
UCHWAŁA  Nr XIII/133/20  

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Rady Gminy w Gnojnie nr XII/79/11 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 713) w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325) Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę z dnia 25 maja 2020 r. 

Prokuratora Rejonowego w Busku - Zdroju na uchwałę Rady Gminy w Gnojnie nr XII/79/11 z dnia 30 

września 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr XIII/133/20 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

Gnojno, 30.07.2020 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Kielcach 

za pośrednictwem 

Rady Gminy Gnojno 

Odpowiedź na skargę 

Działając w oparciu o art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Gnojno przekazuje - wraz z niniejszą 

odpowiedzią - skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę nr XII/79/11 Rady 

Gminy w Gnojnie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych. 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Gnojno podjęła w dniu 30 września 2011 r. uchwałę nr XII/79/11 w sprawie ustalenia 

stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 

Do Urzędu Gminy w Gnojnie wpłynęła skarga Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju (Sygn. PR Pa. 

96.2020 z dnia 25 maja 2020 r.; data wpływu do tut. urzędu 1 czerwca 2020 r.) na Uchwałę Rady Gminy 

w Gnojnie Nr XII/79/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie 

z przystanków komunikacyjnych. 

Skarżący zarzucił ww. uchwale istotne naruszenie prawa wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz.2475), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) w zw. z art. 87 ust. 2 i art. 

94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.) – 

poprzez niewłaściwe zastosowanie i wprowadzenie jednej stawki opłat dla wszystkich przewoźników za 

korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na 

przystankach komunikacyjnych. Według skarżącego zastosowanie maksymalnej stawki ma charakter 

dyskryminujący i jest wbrew zapisom art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym, który pozwala na pobieranie opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, 

z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. 

Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości. 

W ocenie Rady Gminy Gnojno skarga nie jest zasadna i powinna zostać oddalona, ponieważ nie była 

przedmiotem jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony organu kontrolnego, jakim jest Wojewoda Świętokrzyski. 

Uwzględniając powyższe, Rada Gminy Gnojno wnosi, jak w petitum odpowiedzi na skargę. 
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