
           -projekt- 

UCHWAŁA NR  ………………………. 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia …………………………………..  

 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 , zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, 

Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 

poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 

1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, 

Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. 

z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 

1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675,  

Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 

poz. 1281, Dz. U. z 2012r. poz. 567) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala,  

co następuje:  

 

§ 1. Po  rozpatrzeniu  wezwania  z dnia  13 grudnia 2012  roku,  skierowanego  przez………  

zamieszkałego w Piotrkowie Trybunalskim, do  usunięcia  naruszenia  prawa  

postanowieniami  uchwały Nr XXIII/424/12 Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  

27 czerwca 2012  roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania, wezwanie 

uznaje się za niezasadne  i odmawia się zmiany tej uchwały z powodów faktycznych  

i prawnych wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

       do Uchwały Nr ………………………. 

       Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

       z dnia ………………………………… 

 

UZASADNIENIE 

 

 Dnia 13 grudnia 2012 roku do Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęło 

pismo . – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 

Podstawę wniesienia wezwania stanowi art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone 

uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji 

publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę 

do sądu administracyjnego. Wnoszący wezwanie wzywa Radę Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego do zmiany § 2 ust. 1 pkt 8 Uchwały Nr XXXIII/424/12 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek  

i sposobu ich pobierania, który brzmi: „identyfikator postojowy dla mieszkańców miasta 

zameldowanych w strefie płatnego parkowania na pobyt stały lub czasowy, uprawniający do 

parkowania przez mieszkańca w pobliżu jego miejsca zamieszkania jednego pojazdu 

samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, będącego jego własnością, 

współwłasnością lub pozostającego w jego użytkowaniu, jako posiadacza zależnego,  

na podstawie umowy – 25,00 zł. rocznie lub na czas zameldowania na pobyt czasowy krótszy 

niż rok. W przypadku wymeldowania w trakcie obowiązywania identyfikatora postojowego 

mieszkańca, traci on ważność”, poprzez dopisanie po słowie: „zameldowanych” wyrazów:  

„i zamieszkałych”. 

Zdaniem wnoszącego odwołanie obecny stan prawny „liberalizuje dotychczasowe przepisy 

uprawniające do uzyskania identyfikatora mieszkańca i jest korupcjogenny”. Zapisanie  

w uchwale wymogu zameldowania na pobyt stały lub czasowy może prowadzić m.in. do 

uzyskania więcej niż jednego identyfikatora postojowego przez jednego mieszkańca. 

Konieczne jest dodanie warunku zamieszkania pod wskazanym adresem przez osobę 

ubiegającą się o identyfikator. 

Odnosząc się do wyżej wskazanych zarzutów stwierdza się, co następuje: 

Zapis zawarty w § 2 ust. 1 pkt 8 Uchwały Nr XXXIII/424/12 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na 

terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich 

pobierania w części mówiącej o tym, że identyfikator postojowy dla mieszkańców miasta 

dotyczy osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy jest adekwatny do zapisów ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która umożliwia 

każdej osobie przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zameldowanie na pobyt 

stały lub na czasowy. Ponadto w oparciu o art. 231 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku -  

kodeks postępowania cywilnego sam fakt zameldowania stwarza domniemanie, że osoba 

zameldowana mieszka pod wskazanym adresem. Nie ma więc potrzeby dodawania w uchwale 

zapisów o zamieszkaniu. Potwierdzenie zameldowania pod wskazanym adresem na obszarze 



strefy płatnego parkowania jest jedynym instrumentem umożliwiającym weryfikację 

uprawnienia do uzyskania identyfikatora postojowego mieszkańca. Fakt zamieszkiwania 

danej osoby pod wskazanym adresem nie jest w żaden sposób możliwy do weryfikacji przez 

podmiot wydający identyfikatory postojowe mieszkańców. Nieuzasadnione są również obawy 

wnoszącego odwołanie w zakresie korzystania przez jednego mieszkańca z więcej niż 

jednego identyfikatora postojowego gdyż każdy identyfikator dotyczy konkretnego numeru 

rejestracyjnego pojazdu i nie ma możliwości aby w tym samym czasie na jeden pojazd było 

wydanych więcej niż jeden identyfikator postojowy mieszkańca.  

Wobec powyższego cytowana uchwała nie narusza prawa. Na uwagę zasługuje 

również fakt, że wnoszący odwołanie nie wykazał własnego interesu prawnego, dającego mu 

podstawę do zaskarżenia uchwały.  

Interes prawny powinien być aktualny, osobisty, własny, indywidualny. „Naruszenie interesu 

konkretnej osoby ma polegać na stworzeniu realnego zagrożenia, istniejącego już w chwili 

wejścia w życie uchwały, a jeżeli nie zostanie zniwelowane na skutek wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa, w dacie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Naruszenie to, nie 

może polegać na tym, że w przyszłości uchwała mogłaby wywołać skutki bliżej nieokreślone, 

czyli, stwarzać zagrożenie wystąpienia naruszenia w przyszłości” (wyrok NSA z dnia  

22 sierpnia 2008 r., I OSK 277/08, LEX nr 490092). „Musi to być interes o charakterze 

osobistym czyli własny, zindywidualizowany i skonkretyzowany. Interes ten musi wynikać ze 

ściśle określonego przepisu prawa oraz odnosić się wprost do podmiotu kwestionującego akt 

prawa miejscowego i dotyczyć bezpośrednio tego podmiotu” (wyrok NSA z dnia 23 maja 

2002 r., IV SA 1486/01, niepubl.). Konkretność interesu prawnego oznacza, że skarżącemu 

przysługuje konkretne prawo podmiotowe o charakterze prywatnoprawnym czy też 

publicznoprawnym, wynikające z przepisów prawa materialnego, które zostałyby najpóźniej 

w dacie wniesienia skargi naruszone kwestionowaną uchwałą (wyrok WSA w Warszawie  

z dnia 19 marca 2008 r., IV SA/Wa 2202/06, LEX nr 497584). Na skarżącym spoczywa 

obowiązek wykazania się indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem, a także 

zaistniałym w dacie wnoszenia skargi nie w przyszłości, naruszeniem tego interesu prawnego 

lub uprawnienia (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 22 listopada 2010 r., II SA/Kr 744/10).  

W związku z powyższym skarżąc uchwałę organu gminy na podstawie art. 101 ustawy  

o samorządzie gminnym, skarżący musi wykazać istnienie związku pomiędzy zaskarżoną 

uchwałą, a jego indywidualną sytuacją prawną. Musi on udowodnić, że zaskarżona uchwała, 

naruszając prawo, negatywnie wpływa na jego sferę prawnomaterialną, pozbawiając go np. 

pewnych uprawnień albo uniemożliwia ich realizację (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia  

14 stycznia 2011 r., I SA/Łd 914/10).  W wezwaniu Pana nie można w żaden sposób 

dopatrzeć się takich przesłanek.  

 Przypomnieć należy, że organem nadzoru nad działalnością organów gminy jest 

wojewoda. Organ ten, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, zobowiązany jest do 

oceny zgodności uchwał z przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia niezgodności 

uchwały z prawem Wojewoda wydaje stosowne rozstrzygnięcie nadzorcze. Wojewoda 

Łódzki nie stwierdził nieważności Uchwały Nr XXXIII/424/12 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na 

terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich 



pobierania, została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  

i stanowi obowiązujące prawo. 

 W związku z powyższym zarzut wnoszącego wezwanie należy uznać za niezasadny. 

Ponadto wnoszący wezwanie nie wskazał, że przedmiotowa uchwała naruszając prawo 

jednocześnie wpływa negatywnie na jego sferę prawno-materialną, a tym samym narusza jego 

interes prawny. 

 Mając powyższe na uwadze, uzasadnionym jest nie uwzględnienie wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana ………...  

         

 


