
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

 
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego  
 

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458); Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Odmawia uwzględnienia wezwania pana Zdzisława Biełowca do usunięcia naruszenia 
prawa uchwałą Nr XIII/269/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie 
ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania, zmienioną uchwałą 
Nr XXIX/576/04 z dnia 22.11.2004 r. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Pan Zdzisław Białowiec pismem z dnia 30 stycznia 2009 r. wezwał Radę Miasta Szczecin 

do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XIII/269/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 
1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich 
pobierania, zmienioną uchwałą Nr XXIX/576/04 z dnia 22.11.2004 r. 

Zgodnie z przepisem art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym kaŜdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą 
lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, 
moŜe – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa – zaskarŜyć uchwałę 
lub zarządzenie do sądu administracyjnego. 

Wezwanie pana Z. Biełowca nie moŜe być przez RadE Miasta Szczecin uwzględnione 
z następujących przyczyn:  

1. wnioskodawca nie wskazał jego interesu prawnego bądź uprawnienia, które zostały 
przedmiotową uchwałą naruszone, 

2. niewaŜność przedmiotowej uchwały została prawomocnie stwierdzona wyrokiem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 lipca 2007 r. sygn. 
akt II SA/Sz 473/07 (skarga kasacyjna od tego wyroku została oddalona wyrokiem 
NSA z dnia 28.08.2008 r. sygn. akt I OSK 67/08), a zatem nie ma prawnej 
moŜliwości poddania tej uchwały ponownej ocenie sądu administracyjnego. 

 
 


