
UCHWAŁA NR LX/1226/10  

RADY MIASTA KATOWICE  

z dnia 21 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi S K 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 

poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. Przekazać  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę  S K z dnia 10 czerwca 2010 r. na 

uchwałę nr XIX/334/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 7, poz. 290 z późn. zm.) wraz z odpowiedzią na skargę.  

§ 2. Faktyczne i prawne argumenty odpowiedzi na skargę zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Pismem z dnia 21 kwietnia 2010 r., skierowanym na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Katowice adwokat S K 

wezwał  Radę  Miasta Katowice do usunięcia naruszenia prawa wskutek uchwalenia i wykonywania uchwały Rady 

Przewodniczący Rady Miasta 

Katowice  

 

Jerzy Forajter 

 

Miejskiej Katowic nr XIX/334/04 z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obszarze miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 7 poz. 290 

z późn. zm.). Wzywający postulował uchylenie uchwały, zaprzestanie pobierania wszelkich opłat na jej podstawie oraz

zwrot nienależnie – jego zdaniem – pobranych opłat. Wezwanie swoje motywował  faktem, iż  w przedmiotowej 

uchwale nie określono sposobu pobierania opłat, ich uiszczania, weryfikacji oraz wzorów stosownych formularzy. Rada 

Miasta Katowice uchwałą nr LVIII/1220/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana S K do 

usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej Katowic w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 

dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice postanowiła nie uwzględnić 

wezwania. W uzasadnieniu do w/w uchwały podniesiono, że uchylenie przedmiotowej uchwały spowodowałoby 

rezygnację  z korzystania przez miasto Katowice z ustawowego uprawnienia do pobierania opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, zawartego w ustawie z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. - art. 13 ust.1 pkt 1, art. 13b ust. 

1-5 i ust. 7, art. 40a ust.1, art. 40d ust. 2). Rezygnacja taka nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 

opisane w art 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.) poprzez "niepobranie lub niedochodzenie należności (...)

jednostki samorządu terytorialnego". Mając powyższe na uwadze, uchylenie obowiązującej uchwały możliwe jest przy 

jednoczesnym uchwaleniu nowego aktu prawa miejscowego, regulującego przedmiot ustalenia strefy płatnego 

parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obszarze miasta Katowice. Jednocześnie 

zaznaczono, że obowiązująca uchwała podlegała  - jako akt prawa miejscowego - kontroli Wojewody Śląskiego, 

zgodnie z obowiązującym na dzień uchwalenia art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2003 r. Nr 9 poz. 28 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 

grudnia 1998 r.w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę  i organy 

administracji niezespolonej (Dz. U. Nr 162 poz. 1149).  

W tym stanie rzeczy skarga, w której skarżący żąda stwierdzenia nieważności uchwały w całości, nie zasługuje na 

uwzględnienie.  
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