
UCHWAŁA NR XX/147/20 
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2325) - Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę Prokuratora Rejonowego 
w Wieluniu z 20 października 2020 r. na uchwałę Nr XV/112/20 Rady Gminy Kiełczygłów z 11 lutego 2020 r. 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowegowraz z odpowiedzią na skargę. 

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Do wniesienia odpowiedzi na skargę, podejmowania wszelkich czynności w toku postępowania oraz 
do reprezentowania Rady Gminy przed sądem administracyjnym upoważnia się Wójta Gminy Kiełczygłów. 

2. Wójt Gminy Kiełczygłów może ustanowić pełnomocników procesowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zenon Swędrak 
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Załącznik do uchwały Nr XX/147/20 

Rady Gminy Kiełczygłów 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 

ul. Piotrkowska 135 

90-434 Łódź 

Skarżący:  

Prokurator Rejonowy w Wieluniu  

ul. Kilińskiego 12 

98-300 Wieluń 

Strona Przeciwna:  

Rada Gminy Kiełczygłów  

NIP: 5080014537 

ul. Tysiąclecia 25 

98-358 Kiełczygłów             

Odpowiedź na skargę 

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2325 ze zm.) Rada Gminy Kiełczygłów przekazuje skargę 
Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z dnia 20 października 2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 
w Kiełczygłowie 22 października 2020 r.) na Uchwałę Nr XV/112/20 Rady Gminy Kiełczygłów z 11 lutego 
2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego. 

Jednocześnie składa odpowiedź na skargę wnosząc: 

1. o  uwzględnienie  skargi w całości, 

2. o nieobciążanie organu kosztami postępowania. 

 

Uzasadnienie  

W dniu 22 października 2020 r. do Urzędu Gminy w Kiełczygłowie wpłynęła skarga Prokuratora 
Rejonowego w Wieluniu na Uchwałę Nr XV/112/20 Rady Gminy Kiełczygłów z 11 lutego 2020 r. 
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Skarżący zarzucił zaskarżonej uchwale naruszenie szeregu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985  r. 
o drogach publicznych w szczególności: 

1) art. 40 ust. 9 przez pominięcie w § 2 ust. 4 uchwały wskazania dokładnej wysokości stawki za zajęcie 1 m2 
za każdy dzień powierzchni chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych 
i ciągów pieszych, 

2) art. 40 ust. 4 poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego i wskazanie w § 2 ust. 6 uchwały, że zajęcie 
pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego za jeden 
dzień, 

3) art. 40 ust. 9, poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego i wskazanie w § 3 ust.1 uchwały, że zajęcie 
pasa drogowego, o którym mowa § 1 pkt 2  uchwały ustala się roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa 
drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 1) poza obszarem 
zabudowanym – 100 zł i 2) w obszarze zabudowanym 150 zł, 
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4) art. 40 ust. 5  przez przekroczenie upoważnienia ustawowego i wskazanie w § 3 ust. 4 uchwały, że roczne 
stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 3 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym lub w drogowym obiekcie inżynierskim, 

5) art. 40 ust. 9, poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego i wskazanie w § 4 ust. 1 uchwały, ze 
zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące dzienne stawki opłat za 1m2 
powierzchni: 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego a) poza 
terenem zabudowanym – 0,50 zł i b) w terenie zabudowanym – 0,50 zł. 

Rada Gminy Kiełczygłów dokonała analizy tak zarzutów jak i uzasadnienia wniesionej skargi 
i postanowiła uwzględnić skargę Prokuratora Rejonowego w całości. 

Ustalić należy także, że Uchwałą Nr XX/146/20 z 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego Rada Gminy Kiełczygłów w § 5 uchyliła zaskarżoną przez Prokuratora Rejonowego 
w Wieluniu uchwałę. 

Załączniki: 

- Skarga Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z 20 października 2020 r. 

- Uchwała Nr XV/112/20 Rady Gminy w Kiełczygłów z 11 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego 

- Uchwała Nr XX/146/20 z 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

- Protokół z obrad XV sesji Rady Gminy Kiełczygłów z 11 lutego 2020 r. 

- Odpis odpowiedzi na skargę i załączników
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