
Uchwała Nr 616/XXV/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
1. Odmawia  się  uwzględnienia  wezwania  z dnia  1 października  2012 roku 

Pana  J.T.  do  usunięcia  naruszenia  interesu  prawnego  spowodowanego 
podjęciem przez Radę Miasta Lublin uchwały nr 222/XIV/2011 w sprawie 
ustalenia  strefy  płatnego parkowania  na drogach publicznych  na terenie 
miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

2. Uzasadnienie  stanowiska  Rady  Miasta  w przedmiocie  odmowy 
uwzględnienia  wezwania,  o którym  mowa  w ust. 1,  stanowi  złącznik  do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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Załącznik
do uchwały nr 616/XXV/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 2012 r.

UZASADNIENIE STANOWISKA RADY MIASTA LUBLIN

W  dniu  1 października  2012 roku  do  Rady  Miasta  Lublin  wpłynęło 
wezwanie Pana J.T. zam. 20-    Lublin, ul.                      do usunięcia 
naruszeń prawa.

Pan  J.T.  wzywa  do  usunięcia  naruszenia  swojego  interesu  prawnego 
spowodowanego  zapisem w § 3 pkt  1 podjętej  przez  Radę  Miasta  Lublin 
uchwały nr 222/XIV/2011 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na 
drogach  publicznych  na  terenie  miasta  Lublin  oraz  wysokości  opłat  za 
parkowanie  i  sposobu  ich  pobierania,  w  brzmieniu:  ''1)  osób 
niepełnosprawnych  posiadających  karty  parkingowe,  jeżeli  pojazd 
oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym 
dla tak oznakowanych pojazdów,''. Zainteresowany wnosi o skreślenie ww. 
zapisu  i  wprowadzenie  nowego  o  treści:  ''1)  osób  niepełnosprawnych 
posiadających karty parkingowe,''.

Podstawą odmowy przez Radę Miasta Lublin uwzględnienia wezwania do 
usunięcia naruszeń prawa są następujące względy formalnoprawne, jak też 
merytoryczne.

Karta parkingowa wydawana jest osobie niepełnosprawnej na podstawie 
orzeczenia  zespołu  do  spraw  orzekania  o niepełnosprawności  zgodnie 
z ustawą  z dnia  27 sierpnia  1997 r.  o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 
92).

Zgodnie  z art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia  20 czerwca  1997 roku  –  Prawo 
o ruchu  drogowym  (t.j.  Dz. U. z 2005 r.  Nr  108,  poz.  908 z późn.  zm.) 
,,osoba  niepełnosprawna  o obniżonej  sprawności  ruchowej,  kierująca 
pojazdem  samochodowym  oznaczonym  kartą  parkingową  może 
nie stosować  się  do  niektórych  znaków  drogowych  dotyczących  zakazu 
ruchu  lub  postoju,  w zakresie  określonym  przepisami.  Określa  to 
§ 33 ust. 2 rozporządzenia  Ministra  Transportu  i Gospodarki  Morskiej 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 58, poz. 622) 
–  ''osoba  niepełnosprawna  lub  kierujący  przewożący  osobę 
niepełnosprawną może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: 
B-1,  B-3,  B-3a,  B-4,  B-10,  B-35,  B-37,  B-38  i B-39.  Rozporządzenie 
nie wymienia  znaku  D  -18a  –  Parking  płatny,  tak  wiec  posiadanie  karty 
osoby  niepełnosprawnej  nie zwalnia  z wnoszenia  opłat  za  parkowanie 
w strefie  płatnego  parkowania,  oczywiście  z wyjątkiem  ''kopert''  dla  osób 
niepełnosprawnych. Z powyższego wynika, że uchwała Rady Miasta Lublin 
w powyższym punkcie nie jest sprzeczna z rozporządzeniem MTiGM.
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Zgodnie z art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) – '”Rada Miasta, ustalając 
strefę  płatnego  parkowania  może  wprowadzić  opłaty  abonamentowe  lub 
zryczałtowane  oraz  zerową  stawkę  opłaty  dla  niektórych  użytkowników 
drogi''. Rada Miasta korzystając z powyższego zapisu wprowadziła zerowa 
stawkę  dla  osób  wykonujących  przewozy  osób  niepełnosprawnych 
pojazdami  trwale  oznakowanymi  (§  3 pkt  3 przedmiotowej  uchwały). 
Powyższe  pojazdy  są  konstrukcyjnie  przeznaczone  do  przewozu  osób 
niepełnosprawnych,  posiadają  windy  lub  najazdy  umożliwiające 
przewożenie  wózków  inwalidzkich.  Takie  pojazdy  są  użytkowane  przez 
hospicja, domy pomocy społecznej, szpitale. Ponadto skarżący nie wykazał, 
że  posiada  interes  prawny  lub  uprawnienie  wynikające  z konkretnego 
przepisu  prawa,  które  narusza  uchwała  nr  222/XIV/2011  Rady  Miasta 
Lublin.

Reasumując  należy  stwierdzić,  że  uchwała  objęta  wezwaniem  do 
usunięcia naruszenia prawa jest zgodna z obowiązującym prawem. Mając 
powyższe  na  względzie  podjęcie  niniejszej  uchwały  jest  konieczne 
i uzasadnione.
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