
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.492.2018.10 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 24 października 2018 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) 

orzekam 

nieważność pkt 3 oraz pkt 4 ppkt 3 Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/203/2018 Rady Miejskiej 

w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jutrosin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

- ze względu na istotne naruszenia prawa. 

Uzasadnienie  

Na sesji 20 września 2018 r. Rada Miejska w Jutrosinie podjęła uchwałę Nr XXXIX/203/2018 w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jutrosin 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Jako podstawę prawną uchwały powołano art. 18 ust. 2 pkt 15 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1, pkt 6 i ust. 2 ustawy 

o transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą”. 

Uchwałę doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu 27 września 2018 r. 

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co 

następuje: 

Delegację ustawową dla podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 15 ust. 2 ustawy, który przyznaje 

radzie gminy kompetencje do określenia w drodze uchwały 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. 

W pkt 3 Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/203/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 

20 września 2018 r., rada postanowiła, że „Do wniosku o wyrażenie zgody przez Gminę Jutrosin na 

korzystanie z przystanków należy dołączyć : 1) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 2) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy.” 

W ocenie organu nadzoru delegacja ustawowa nie przyznaje radzie uprawnienia do regulowania 

elementów składowych wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, tym 

bardziej, że zakres tej materii normuje art. 32 ust. 2 ustawy. Przepis ten określa istotne elementy jakie 

powinien zawierać wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców. 

W świetle wskazanego przepisu ustawy, do wniosku należy dołączyć w szczególności proponowany rozkład 

jazdy oraz schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami 

komunikacyjnymi. Ustawa nie nakłada na przedsiębiorcę żadnych innych wymogów formalnych. Wszystkie 

dodatkowo złożone dokumenty należy traktować jako dokumenty pomocnicze, o charakterze 

fakultatywnym. Świadczy o tym użycie przez ustawodawcę w treści ww. przepisu sformułowania „w 
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szczególności”. Oznacza to, że przedsiębiorca składając wniosek o uzgodnienie może dołączyć także inne 

dokumenty, które uproszczą lub przyspieszą procedurę uzgodnienia, nie jest to jednak obowiązek. Odnosząc 

powyższe do  treści pkt 3 Załącznika Nr 2 należy stwierdzić, że rada pominęła obowiązkowy 

element dokumentacji dołączanej do wniosku, tj. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią 

komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi, wprowadzając w to miejsce obowiązek dołączenia 

kserokopii zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 

Powyższe prowadzi do wniosku, że rada nie tylko wykroczyła poza ramy upoważnienia ustawowego 

wynikającego z art. 15 ust. 2 ustawy, ale również dokonała istotnej modyfikacji art. 32 ust. 2 tej ustawy. 

W pkt 4 ppkt 3 Załącznika nr 2 do przedmiotowej uchwały rada postanowiła, że „Przewoźnicy 

zobowiązani są do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach. Każdy rozkład powinien 

zawierać nazwę operatora lub przewoźnika.” Organ nadzoru stwierdza, iż kwestia kto umieszcza na 

przystankach rozkład jazdy została już uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202, 

zwane dalej „rozporządzeniem”), wydanym na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  

Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983). Rozporządzenie to reguluje w szczególności sposób 

i terminy ogłaszania rozkładów jazdy, a także warunki ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem 

informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości. 

W myśl § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, przewoźnik wykonujący regularny przewóz osób podaje rozkład 

jazdy do publicznej wiadomości w szczególności poprzez przekazanie rozkładu jazdy oraz informacji 

dotyczącej rozkładu jazdy właścicielowi albo zarządzającemu przystankiem komunikacyjnym lub dworcem, 

celem zamieszczenia informacji dotyczącej rozkładu jazdy na danym obiekcie - w transporcie drogowym 

oraz innym szynowym. Zgodnie natomiast z § 11 ust. 3 pkt 2 lit. b tego rozporządzenia w transporcie 

drogowym podawanie rozkładu jazdy do publicznej wiadomości polegające na przekazaniu rozkładu 

jazdy oraz informacji dotyczącej rozkładu jazdy właścicielowi albo zarządzającemu przystankiem 

komunikacyjnym lub dworcem, celem zamieszczenia informacji dotyczącej rozkładu jazdy na danym 

obiekcie - następuje poprzez przekazanie kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy w postaci pliku w formacie 

PDF oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję tekstu. Przywołane przepisy jasno stanowią, że 

ustawodawca obowiązkiem ogłaszania rozkładów jazdy na przystankach i dworcach obarczył ich właścicieli 

i zarządców. 

Organ nadzoru wskazuje także, iż kwestionowany zapis powoduje, iż organizator transportu publicznego 

poprzez zobowiązanie przewoźnika do publikacji rozkładu jazdy na przystankach równocześnie przerzuca 

na niego koszty publikacji i utrzymania w należytym stanie technicznym rozkładu jazdy. Tymczasem § 

17 rozporządzenia stanowi, że 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 związku 

z powyższym należy  stwierdzić, że treść pkt 4 ppkt 3 Załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXIX/203/2018 

Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 20 września 2018 r. narusza zasadę swobody umów, wyrażoną 

w art. 353¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), 

zgodnie z którą 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. Intencją ustawodawcy było, aby warunki ponoszenia kosztów związanych 

z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych lub 

dworcach zostały określone między stronami w drodze umowy. Niedopuszczalne było wobec 

tego narzucenie tych zasad stronie umowy przez radę w drodze uchwały. Uchwała będąca aktem prawa  

miejscowego nie służy kształtowaniu postanowień umowy. 

Organ nadzoru stwierdził także, iż kwestię zawartą w pkt 4 ppkt 3 zdanie drugie Załącznika nr 2 do 

przedmiotowej uchwały uregulował już sam ustawodawca w cytowanym rozporządzeniu, gdzie  

w § 3 ust. 1 pkt 1 postanowił, że w rozkładzie jazdy określa się co  najmniej imię i nazwisko lub nazwę  

przewoźnika oraz jego adres zamieszkania, o ile jest on tożsamy z miejscem wykonywania przez niego 

działalności gospodarczej, albo siedzibę i  adres. 

W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały we wskazanym zakresie jest uzasadnione 

i konieczne. 
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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 
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