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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 155/2021
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 listopada 2021 r.
Na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.).
stwierdzam nieważność
§ 1 ust. 11, § 2 ust. 7 zd. drugie oraz ust. 9 i 10, §§ 4-8 załącznika do uchwały nr XXVII/239/21 Rady Gminy
Bobrowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych
przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę
Bobrowo oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie.
Uzasadnienie
Uchwałą nr XXVII/239/21 Rada Gminy Bobrowo ustaliła ceny biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych
przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę oraz
uchwaliła Regulaminu przewozów, w formie załącznika do uchwały. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do
organu nadzoru w dniu 13 października 2021 r.
Jako podstawę prawną uchwały powołano art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1377, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.), art. 15 ust. 5 i art. 34a ust. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8).
Zawiadomieniem z 29 października 2021 znak: WNK.DT.IV.4131.36.2021 organ nadzoru wszczął
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały. W odpowiedzi na zawiadomienie, stanowisko
Gminy przedstawiono w piśmie z 8 listopada 2021 r., w którym nie wniesiono zastrzeżeń do zgłoszonych
zarzutów.
Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził co następuje.
Z powołanych regulacji wynika upoważnienie rady gminy do ustalenia ceny za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej. Natomiast
podstawowe wątpliwości dotyczą wadliwego zastosowania w sprawie przepisu art. 15 ust. 5 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, który stanowi: „W odniesieniu do gminnego regularnego przewozu
osób oraz przewozów osób i bagażu taksówkami przepisy porządkowe określa rada gminy, a na terenie miasta
stołecznego Warszawy - Rada miasta stołecznego Warszawy.”
Jednakże szczegółowy zakres upoważnienia rady gminy wynika z pełniej regulacji przepisu art. 15 ust. 1-4
ustawy: „1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących
w transporcie.
2. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu
lub usunięte ze środka transportowego.
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3. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze
środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji
publicznej może określić, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu
środkami transportu publicznego w zakresie transportu kolejowego i drogowego, mając na uwadze zapewnienie
bezpieczeństwa podróżnych oraz przestrzegania porządku publicznego w środkach transportu publicznego.”
Na mocy cytowanych regulacji rada gminy jest upoważniona do uchwalenia przepisów określających zasady
zachowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w transporcie związane z przewozem osób i bagażu, które
w szczególności są powiązane z uprawnieniem przewoźnika do niedopuszczenia do przewozu lub usunięciem
ze środka transportowego.
Wobec tego rada gminy nie powinna regulować: zasad ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej,
zagadnień dotyczących obsługi informacyjnej pasażerów, ponoszenia odpłatności za przejazd oraz
postępowania w sprawach reklamacji i skarg (§ 1 ust. 11, § 2 ust. 7 zd. drugie oraz ust. 9 i 10, §§ 4-8 załącznika
do uchwały). Tym samym rada gminy nie jest upoważniona do uchwalania szeroko rozumianego regulaminu
przewozów (sposobu świadczenia usługi przewozu).
Natomiast podstawę prawną do opracowania tego rodzaju dokumentu stanowi art. 46 ust. 1 pkt 9 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: „9) na dworcu znajduje się dostępny do wglądu
pasażera regulamin przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym opracowany przez:
a) organizatora,
b) operatora lub grupę operatorów i zatwierdzony przez organizatora,
c) przewoźnika, o którym mowa w art. 30 i 31”.
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego według art. 4 pkt 9 tej ustawy jest właściwa jednostka
samorządu terytorialnego (...). Natomiast ogólny podział kompetencji organów gminy wynika z treści
art. 7 ust. 4 ustawy, który wskazuje, że określone w ustawie zadania organizatora, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1-5 tej ustawy, wykonuje w przypadku gminy wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Ponadto wójt
w umowie z operatorem określa sposób realizacji omawianego obowiązku (art. 25 ust. 3 pkt 13 ustawy). Tym
samym to wójt ustala lub zatwierdza regulamin przewozu.
Wobec powyższego, „Rada gminy posiada upoważnienie do przyjęcia - na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.) - unormowań
dotyczących przepisów porządkowych obowiązujących w gminnym przewozie osób. Należy jednak zaznaczyć,
że kwestie te powinny zostać uregulowane w odrębnej uchwale posiadającej walor aktu powszechnie
obowiązującego. W pozostałym zakresie dotyczącym przepisów o charakterze stricte regulaminowym wójt
jako organizator przewozów gminnych powinien wydać stosowne zarządzenie.” (rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Lubelskiego z dnia 7 września 2015 r. PN-II.4131.370.2015)
Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy, Rada Gminy Bobrowo podejmując uchwałę
nr XXVII/239/21 w sposób istotny naruszyła powołane przepisy ustawy, co skutkuje stwierdzeniem jej
nieważności w części obejmującej § 1 ust. 11, § 2 ust. 7 zd. drugie oraz ust. 9 i 10, §§ 4 - 8 załącznika do
uchwały. Stosownie do treści art. 91 ust. 1 ustawy: „Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne
z prawem są nieważne”.
Na powyższe rozstrzygnięcie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ul. Jagiellońska 3,
85-950 Bydgoszcz, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz

