwca 2009r. na działalność

w sprawie rozpatrzenia  skargi  Pana F                 B           na działalność  Prezydenta Miasta

Uchwała nr XLV/948/09
Rady Miasta Katowice 

z dnia 31 sierpnia 2009r.

 
Katowice. 

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  późn.  zm.)  w  związku
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2000r., nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1.  
Prezydenta  Miasta  Katowice  dotyczącą  poboru  opłat  za  parkowanie  pojazdów w strefie 
płatnego  parkowania  oraz  rozsyłania  do  mieszkańców  centrum  Katowic  upomnień 
w związku z nieuiszczeniem tych opłat.

§2. Faktyczne  i  prawne  argumenty  decydujące  o  zajętym  stanowisku  w  sprawie  zawiera 
uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§3. Zobowiązać  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Katowice  do  zawiadomienia  skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter



Pan F                B       zamieszkały przy ul. Mielęckiego w Katowicach, a więc w granicach

Katowice  wpłynęła  skarga  Pana  F                 B          z  dnia  8  czerwca  2009r.  na  działalność

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2009r., za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, do Biura Rady Miasta 
 

Prezydenta Miasta Katowice. Skarżący w skardze podnosi, iż do mieszkańców centrum Katowic 
bezprawnie rozsyłane są upomnienia do zapłaty określonej kwoty za dojazdy do swoich posesji. 

W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono, iż 
pobór opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w mieście 
Katowice odbywa się na podstawie uchwały Rady Miejskiej  Katowic z dnia 19 stycznia 2004r. 
nr XIX/334/04 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych na obszarze miasta Katowice. Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi 
Miasta Katowice oraz Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Katowicach. Należy podkreślić, iż 
uchwała ta stanowi prawo miejscowe i obliguje osoby korzystające z miejsc parkingowych w strefie 
płatnego parkowania do uiszczania określonych opłat. Ten akt prawny, jak też żaden inny przepis 
prawa, nie zwalnia mieszkańców domów położonych w granicach powyższej strefy z uiszczania 
opłat. Mogą oni natomiast wystąpić o ich realizowanie w formie abonamentowej na podstawie tzw. 
karty mieszkańca. 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta 
Katowice jest zobowiązany do wykonywania zadań związanych z poborem opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania. Opłaty od 2004 roku pobierane są przez 
upoważnionych  pracowników  wyróżniających  się  ubiorem  i  dyżurujących  na  poszczególnych 
ulicach na podstawie biletów parkingowych (wezwań). W przypadku nieuiszczenia opłat według 
stawek godzinowych określonych w ww. uchwale  lub bez  ważnego abonamentu  pobierana  jest 
opłata  dodatkowa w kwocie 50 zł.  Opłaty powyższe są  egzekwowane na  podstawie  przepisów 
ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji  (t.j.  Dz.  U. 
z 2002r. nr 110, poz. 968 z późn. zm.). Przepis art. 15 tej ustawy wymaga, aby wierzyciel, w tym 
wypadku  MZUiM,  przed  wystawieniem  tytułu  wykonawczego  przesłał  zobowiązanemu 
upomnienie z zagrożeniem skierowania sprawy do egzekucji i udzieleniem 7 - dniowego terminu na 
jego wykonanie. 

 
strefy płatnego parkowania w okresie od 7 stycznia 2005r. do 8 kwietnia 2005r. korzystał z opłaty 
abonamentowej  umożliwiającej  mu  parkowanie  pojazdu  samochodowego  o  nr  rej.  KBW 5071 
w strefie.  Po  upływie  okresu ważności  karty mieszkańca  skarżący nie  zwracał  się  do MZUiM 
o wydanie kolejnej karty na kolejne okresy czasu. Mimo tego parkował swój pojazd na terenie 
strefy płatnego parkowania. Nie regulował jednak należnych Miastu Katowice z tego tytułu opłat. 
W związku z powyższym zgodnie z obowiązującym prawem i wyznaczonymi przez Prezydenta 
Miasta Katowice zadaniami służby MZUiM obciążyły ww. opłatami dodatkowymi i skierowały do 
niego upomnienia w trybie art. 15 ustawy o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji. Zgodnie 
z tym przepisem wyznaczano też mu 7 – dniowy termin na uregulowanie zaległości opisanych 
w każdym upomnieniu. Upomnienia te skarżący także zignorował. Tym samym MZUiM zmuszony 
będzie do wystawienia tytułów wykonawczych i skierowanie ich do organu egzekucyjnego.

W świetle powyższego zarzuty podniesione w skardze należy uznać za bezzasadne.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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