
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 25 czerwca 2014 r. 

 NK-N.4131.69.24.2014.GD1 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 

stwierdzam nieważność 

§ 2 ust. 4 załącznika Nr 2 do uchwały Nr LII/384/2014 Rady Gminy Lu-

bin z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyj-

nych na terenie Gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

 

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 20 maja 2014 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 15 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 Gmi-

ny Lubin podjęła uchwałę Nr LII/384/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Lubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Uchwałę doręczono Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 29 maja 2014 r. pismem Nr OR.0711.18.2014 

z dnia 26 maja 2014 r. 

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie § 2 ust. 4 załącznika Nr 2 do 

uchwały z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) - dalej zwanej „ustawą” w zw. z art. 353
1 

ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) w zw. z § 17 ust. 1 rozporządzenia 

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

jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451) – z uwagi na przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego. 

Rada Gminy Lubin, mocą przedmiotowej uchwały Nr LII/384/2014, działając na podstawie 

art. 15 ust. 2 ustawy, określiła przystanki komunikacyjne udostępnione dla operatorów i przewoźników oraz 

określiła warunki i zasady korzystania z tych przystanków. Zgodnie bowiem z dyspozycją uregulowaną 

w art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy – organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega 
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w szczególności na określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarzą-

dzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz wa-

runków i zasad korzystania z tych obiektów (art. 15 ust. 1 pkt 6), a określenie przystanków komunikacyj-

nych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa w ust. 1 pkt 6, następuje w drodze 

uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego (art. 15 ust. 2). 

Jak wynika z przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zarówno operator, jak 

i przewoźnik są podmiotami uprawnionymi do świadczenia usług w zakresie przewozu osób, jeśli spełniają 

warunki do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie przewozu osób określone w przepisach 

ustaw wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy. Operator wykonuje przewozy o charakterze użyteczności pu-

blicznej na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a w 

przypadku samorządowego zakładu budżetowego, na podstawie aktu wewnętrznego, określającego warunki 

wykonywania usług przewozowych (art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym), nato-

miast przewoźnik wykonuje przewozy „komercyjne” niebędące przewozami o charakterze użyteczności pu-

blicznej na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu (art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o publicznym trans-

porcie zbiorowym). 

W § 2 ust. 4 załącznika Nr 2 do uchwały Rada Gminy Lubin postanowiła, że umieszczenie tablic 

z rozkładami jazdy oraz ich utrzymanie w należytym stanie należy do operatorów, przewoźników. 

Zdaniem organu nadzoru wskazanym przepisem uchwały Rada Gminy przesądziła faktycznie o tym, kto 

ponosił będzie koszty związane z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach 

komunikacyjnych. Niewątpliwie bowiem umieszczanie i utrzymanie w należytym stanie informacji 

z rozkładem jazdy będzie wiązało się z ponoszeniem odpowiednich kosztów. Kwestionowanym zapisem 

uchwały zdecydowano więc (w sposób dorozumiany), że stosowne koszty ponosić będzie korzystający 

z przystanku operator lub przewoźnik. 

W ocenie organu nadzoru postanowienie § 2 ust. 4 załącznika Nr 2 do uchwały wykracza poza zakres 

upoważnienia przyznanego Radzie na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, co uzasadnia stwierdzenie jego nie-

ważności. Przytoczony przepis uchwały nie dotyczy bowiem warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych lecz zasad umieszczania informacji z rozkładem jazdy na przystankach komunikacyjnych 

przy jednoczesnym arbitralnym rozstrzygnięciu kwestii związanych z ich utrzymaniem. 

Ponadto należy zauważyć, że na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

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

„Ponoszenie kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystanku 

komunikacyjnym lub dworcu oraz w systemie informacji dla pasażera, w transporcie drogowym oraz innym 

szynowym, odbywa się na podstawie umowy”. W tym miejscu należy również wskazać na art. 353
1 

ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), zgodnie z którym strony zawierające 

umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 

właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zasada ta, przyznająca stro-

nom swobodę w kształtowaniu łączącego je stosunku umownego, musi mieć także zastosowanie 

w przypadku umów, w których jedną ze stron będzie Gmina. Treść kwestionowanego zapisu uchwały, za-

wierająca elementy umowy cywilnoprawnej, która ma być dopiero zawarta przez kontrahentów 

w przyszłości, nie pozostawia stronom tej umowy żadnej swobody w tym zakresie, stawiając Wójta Gminy 

(jako stronę tej umowy; szczegółowo o tym, kto składa oświadczenie woli w sprawach majątkowych 

w imieniu gminy rozstrzyga art. 46 ustawy o samorządzie gminnym) jedynie w roli technicznego wykonaw-

cy. W tym świetle niedopuszczalnym jest, aby strony przyszłej umowy tj. operator publicznego transportu 

zbiorowego lub przewoźnik nie mieli wpływu na jej treść, z uwagi na to, że jej postanowienia reguluje pod-

jęta uchwała rady gminy narzucająca jednostronne rozwiązanie dla strony umowy. Kształtowanie postano-

wień umowy powinno mieć miejsce przy jej zawieraniu, a nie w uchwale będącej aktem prawa miejscowe-

go, który podejmowany jest w oparciu o normę ustawową. Zatem o tym, do kogo będzie należało umiesz-

czanie i utrzymywanie w należytym stanie technicznym informacji z rozkładem jazdy, i co z tym związane 

– ponoszenie w tym zakresie odpowiednich kosztów, postanowić można w stosownej umowie, 

a nie w przepisach przedmiotowej uchwały. 
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Wobec powyższego stwierdzić trzeba, że § 2 pkt 4 załącznika Nr 2 do uchwały podjęty został z istotnym 

naruszeniem art. 15 ust. 2 ustawy w zw. z art. 3531 Kodeksu cywilnego w zw. z § 17 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy, co uzasadnia stwier-

dzenie jego nieważności. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu 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 organ nadzoru nieważ-

ności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdze-

niem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

wz.Wojewody Dolnośląskiego: 

E. Mańkowska 
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