
UCHWAŁA NR XVII/452/08
Rady Miasta Szczecin

z dnia 14 stycznia 2008 r.

w sprawie skargi Pana Andrzeja Garczyńskiego

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 130, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Nr 153, poz. 1271; z 2005 r.
Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565); Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uznać za nieuzasadnioną skargę Pana Andrzeja Garczyńskiego z dnia 27 września 
2007 r. na Prezydenta Miasta Pana Piotra Krzystka dotyczącą zarzutu „szykanowania osób 
niepełnosprawnych przez Prezydenta Miasta i urzędników”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29 września 2007 r. Pan Andrzej Garczyński skierował do Rady Miasta 
Szczecin skargę na Prezydenta Miasta za szykanowanie osób niepełnosprawnych. 

Przedmiotem skargi są następujące zarzuty  dotyczące Strefy Płatnego Parkowania
w Szczecinie:
1. w przeciwieństwie do innych miast, posiadacze kart parkingowych nie są zwolnieni

z opłat parkingowych,
2. koperty dla osób niepełnosprawnych są wyjątkową rzadkością,
3. skarżący i Jego żona są osobami niepełnosprawnymi, w tym żona, na którą wystawiona 

jest karta parkingowa, w stopniu znacznym. W ocenie skarżącego przesądza to o prawie 
do bezpłatnego parkowania przez niego w Strefie, a żądanie opłat w takim przypadku jest 
bezpodstawne.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że Pan Andrzej 

Garczński parkował samochód osobowy w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie, ale nie 
w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym wezwano go do 
uiszczenia opłaty za nieopłacone parkowanie. 

Uprawnienie do ustalania przez radę gminy strefy płatnego parkowania i opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 
parkowania wynika z przepisu art. 13 b ust. 3 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 115). Zgodnie z tą ustawą pojazdy zaopatrzone w kartę drogową zwolnione są 
wyłącznie z opłat za przewozy promowe na drogach publicznych. 

Posiadacz pojazdu z kartą drogową na terenie Strefy Płatnego Parkowania 
w Szczecinie jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty wyłącznie wówczas, gdy parkuje 
w miejscu przeznaczonym dla takich pojazdów. Ustawa nie reguluje tej kwestii, a zatem tylko 
w akcie prawa miejscowego można zwolnić takie osoby od obowiązku uiszczania opłat za 
parkowanie w strefie. Gdyby Rada Miasta Szczecin nie przewidziała w uchwale takiego 
zwolnienia, to osoby posiadające karty drogowe musiałyby opłacać postój w strefie na 
zasadach ogólnych i byłoby to zgodne z prawem.



W świetle powyższego należy stwierdzić, że nie jest prawdziwy zarzut szykanowania 
osób niepełnosprawnych przez Prezydenta Miasta Szczecin i urzędników Urzędu Miasta, 
wobec czego brak podstaw do uznania skargi za uzasadnioną.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran


