
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.91.2015 

WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

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 uchwały nr  VII(51)15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 marca 

2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w części dotyczącej § 8. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Miejska w Barczewie, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 

o drogach publicznych, określiła stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

W § 8 uchwały Rada postanowiła o niepobieraniu opłat za zajęcie pasa drogowego na reklamę imprez 

organizowanych przez Gminę Barczewo i jej jednostki organizacyjne oraz za posadowienie w pasie drogowym 

urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przekazanych do eksploatacji Zakładowi Wodociągów 

i Kanalizacji w Barczewie oraz w przypadku inwestycji realizowanych przez gminę Barczewo i jej jednostki 

organizacyjne. 

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy, za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. 

W myśl przepisu art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, 

wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m
2 

pasa drogowego, z tym że stawki opłat, o których mowa w ust. 4 i 

6 nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa 

w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł. Stawka opłat, zgodnie z art. 40 ust. 9 ustawy podlega zróżnicowaniu 

w zależności od: 

1) kategorii drogi, której pas drogowy zostaje zajęty; 

2) rodzaju elementu zajętego pasa drogowego; 

3) procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni; 

4) rodzaju zajęcia pasa drogowego; 

5) rodzaju urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. 

Powołany wyżej przepis art. 40 ust. 9 upoważnia radę gminy do różnicowania opłat w oparciu o kryteria 

w nim wymienione. Żaden przepis ustawy nie daje natomiast uprawnienia organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego do wprowadzenia zwolnienia z poboru opłaty ze względu na rodzaj urządzeń 

i obiektów, jakie są umieszczane w pasie drogowym. 

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wyrok WSA 

w Gdańsku z dnia 2 lutego 2012 r., sygn. akt III SA/Gd 460/11; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim 

z dnia 4 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Go 402/12). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2015 r.
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. 

zm.) w art. 94 stanowi, że organy samorządu terytorialnego mogą ustanawiać akty prawa miejscowego na 

podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. 

W związku z powyższym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może dokonać w akcie 

prawa miejscowego zapisów wykraczających poza granice upoważnienia ustawowego. 

W związku z powyższym zwalniając z opłaty za zajęcie pasa drogowego określone w § 8 uchwały urządzenia 

i obiekty, Rada Miejska w Barczewie przekroczyła kompetencje wynikające z art. 40 ust. 8 ustawy. 

W świetle powyższego orzeczono jak na wstępie. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego 

otrzymania. 

 wz. Wojewody  

Warmińsko-Mazurskiego 

Grażyna Kluge 

Wicewojewoda 
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