
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.98.2013.AJS
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 lipca 2013 r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645)

stwierdzam nieważność

§ 3 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXV/318/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 
27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta 
Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, jako podjętej z istotnym 
naruszeniem art. 15 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 6 oraz art. 32 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz.13, z późn. zm.).

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 8764



 

U z a s a d n i e n i e 

 

Na sesji w dniu 27 czerwca 2013 r. Rada Miejska w Pruszkowie podjęła uchwałę,  

w której określiła, udostępnione dla operatorów i przewoźników, przystanki komunikacyjne, 

których Gmina jest właścicielem lub zarządzającym, oraz ustaliła warunki i zasady 

korzystania z tych przystanków. 

Jako podstawę prawną do podjęcia uchwały Rada Miejska wskazała m.in. art. 15 ust. 2 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy, 

organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega m.in. na określeniu przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka 

samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków  

i zasad korzystania z tych obiektów, a określenie przystanków komunikacyjnych i dworców 

oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały, podjętej przez właściwy 

organ danej jednostki samorządu terytorialnego. 

W § 3 Załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXV/318/2013 w ramach warunków i zasad 

korzystania z przystanków Rada Miejska określiła przesłanki odmowy wyrażenia zgody  na 

udostępnienie przystanków. Wskazana wyżej regulacja Załącznika do Uchwały Rady 

Miejskiej, nie mieści się w treści upoważnienia, wynikającego z dyspozycji art. 15 ust. 2 

ustawy. Przepis art. 15 ust.2 w związku z ust. 1 pkt 6 ustawy upoważnia radę gminy do 

podjęcia uchwały mającej rangę aktu prawa miejscowego. Wydając akty będące źródłem 

prawa powszechnie obowiązującego na terenie jednostek samorządu terytorialnego, organy 

tych jednostek obowiązane są przestrzegać zakresu udzielonej przez ustawodawcę delegacji 

zawartej w ustawie. Każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie 

ustawowe stanowi naruszenie konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego 

wydanego na podstawie delegacji ustawowej. Uregulowanie przez Radę Miejską podstaw 

odmowy wyrażenia zgody  na udostępnienie przystanków wykracza, zdaniem organu 

nadzoru, poza delegacje ustawową. Warunki i zasady korzystania z przystanków należy 

rozumieć jako faktyczne określenie sposobu korzystania z miejsca przeznaczonego do 

wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej. Zasady te kierowane są 

do przewoźnika, który na ich podstawie będzie świadomy w jaki sposób jest zobowiązany 

świadczyć usługi korzystając z przystanków, które są własnością (lub w posiadaniu) gminy. 

Brak zatem podstaw do umieszczania w uchwale dotyczącej warunków i zasad korzystania     

z przystanków zapisów, które nie dotyczą faktycznego korzystania z przystanku.  

Nadto art. 32 ust. 1 ustawy określa, iż przed dokonaniem zgłoszenia o zamiarze 

wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przedsiębiorca 

powinien uzgodnić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych  

w granicach administracyjnych miast i dworców z właścicielem tych obiektów lub ich 

zarządzającym. Na mocy art. 32 ust. 3 ustawy właściciel przystanku komunikacyjnego, 

położonego w granicach administracyjnych miast lub dworca albo zarządzający tymi 

obiektami, uzgadnia zasady korzystania z tych obiektów w przypadku, gdy proponowany 

rozkład jazdy: zawiera przystanki komunikacyjne lub dworce, których właścicielem lub 

zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnione dla wszystkich 
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operatorów i przewoźników lub zawiera, wskazane w uchwale organu jednostki samorządu 

terytorialnego, przystanki komunikacyjne i dworce, których właścicielem lub zarządzającym 

jest jednostka samorządu terytorialnego, oraz nie ograniczy przepustowości przystanków 

komunikacyjnych lub dworców i nie spowoduje zagrożenia dla organizacji lub 

bezpieczeństwa ruchu.  

Powyższe oznacza, że ustawa przewiduje formę uzgodnienia zasad korzystania  

z przystanków komunikacyjnych położonych w granicach administracyjnych miast i dworców 

z właścicielem tych obiektów lub ich zarządzającym - a nie wyrażenia zgody, a nadto 

wskazuje warunki, których spełnienie winno skutkować dokonaniem uzgodnienia.  

Ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, zasadne jest stwierdzenie 

nieważności § 3 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXV/318/2013 Rady Miejskiej  

w Pruszkowie z dnia 27 czerwca 2013 r. 

Stwierdzenie  nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa  

w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 

nadzorczego. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze Miastu przysługuje skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia, wnoszona za 

pośrednictwem organu, który skarżone orzeczenie wydał. 

 

 

 

 
Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 
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