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UCHWAŁA NR XV/279/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani K A do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej 
Katowic w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych na obszarze miasta Katowice 

Na  podstawie  art.  18  ust.  1 i  art.  101  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U. 
z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.)  w związku  z art.  35  §  3 ustawy  z dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – po rozpoznaniu sprawy 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. Nie uwzględnić wezwania Pani K A do usunięcia naruszenia prawa uchwałą 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.). 

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

§ 3. Zobowiązać  Przewodniczącego  Rady Miasta  Katowice  do  poinformowania  wnoszącej  wezwanie  o zajętym 
przez Radę Miasta Katowice stanowisku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 08 września 2011 r. skierowanym do Rady Miasta Katowice pani K A wezwała Radę do usunięcia 
naruszenia prawa wskutek uchwalenia i wykonywania uchwały 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. 
Wzywająca  postuluje  uchylenie  uchwały  lub  co  najmniej  uchylenie  jej  zapisów  §  5 i  §  13.  Wezwanie  swoje 
uzasadnia sformułowaniem, iż jej interes prawny został naruszony wskutek wydania uchwały, na podstawie której 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach dochodzi od wzywającej opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za 
parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania na obszarze miasta Katowice w latach 2006 – 2007. Ponadto 
Pani  K A wskazuje,  iż  dalsze  obowiązywanie  uchwały  powoduje,  że  za  parkowanie  pojazdu w strefie  płatnego 
parkowania miasta Katowice  zmuszona  jest  ponosić  opłatę w wysokości wyższej  niż  jej maksymalna wysokość 
wskazana w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 
W opinii  wzywającej,  stawki  opłat  za  parkowanie  pojazdów  w strefie  płatnego  parkowania  na  obszarze  miasta 
Katowice wynikające z zapisów uchwały, wykraczają poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 13b ust. 4 pkt 
1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 

W odniesieniu do powyższego wezwania i jego uzasadnienia należy zważyć co następuje: 

Z  dokonanych  ustaleń  wynika,  iż  Pani  K  A jest  dłużnikiem  miasta  Katowice  z tytułu  nieuiszczonych  opłat  za 
parkowanie  pojazdu  samochodowego  w strefie  płatnego  parkowania,  jak  i opłat  dodatkowych.  Wobec 
nieuregulowania przez wzywającą należnych Miastu opłat, prowadzone  jest przez Miejski Zarząd Ulic  i Mostów 
w Katowicach postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności obejmujących lata 2006 – 2010. 
Nie można  zgodzić  się  z twierdzeniem  pani K A,  iż  zapisy  §  5 i  §  13  uchwały  nr XIX/334/04  Rady Miejskiej 
Katowic z dnia 19 stycznia 2004 r. są niezgodne z obowiązującym prawem. 
Uchwała  nr XIX/334/04 Rady Miejskiej Katowic  z dnia  19  stycznia  2004  r. wydana  została m.in.  na  podstawie 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), która w art. 
13b ust. 3 do kompetencji  rady miasta przekazała ustalenie stref płatnego parkowania, a w art. 13b ust. 4 ustawy 
zobowiązała  radę miasta  do  ustalenia wysokości  stawek  opłaty  za  parkowanie,  dając  jej  także  upoważnienie  do 
wprowadzenia  opłat  abonamentowych  lub  zryczałtowanych  oraz  zerowej  stawki  opłaty  dla  niektórych 
użytkowników  drogi. Ograniczeniem  tych  kompetencji  jest  określenie maksymalnej  stawki  za  pierwszą  godzinę 
parkowania pojazdu samochodowego, która nie może przekraczać 3 zł, zgodnie z art. 13b ust. 4 pkt 1 ustawy oraz 
progresja  opłat  określona  w art.  13b  ust.  5 ustawy.  Zgodnie  z ww.  przepisem  „(…)  przy  ustalaniu  stawek 
uwzględnia  się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze  trzy godziny parkowania, przy czym progresja nie 
może  przekraczać  powiększenia  stawki  opłaty  o 20%  za  kolejne  godziny  w stosunku  do  stawki  za  poprzednią 
godzinę  parkowania.  Stawka  opłaty  za  czwartą  godzinę  i za  kolejne  godziny  parkowania  nie może  przekraczać 
stawki opłaty za pierwszą godzinę parkowania”. 
Ograniczenie to należy interpretować ściśle, jako zakaz takiego określania opłat, które powodowałyby obciążenie 
wyższe  niż  3 zł  za  pierwszą,  czwartą  i kolejne  godziny  parkowania  pojazdu w strefie  płatnego  parkowania  oraz 
obciążenie  wyższe  niż  kwoty  wynikające  z progresji  zastosowanej  przy  pierwszych  3 godzinach  parkowania 
pojazdu. W pozostałym  zakresie  rada  miasta  ustala  stawki  swobodnie,  korzystając  z upoważnienia  określonego 
w art. 13b ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy. Tym samym zgodne z prawem jest określenie w § 5 uchwały nr XIX/334/04 
Rady  Miejskiej  Katowic  z dnia  19  stycznia  2004  r.  stawek  opłat  należnych  od  każdej  rozpoczętej  godziny 
parkowania. 
Za  błędne  uznać  należy  również  twierdzenie  pani  K  A,  iż  uchylenie  uchwały  nr  XIX/334/04  Rady  Miejskiej 
Katowic  z dnia 19  stycznia 2004  r.  nie  stanowić będzie naruszenia dyscypliny  finansów publicznych. Uchylenie 
przedmiotowej  uchwały  spowodowałoby  rezygnację  z korzystania  przez  miasto  Katowice  z ustawowego 
uprawnienia do poboru 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,  opisane  w art.  5 ust.  1 pkt  2 ustawy  z dnia  17  grudnia  2004  r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) 
poprzez „niepobranie lub niedochodzenie należności (…) jednostek samorządu terytorialnego”. 
Jednocześnie  podkreślenia wymaga  fakt,  iż  uchwała  nr XIX/334/04 Rady Miejskiej Katowic  z dnia  19  stycznia 
2004  r.  podlegała  –  jako  akt  prawa miejscowego  –  kontroli Wojewody  Śląskiego,  zgodnie  z obowiązującym  na 
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dzień uchwalenia art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 05 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. z 1998 r. Nr 162, poz. 1149). Promulgacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego  świadczy,  iż  nie  jest  ona  –  jako  akt  prawa  miejscowego  –  niezgodna  z aktami  prawnymi  wyższego 
rzędu. 
Konkludując,  zarzuty  zawarte w piśmie  z dnia  08 września  2011  r.  będącym wezwaniem  do  usunięcia  naruszeń 
w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uważa się 
za bezzasadne, a wezwania nie uwzględnia się w całości. 


