
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.553.2017.17 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 14 listopada 2017 r. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868) 

orzekam 

nieważność w zakresie zwrotu „rozpoczętą” zawartego w tabeli (wiersz 1, kolumna 4) stanowiącej 

załącznik do uchwały Nr XXXIV/252/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem 

pojazdów – ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

 Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem 

pojazdów (dalej zwana: „uchwałą”) została podjęta na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 130a ust. 6 i 6c ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm., dalej zwanej: „ustawą”) 

w zw. z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 

na parkingu strzeżonym (M.P. z 2017 r. poz. 772). 

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu 31 października  2017 r. 

 Dokonując oceny legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje: 

 W myśl art. 130a ust. 6 ustawy, rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, 

o których mowa w ust. 1-2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, 

ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c (opłaty za usunięcie 

i parkowanie na strzeżonym parkingu usuniętego z drogi pojazdu), oraz wysokość kosztów, o których mowa 

w ust. 2a (koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu). 

 W załączniku do uchwały Rada postanowiła, iż opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą dobę 

przechowywania pojazdu. 

 Powyższy zapis narusza uregulowanie zawarte w art. 130a ust. 6a ustawy, który stanowi, że ww. opłatę 

nalicza się za każdą dobę przechowywania pojazdu. Zwrot „za każdą dobę” należy rozumieć, iż opłata 

winna zostać naliczona za każdą pełną dobę, a nie za każdą rozpoczętą dobę, jak postanowiła Rada 

w przedmiotowej uchwale. 

 Sformułowanie zawarte w załączniku do uchwały wykracza więc poza delegację ustawową z art. 130a 

ust. 6 upoważniającą radę powiatu do określenia corocznie w drodze uchwały wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, a także wysokości kosztów wydania 

dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi. Art. 130a ust. 6 ustawy nie zawiera upoważnienia do określenia zasad 

ustalania tych opłat i kosztów. Każde wykroczenie poza udzielone upoważnienie jest istotnym naruszeniem 
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normy kompetencyjnej i stanowi jednocześnie o naruszeniu konstytucyjnych warunków legalności aktu 

prawa miejscowego (Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 września 2010 r., III SA/Wr 428/10, Legalis nr 

3501141). 

 W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego. 

  

  

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 7434


		2017-11-15T09:36:18+0000
	Polska
	Lidia Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




