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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN-II.4131.116.2015.KG
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 19 listopada 2015 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku
poz. 594 z późn. zm.)
stwierdza się nieważność
uchwały nr XII/118/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia
stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
Uzasadnienie
W dniu 23 października 2015 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła uchwała nr XII/118/15 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania,
stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
Zgodnie z przywołanym w podstawie prawnej uchwały art. 13 b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) „rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach,
może ustalić strefę płatnego parkowania”. W analizowanej uchwale brak jest wzmianki dotyczącej
spełnienia tego obowiązku. Z wyjaśnień Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach wynika ponadto,
że wniosek Burmistrza Chojnic o podjęcie kwestionowanej uchwały nie zawierał opinii organów
zarządzających drogami i ruchem na drogach.
W ocenie organu nadzoru niezasięgnięcie opinii organów zarządzających drogami i ruchem na drogach
stanowi naruszenie trybu podejmowania uchwały w sprawie uchwalenia stref płatnego parkowania, które
należy zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa skutkujące koniecznością stwierdzenia nieważności
przedmiotowej uchwały w całości.
W niniejszej sytuacji należało stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały w całości.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje
jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
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Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.
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