
UCHWAŁA NR XIII/110/19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
na uchwałę Rady Miasta Kościerzyna nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za 

parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506) w związku z art. 54 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Kościerzyna nie uwzględnia skargi mieszkańca Kościerzyny z dnia 19 lipca 2019 roku do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Miasta Kościerzyna nr IX/81/19 z dnia 
24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 
2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat 
za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Pom. 2019 poz. 2217).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. W wykonaniu niniejszej uchwały 
Burmistrz Miasta Kościerzyna sporządzi odpowiedź na skargę i wraz z całością akt prześle Wojewódzkiemu 
Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „Każdy, którego interes
prawny lub uprawnienie zostały naruszone daną uchwałą, podjętą przez organ w sprawie administracji
publicznej, może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego”.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność
lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi - zgodnie
z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.). Zgodnie z art. 54 § 2 i 3 cyt. ustawy:

„§2. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi
i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej,
w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Skargę wniesioną za pośrednictwem konsula minister
właściwy do spraw zagranicznych przekazuje sądowi wraz z kompletnymi
i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub elektronicznej,
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia jej otrzymania przez konsula.”

„§3. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może
w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej
otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną
decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo
z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.”

Pismem z dnia 19 lipca 2019 roku mieszkaniec Kościerzyny złożył pismo do Burmistrza Miasta
Kościerzyna, z którego treści wynika, iż stanowi ono skargę na uchwałę Rady Miasta Kościerzyna
nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta
Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta
Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania.

Rozpatrując powyższą skargę w trybie art. 54 § 3 cyt. ustawy Rada Miasta Kościerzyna nie znajduje
podstaw do uwzględnienia skargi.

Uchwała nie zawiera danych podlegających ochronie.
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