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Powiedz „nie!” wścibskim parkometrom – przewodnik krok po kroku 

 

 

Odnalezienie uchwały i skarżonych przepisów 

1. Uchwała rady miasta (gminy) o ustanowieniu strefy płatnego parkowania (nazwa moz e 

byc  nieco inna) zazwyczaj jest dostępna na stronie urzędu miasta.  

2. Jez eli nie moz na jej tam odnalez c , nalez y zwro cic  się e-mailem (lub pisemnie) do urzędu 

miasta o przesłanie uchwały, co urząd powinien zrobic  w terminie do 14 dni. Wniosek 

moz na skierowac  na dowolny adres urzędu, aczkolwiek aby było szybciej, dobrze jest 

skierowac  go do biura rady miasta (gminy) lub do zarządu dro g albo infrastruktury (tu 

ro wniez  nazwy jednostek mogą się trochę ro z nic ). Wniosku nie trzeba uzasadniac . 

3. Po uzyskaniu uchwały nalez y odnalez c  w niej wszystkie przepisy, z kto rych wynika 

obowiązek podawania numeru tablicy rejestracyjnej pojazdu przy uiszczaniu opłaty za 

parkowanie.  

4. Jez eli do uchwały dodany jest załącznik, np. regulamin strefy płatnego parkowania, 

nalez y przeanalizowac  tez  jego przepisy i wybrac  te, kto re dotyczą obowiązku podania 

numeru tablicy rejestracyjnej. 

5. Jez eli okaz e się, z e miasto zainstalowało parkometry rejestrujące numery tablic 

rejestracyjnych bez odpowiedniej uchwały Rady Miasta, moz esz jedynie zaapelowac  do 

Prezydenta lub Burmistrza Miasta o zmianę niezgodnych z prawem praktyk. W tym celu 

moz esz wykorzystac  załączony wzór apelu. 

 

Osoby uprawnione do zaskarżenia uchwały 

6. Skargę moz e wnies c  osoba mająca interes prawny w zaskarz eniu uchwały, np. włas ciciel 

samochodu (konieczna jest rejestracja pojazdu na jego nazwisko), najlepiej 

zarejestrowanego w mies cie, kto rego uchwałę skarz ymy. 

https://panoptykon.org/sites/default/files/parkometry_interwencja_do_prezydenta_miasta_wzor_1.doc
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7. Do skargi trzeba będzie dołączyc  kopię dowodu rejestracyjnego.  

8. Aby wzmocnic  twierdzenie o posiadaniu interesu prawnego w zaskarz eniu uchwały, 

rekomendujemy pobranie kwitu parkingowego z wpisanym numerem rejestracyjnym 

własnego samochodu i dołączenie jego kserokopii do skargi.  

 

Procedura poprzedzająca wniesienie skargi  

9. Wniesienie skargi musi byc  poprzedzone wezwaniem rady miasta (gminy) do zmiany 

uchwały (zaniechania naruszania prawa), według załączonego wzoru.  

10. Wezwanie do zmiany uchwały nalez y s ciągnąc  na swo j komputer, uzupełnic  w nim dane 

(fragmenty zaznaczone na z o łto) poprzez wpisanie m.in. danych skarz onej uchwały.  

11. Następnie wezwanie nalez y wydrukowac , podpisac  i wysłac  na adres rady miasta 

(gminy) listem poleconym lub złoz yc  je tam osobis cie oraz uzyskac  potwierdzenie 

złoz enia na kopii. Potwierdzenie nadania (lub złoz enia) oraz kopię wezwania nalez y 

zachowac .  

 

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego 

12. Skargę do WSA moz na wnies c  od razu po złoz eniu wezwania do naruszenia prawa, 

jednak nie po z niej niz  60 dni po złoz eniu go, a jez eli w tym czasie rada miasta (gminy) 

nam odpowie i nie zmieni uchwały – nie po z niej niz  30 dni od otrzymania takiej 

odpowiedzi.  

13. W praktyce zmiana uchwały w ciągu 60 dni jest mało prawdopodobna, więc 

rekomendujemy wystąpienie ze skargą niezwłocznie po wysłaniu wezwania do zmiany 

uchwały (usunięcia naruszenia prawa).  

14. Skargę nalez y s ciągnąc  (wzór skargi) i uzupełnic  identycznie jak wezwanie do zmiany 

uchwały.  

15. Nalez y ją tez  opłacic , przelewając 300 zł na rachunek bankowy włas ciwego 

wojewo dzkiego sądu administracyjnego. W tytule przelewu nalez y wpisac  „opłata od 

skargi [imię i nazwisko skarżącego] na uchwałę rady miasta nr [numer uchwały]”.  

16. Po uzupełnieniu skargę trzeba wydrukowac  i podpisac  w dwo ch egzemplarzach 

(rekomendujemy pozostawienie jednej pełnej kopii skargi z załącznikami dla siebie).  

17. Do skargi nalez y dołączyc  załączniki według zawartego we wzorze spisu, w tym dowo d 

wniesienia opłaty (nie jest to formalnie konieczne, ale rekomendowane). Załączniki 

nalez y ponumerowac .  

18. Skargę wysyła się na adres rady miasta, kto ra wydała skarz oną uchwałę (a nie 

bezpos rednio do sądu).  

 

https://panoptykon.org/sites/default/files/parkometry_wezwanie_do_usuniecia_naruszenia_wzor.doc
https://panoptykon.org/sites/default/files/parkometry_skarga_do_wsa_wzor.docx


 

3 

 

Postępowanie przed sądem 

19. Czas oczekiwania na wyznaczenie rozprawy, zalez nie od sądu, wynosi od 3 do 12 

miesięcy.  

20. Stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe, a niestawiennictwo nie blokuje 

rozpoznania sprawy przez sąd.  

21. Jez eli skarz ący zdecyduje się stawic , będzie mo gł zabrac  głos. Powtarzanie argumento w 

ze skargi jest zwykle z le widziane. Zatem rekomendowane jest odwołanie się do nowych 

argumento w, polemika ze stanowiskiem drugiej strony lub ograniczenie się do 

stwierdzenia o „popieraniu skargi”.  

22. Zwracamy uwagę, z e w przypadku niestawiennictwa na ogłoszeniu nalez y koniecznie 

dowiedziec  się – telefonicznie – o rozstrzygnięciu. W razie wyroku oddalającego skargę, 

chcąc zachowac  prawo do zaskarz enia go, w terminie 7 dni od ogłoszenia trzeba wnies c  

do sądu wniosek o dostarczenie wyroku z uzasadnieniem. Wniosek ten nalez y opłacic  

kwotą 100 zł przelaną na rachunek bankowy sądu.  

23. Od wyroku WSA przysługuje skarga kasacyjna – w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

odpisu wyroku. Skarga moz e byc  wniesiona jedynie przez adwokata lub radcę prawnego.  

 


