
Uchwala Nr LIX/...../2022

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 16 września 2022 r. na nałożenie dodatkowej opłaty za parkowanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. i8b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2022 r. poz. 559 t.j., poz. 1005, poz. 1079) w zw. z art. 221, 222 i 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.) Rada Gminy Ustronie Morskie 

uchwala, co następuje:

§1

Rada Gminy Ustronie Morskie uznaje skargę z dnia 16 września 2022 r. na nałożenie opłaty dodatkowej za 

parkowanie oraz działanie dyrektora GOSiR za bezzasadną.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ustronie Morskie, zobowiązując go do 

zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Krzysztof Grzywnowicz
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Uzasadnienie

W dniu 16 września 2022 r. do Rady Gminy Ustronie Morskie wpłynęła skarga na nałożenie opłaty 

dodatkowej za przekroczenie czasu parkowania i działanie Dyrektora GOSiR w tej sprawie. Skarżący zarzucał, 

że na parkometrze nie znalazła się informacja o sankcjach za przekroczenie czasu parkowania, co miało 

znamionować nieprawidłowości w działaniu Dyrektora GOSiR.

Stosownie do art. i8b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada gminy rozpatruje skargi na 

działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym 

celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Podczas posiedzenia w dniu 12 października 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała 

skargę tę jako bezzasadną.

Wskazać należy, że fakt nałożenia opłaty dodatkowej wynika z uchwały rady gminy (czego autor 

skargi nie kwestionuje). Uchwała ta była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i w związku z tymi należy' domniemywać, że mieszkańcy i turyści znają jej treść. 

Jednocześnie należy wskazać, że fakt nieznajomości powszechnie obowiązującego prawa nie może stanowić 

usprawiedliwienia dla jego niestosowania. Nadto wskazać należy, że ustawa o drogach publicznych nie 

nakłada na zarządcę drogi obowiązku umieszczenia wskazanych informacji na parkometrze lub w jego 

bezpośrednim otoczeniu, a właśnie brak takiej informacji stanowił jeden z zarzutów formułowanych wobec 

Dyrektora GOSiR w tej sprawie.

Drugim z zarzutów był fakt, że w odpowiedzi na uprzednio złożone pismo skarżącego Dyrektor GOSiR 

wskazał podstawę prawną nałożenia kary, jednakże nie odniósł się do kwestii braku informacji na parkomacie, 

dotyczącej konsekwencji za przekroczenie czasu parkowania. Nadmienić należy kolejny raz, że ustawa nie 

nakłada na organy gminy obowiązku zamieszczani takich informacji.

Tym samym nie można dopatrywać się nieprawidłowości w działaniach Dyrektora GOSiR.


