
R

UCHWAŁA NR L/1208/14

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R  T  na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1.  Uznać za bezzasadną skargę Pana  T  z dnia 31 marca 2014r. na niewłaściwe działania 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach związane z naliczeniem opłat dodatkowych za 
parkowanie na terenie strefy płatnego parkowania miasta Katowice.

§ 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
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 31 marca 2014r. Pan R T złożył skargę na niewłaściwe działania
Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach związane z naliczeniem opłat dodatkowych za
parkowanie na terenie strefy płatnego parkowania miasta Katowice. W skardze ww. w szczególności
podniósł, iż Dyrektor MZUiM nie odpowiedział na jego wniosek z dnia 29 maja 2013r. o umorzenie
należności wynikających z naliczenia opłat dodatkowych za parkowanie samochodu oraz o udostępnienie akt
sprawy.

W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono co
następuje:

Pismem z dnia 29 maja 2013r. skarżący zwrócił się do Dyrektora MZUiM w powyższych sprawach.
W odpowiedzi pismem z dnia 25 czerwca 2013r. poinformowano Pana R T iż obowiązek
zapłaty opłaty postojowej powstaje z mocy prawa i nie wymaga doręczenia żadnego orzeczenia przez organ
uprawniony do poboru. W piśmie stwierdzono również, że wyjaśnienia skarżącego zawarte w jego piśmie z
dnia 29 maja 2013r. są niewystarczające, wobec czego brak jest możliwości odstąpienia od procedury
ściągnięcia opłaty dodatkowej w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od właściciela
pojazdu. Do pisma dołączono szczegółowe zestawienie nieopłaconych postojów pojazdu o numerze
rejestracyjnym SK7010W oraz kserokopie wezwań do uiszczenia opłaty parkingowej wystawionych przez
inkasentów.

Odpowiedź na pismo wysłana została listem poleconym na wskazany przez skarżącego adres
korespondencyjny. Pismo to, pomimo dwukrotnego awizowania przez operatora pocztowego, nie zostało
podjęte przez adresata w terminie, wobec czego zgodnie z treścią art. 44 z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) uważa się je za doręczone (doręczenie zastępcze)
z upływem czternastego dnia od dokonania pierwszego zawiadomienia.

Należy jednocześnie podkreślić, iż fakt parkowania ww. pojazdu na terenie strefy płatnego
parkowania miasta Katowice został ujawniony przez inkasentów MZUiM w toku zwykłych czynności
kontrolnych. Okoliczności te potwierdzone zostały przez pracowników na drukach wezwań, których jedna
część umieszczona została na pojeździe.

Dane Pana R T jako właściciela przedmiotowego pojazdu pozyskane zostały
z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i na tej podstawie wszelkie roszczenia były kierowane pod
jego adresem. Wskazać także trzeba, że podstawą poboru opłaty dodatkowej jest art. 13 f ust. 1 ustawy z dnia
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) oraz przepisy prawa

miejscowego, w tym wypadku § 13 Uchwały nr XIX/334/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19 stycznia
2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach
publicznych na obszarze miasta Katowice (ze zmianami) oraz zastępującej jej Uchwały nr XXXIV/755/13
Rady Miasta Katowice z dnia 6 marca 2013r. w tej samej sprawie (ze zmianami).

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy korzystający z dróg publicznych są
zobowiązani do ponoszenia opłat m. in. za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w
strefie płatnego parkowania. Obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie powstaje z chwilą pozostawienia
pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania, ustalonej znakami D-44 przy wjeździe i D-45 przy
wyjeździe.

W tym miejscu trzeba również podkreślić, że stosownie do treści § 5 Regulaminu poboru opłat w
strefie płatnego parkowania miasta Katowice, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XII/197/11 Rady
Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2011r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (ze zmianami), osoba
korzystająca z pojazdu parkującego w strefie płatnego parkowania miasta Katowice zobowiązana była do
uiszczenia opłaty za parkowanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni (obecnie 14 dni) od daty
zaparkowania pojazdu. Za nieuiszczenie opłaty, zgodnie z powołanymi wyżej uchwałami, pobierana jest
opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł, której sposób pobierania określa powyżej wskazany Regulamin.

Mając na uwadze powyższe skargę należy uznać za bezzasadną.
Jednocześnie na podstawie art. 238 K.p.a. poucza się, iż w przypadku ponownego złożenia skargi w

tej samej sprawie bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
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swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
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