
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 10 czerwca 2014 r. 

 NK-N.4131.136.49.2014.AS 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 

stwierdzam nieważność 

- art. 5 we fragmencie „a ponadto zawarli z ich właścicielem/zarządcą 

umowę cywilno - prawną o opłatach przystankowych” Rozdziału I, 

- art. 6 Rozdziału I, 

- art. 9 Rozdziału I, 

- art. 10 Rozdziału I zdanie 1 i 2, 

- art. 1 we fragmencie „wg zasad określonych w zawartej umowie cywil-

noprawnej” Rozdziału III 

załącznika do uchwały Nr XXXIX/444/14 Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu warunków i zasad ko-

rzystania przez operatora i przewoźnika z określonych przystanków komu-

nikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto 

Świdnica. 

 

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 5 maja 2014 r., działając między innymi na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

o samorządzie gminnym oraz art. 15 ust.1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz.13 ze zm.) Rada Miejska w Świdnicy podjęła uchwałę 

Nr XXXIX/444/14 w sprawie ustalenia regulaminu warunków i zasad korzystania przez operatora 

i przewoźnika z określonych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest 

Gmina Miasto Świdnica. 

Uchwałę doręczono Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 12 maja 2014 r. 

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie: 
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- art. 5 we fragmencie „a ponadto zawarli z ich właścicielem/zarządcą umowę cywilno - prawną 

o opłatach przystankowych” Rozdziału I oraz art. 1 we fragmencie „wg zasad określonych w zawartej 

umowie cywilnoprawnej” Rozdziału III załącznika do uchwały z istotnym naruszeniem art. 7 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), 

- art. 6 Rozdziału I załącznika do uchwały z istotnym naruszeniem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. z 2010 r., poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 7, 

art. 20, art. 22 i art. 87 Konstytucji RP, 

- art. 9 Rozdziału I załącznika do uchwały z istotnym naruszeniem art. 7 ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz.13 ze zm.) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów (Dz. U. z 2012 r. poz. 451) 

w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

- art. 10 Rozdziału I zdanie 1 i 2 załącznika do uchwały z istotnym naruszeniem§ 17 rozporządzenia Mi-

nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów 

jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451) w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Mocą art. 5 Rozdziału I załącznika do uchwały Rada Miejska postanowiła: z przystanków komunikacyj-

nych na terenie miasta Świdnicy mogą korzystać operator/przewoźnik, który uzgodnił 

z Właścicielem/Zarządcą korzystanie z tych przystanków, przystanki te zostały uwidocznione 

w zatwierdzonym przez odpowiedni organ rozkładzie jazdy, a ponadto zawarli z ich właścicielem/zarządcą 

umowę cywilno - prawną o opłatach przystankowych. Zgodnie zaś z art. 1 Rozdziału III załącznika do 

uchwały: Każdorazowy wjazd na przystanek komunikacyjny (przystanki uwidocznione w obowiązującym 

rozkładzie jazdy) podlega opłacie przystankowej wnoszonej na konto właściciela wg zasad określonych 

w zawartej umowie cywilnoprawnej. 

Zgodnie z intencją Rady Miejskiej w Świdnicy operatorów/przewoźników z właścicielem/zarządcą przy-

stanków (Miastem Świdnica) będzie wiązała umowa cywilnoprawna o opłatach przystankowych. Tymcza-

sem Organ Nadzoru w pełni podziela pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 

20 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 687/12 (opubl. CBOS), orzekł że: „Pobieranie przez samorząd opłat (da-

niny publicznej) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców jest bez wątpienia przejawem 

wykonywania władztwa publicznego. Podmiot sprawujący zarząd i organizowanie lokalnego transportu 

zbiorowego oraz transportu aglomeracyjnego, przy wykonywaniu tych czynności, działa na ustawowo ure-

gulowanych zasadach, a zatem nie jest w stanie dokonywać modyfikacji, dopuszczalnych w stosunkach cy-

wilnoprawnych w ramach swobody zawierania umów. Organ taki, co istotne, pobiera należność 

o charakterze daniny publicznej, zaś dochód uzyskany z jej poboru służy celom publicznym". Ustawodawca 

w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym precyzyjne określił działania, które mają podejmować 

przewoźnicy, aby móc korzystać z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest jednostka samorządu terytorialnego, zawarcie umowy cywilnoprawnej o opłatach przystankowych do 

nich nie należy. 

Zdaniem Organu Nadzoru Rada Miejska narzucając na operatora/przewoźnika obowiązek zawarcia 

umowy cywilnoprawnej o opłatach przystankowych, w przypadku gdy przepisy rangi ustawowej takiego 

obowiązku nie przewidują przekroczyła upoważnienie ustawowe zawarte w art. 15 ust.1 pkt 6 i 

ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

Rada ma obowiązek ścisłego przestrzegania granic wyznaczonych przez ustawodawcę. Każde wykrocze-

nie poza ramy wskazanego wyżej upoważnienia ustawowego stanowi również naruszenie art. 7 Konstytucji, 

zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Jest to jedna 

z podstawowych zasad polskiego systemu prawnego. Oznacza ona, że organy władzy publicznej mogą dzia-

łać tylko na podstawie prawnej, a normy prawne określają ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, 

wyznaczając jednocześnie ramy ich działania. Organy władzy publicznej mogą działać tylko w takiej formie 

i w taki sposób, na jaki pozwalają im przepisy prawa. Oznacza to, że podstawą do wydania aktu prawnego 

w postaci uchwały i zamieszczenia w niej uregulowań o określonej treści jest wyraźne upoważnienie usta-

wowe wynikające z ustawy szczególnej lub ustawy o samorządzie gminnym. Podkreślenia wymaga, że 

ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie 

do uregulowania wyłącznie kwestii nieobjętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązują-

cym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby śro-
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dowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Wynika stąd niedopuszczalność takiego 

działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na modyfikacji wiążących norm 

o charakterze powszechnie obowiązującym. Przedstawione stanowisko znajduje odzwierciedlenie 

w utrwalonej linii orzeczniczej, uznającej za niedopuszczalne powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich 

modyfikację (por. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. II SA/Ka 1831/02, niepubl. wyrok NSA 

z dnia 19 sierpnia 2002 r., sygn. II SA/Ka 508/02, niepubl.). 

Zgodnie z art. 6 Rozdziału I załącznika do uchwały: Udostępnione przystanki komunikacyjne na terenie 

miasta Świdnicy nie mogą stanowić przystanków początkowych ani końcowych, dla których przystanki po-

czątkowe i końcowe usytuowane są na dworcu autobusowym. Podejmując cytowany przepis Rada Miejska 

de facto zakazała udostępnienia przewoźnikowi na przystanek początkowy lub końcowy, przystanku innego 

niż usytuowany na dworcu autobusowym. Oznacza to, że przewoźnik, który planuje rozpoczęcie lub zakoń-

czenie kursu na terenie Miasta Świdnica, musi tak ułożyć swój rozkład jazdy, by przystanek początkowy lub 

końcowy znajdował się na terenie dworca autobusowego. Powyższy zapis stanowi przekroczenie upoważ-

nienia ustawowego zawartego w art. 15 ust.1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

w takim zakresie, w jakim narusza zasadę swobody działalności gospodarczej. Istotą bowiem regulacji 

art. 6 Rozdziału I załącznika do uchwały jest ograniczenie tej swobody poprzez nakazanie przedsiębiorcom 

rozpoczynania i kończenia kursów od dworca autobusowego stanowi również naruszenie zasady legalizmu 

zawartej w art. 7 Konstytucji RP, jak również zasady hierarchicznej budowy źródeł prawa zawartej 

w art. 87 Konstytucji RP i nie zasługuje na ochronę prawną. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podejmowanie, wykonywanie 

i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem wa-

runków określonych przepisami prawa. Również Konstytucja w art. 20 podkreśla, że podstawę ustroju go-

spodarczego Rzeczpospolitej Polskiej stanowi społeczna gospodarka rynkowa oparta m.in. na wolności 

działalności gospodarczej. Od swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej istnieją 

jednak wyjątki. Reglamentacja działalności gospodarczej jest dopuszczalna jednak tylko w drodze ustawy 

i tylko ze względu na ważny interes publiczny (art. 22 Konstytucji RP). Zdaniem organu nadzoru ani ustawa 

o samorządzie gminnym, ani obowiązujące na dzień podjęcia uchwały przepisy o publicznym transporcie 

zbiorowym, przywołane w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały nie stanowią podstawy do ograni-

czenia swobody działalności gospodarczej w postaci omawianej regulacji. W przedmiotowej sprawie zasto-

sowana przez Radę reglamentacja w postaci wskazania miejsca rozpoczęcia i zakończenia kursu dla prze-

woźników nie znajduje żadnego oparcia w powszechnie obowiązujących przepisach prawa rangi ustawowej. 

Powyższe stanowisko organu nadzoru znajduje oparcie w orzecznictwie. Tożsamy pogląd wyraził Woje-

wódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku III SA/Wr 64/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. Zgodnie 

zaś z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2008 r. „Wszelkie ograniczenia zasady wolności 

w prowadzeniu działalności gospodarczej (podobnie jak ograniczenia zasady wolności wyboru pracy), do-

puszczalne w świetle zapisu ustawowego ze względu na ważny interes publiczny, mają charakter wyjątku 

i muszą być rozważane ściśle, a nie w sposób rozszerzający. Dlatego nie można ich istnienia dorozumiewać, 

domniemywać bądź przyjmować np. w drodze analogii.” (sygn. akt I PK 27/08). 

Zgodnie z art. 9 Rozdziału I załącznika do uchwały: operator, z którym organizator publicznego transpor-

tu zbiorowego zawarł umowę na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbio-

rowego, na liniach komunikacyjnych określonych w umowie, odpowiada na jej podstawie za umieszczanie 

i utrzymywanie rozkładów jazdy na obsługiwanych przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Świd-

nica (art.9). Przewoźnik zobowiązany jest do samodzielnego i utrzymania rozkładów jazdy w wyznaczonym 

miejscu na przystanku komunikacyjnym. Umieszczanie rozkładów jazy jest bezpłatne. Eksponowany 

w pozycji poziomej rozkład jazdy nie powinien przekraczać formatu A 5 (210x 148,5 mm). Odstępstwo o d 

tej zasady wymaga pisemnej zgody właściciela/zarządcy przystanku (art.10). 

Podejmując cytowany przepis Rada Miejska zadecydowała między innymi, że operator i przewoźnik od-

powiadają za zamieszczanie i utrzymanie rozkładów jazdy (czyli ponoszą koszty związane 

z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystanku komunikacyjnym). 

Tymczasem zgodnie § 17 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy ponoszenie kosztów związanych z zamieszczaniem 

informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystanku komunikacyjnym lub dworcu oraz w systemie in-

formacji dla pasażera, w transporcie drogowym oraz innym szynowym, odbywa się na podstawie umowy. 
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(ust.1 ). Koszty, o których mowa w ust. 1: 1) powinny być ustalane z uwzględnieniem: a) częstotliwości do-

konywania zmian rozkładu jazdy przez danego przewoźnika, b) terminowego przekazywania rozkładu jazdy 

i informacji dotyczącej rozkładu jazdy przez przewoźnika, c) terminowego zamieszczania informacji doty-

czącej rozkładu jazdy przez właściciela przystanku komunikacyjnego lub dworca albo zarządzającego tymi 

obiektami oraz przez właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego w systemie informacji 

dla pasażera, d) niedyskryminujących zasad (ust.2 ). Treść cytowanego przepisu wskazuje jednoznacznie, że 

kwestia ponoszenia wyżej wskazanych kosztów powinna zostać uregulowana w indywidualnej umowie po-

między przewoźnikiem/operatorem a właścicielem/zarządzającym przystankiem. Rada nie ma zaś kompe-

tencji do stanowienia o treści umowy. 

Dodatkowo w art. 9 Rozdziału I załącznika do uchwały Rada wskazała umowę na świadczenie usług 

przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy organizatorem publicznego trans-

portu zbiorowego a operatorem jako podstawę odpowiedzialności operatora za umieszczanie 

i utrzymywanie rozkładów jazdy. W rzeczywistości Miasto Świdnica jako właściciel/zarządca przystanku 

nie zawsze jest względem danego operatora organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie 

z art. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym krąg organizatorów publicznego transportu zbiorowego 

jest szerszy i oprócz gmin obejmuje także: związki międzygminne, powiaty, związki powiatów, wojewódz-

two, ministra właściwego do spraw transportu. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wro-

cławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu nadzoru – 

Wojewody Dolnośląskiego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez or-

gan nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie obję-

tym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Wojewoda Dolnośląski: 

T. Smolarz 
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