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WOJEWODA MAŁOPOLSKI
        Kraków, 16 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.18.2019
Wojewody Małopolskiego

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 

stwierdza się nieważność
Nr XIII/219/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zakazu 
umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych 
zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach 
administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków – w całości.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2019 r. do oceny nadzorczej Wojewody Małopolskiego została 
przekazana uchwała Nr XIII/219/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zakazu umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach 
energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych 
w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków. 

Pismem z dnia 6 maja 2019 r. organ nadzoru zawiadomił Radę Miasta Krakowa 
o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności ww. uchwały. Organ 
nadzoru poinformował w zawiadomieniu, iż wedle jego wstępnej oceny wątpliwości budzi 
podstawa prawna podjęcia uchwały przez Radę Miasta Krakowa. Wedle wstępnej oceny 
przywołane w podstawie prawnej uchwały przepisy prawa nie przyznają radzie gminy 
kompetencji do ustanowienia zakazu, o którym mowa w uchwale. O wszczętym postępowaniu 
nadzorczym organ nadzoru poinformował również Prezydenta Miasta Krakowa. 

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego Rada Miasta 
Krakowa nie zajęła stanowiska, natomiast Prezydent Miasta Krakowa podzielił pogląd  organu 
nadzoru w zakresie naruszenia kompetencji organu wykonawczego przez podjęcie 
wzmiankowanej uchwały przez Radę Miasta Krakowa.

W wyniku dokonanej przez organ nadzoru oceny rzeczonej uchwały w aspekcie jej 
zgodności z prawem, organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność zapisów uchwały, jako 
naruszających w jego ocenie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym. 

Na mocy uchwały Nr XIII/219/19 Rada Miasta Krakowa postanowiła o ustanowieniu 
zakazu umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych 
zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach 
administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Poza wprowadzeniem ogólnego zakazu, który 
dotyczyć miałby jedynie nowych reklam umieszczonych w pasie drogowym (§1 uchwały) Rada 
Miasta Krakowa dopuściła zamieszczanie tablic kierunkowych uzgodnionych z zarządcą drogi 
(§2 uchwały). 
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Dokonując oceny przedmiotowej uchwały pod kątem zgodności z prawem organ 
nadzoru stwierdził, iż treść uchwały wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego 
przyznanego organowi stanowiącemu gminy oraz narusza obowiązujące przepisy prawa. 

Przywołane w podstawie prawnej uchwały przepisy prawa nie przyznają radzie gminy 
kompetencji do podjęcia uchwały zakazującej umieszczania reklam w pasie drogowym.  
Wskazany art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506) stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie 
w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Przepis ten nie 
stanowi samodzielnej podstawy do stanowienia przez radę gminy aktów prawa miejscowego 
ani też podejmowania uchwał, a jedynie odesłanie do innych ustaw regulujących kompetencje 
rady gminy. Niemniej również pozostałe przepisy przywołane w ocenianej uchwale nie 
uprawniają Rady Miasta Krakowa do jej podjęcia. Zgodnie bowiem z przywołanym w 
podstawie prawnej uchwały art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby 
powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości 
oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się lokalizacji 
obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Stosownie natomiast do 
brzmienia art. 19 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ww. ustawy zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), przy czym w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg 
publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. 

Zasada praworządności (legalizmu) wyrażona w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 
W doktrynie prawa i orzecznictwie sądowym przyjęto, iż norma ta zakazuje domniemania 
kompetencji i zarazem nakazuje, by wszelkie działania organów władzy publicznej były oparte 
na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Zasada praworządności obowiązuje organy 
władzy publicznej, a zatem również organy samorządu terytorialnego. W zakresie stanowienia 
prawa materialnego przez organy samorządu terytorialnego zasadę legalizmu wyznacza art. 94 
Konstytucji RP, wedle którego organy samorządu terytorialnego, na podstawie i w granicach 
upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na 
obszarze działania tych organów. Jak wykazano powyżej przywołane w podstawie prawnej 
uchwały przepisy nie stanowią wystarczającej podstawy prawnej do podjęcia kwestionowanej 
niniejszym uchwały. W szczególności ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
nie uprawnia rady gminy do wprowadzania zakazów umieszczania reklam na słupach tak 
oświetleniowych, jak i energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych 
położonych w graniach administracyjnych gminy.  

Przepisy ustawy o drogach publicznych wprost określają na jakich zasadach i co można 
umieszczać w pasie drogowym. Zgodnie z normą ujętą w art. 39 ust. 3 ww. ustawy 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów 
budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy 
drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Umieszczanie w pasie drogowym 
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi (art. 40 ust. 
1 i 2 ustawy). Zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy bez zezwolenia zarządcy 
drogi skutkować może wymierzeniem kary pieniężnej w drodze wydanej decyzji 
administracyjnej przez zarządcę drogi (art. 40 ust. 12 ustawy). 
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Przywołane unormowania w zakresie zarządzania pasem drogowym nie przyznają 
radzie gminy w tym zakresie kompetencji, bowiem o wykorzystaniu pasa drogowego decyduje 
zarządca drogi. Rada gminy nie może zatem określać zasad i sposobu wykorzystania dróg 
publicznych, gdyż nie należy to do jej kompetencji. Organ stanowiący gminy może, co 
najwyżej, apelować do zarządcy dróg, podjąć tzw. uchwałę intencyjną, wskazując pewien cel 
działań, np. ograniczanie liczby reklam w pasie drogowym. Nadto organ nadzoru zauważa, iż 
kwestionowanej uchwale nadano charakter aktu prawa miejscowego, co jest niedopuszczalne 
w sytuacji, w której brak jest wyraźnego upoważnienia ustawowego do wydania tego rodzaju 
aktu.

Niezależnie od przedstawionych zarzutów względem podjętej uchwały organ nadzoru 
zauważa, iż w dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (zwana 
dalej: ustawą krajobrazową). Ustawa krajobrazowa wprowadziła do ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp) przepisy uprawniające radę gminy do podjęcia 
tzw. „uchwały reklamowej” (art. 37a i następne). Na podstawie ww. upoważnienia organ 
stanowiący gminy może określić na terenie gminy zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, w tym tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, 
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 
Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego i dotyczy obszaru całej gminy z wyłączeniem 
terenów zamkniętych, ustalonych przez inne organy niż ministra właściwego do spraw 
transportu (art. 37a ust. 4 i 5 upzp). Zgodnie z art. 37a ust. 3 upzp w uchwale, o której mowa w 
ust. 1, rada gminy może ustalić zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych, z wyłączeniem szyldów. Inaczej mówiąc zasady i warunki sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, z określeniem ich gabarytów, 
standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą one być 
wykonane, rada gminy może ustalać w formie uchwały podjętej na podstawie art. 37a ustawy 
upzp (w brzmieniu nadanym przez ustawę krajobrazową). Jeżeli zatem rada gminy chce 
wprowadzić zakaz lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (bo zakazu 
lokalizacji szyldów wprowadzić nie może), to winna to uczynić na podstawie art. 37a upzp, 
z przeprowadzeniem szeregu czynności, o których mowa w art. 37b tej ustawy.

Stanowisko, że do stanowienia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, a także ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane, służy odrębny, niezależny akt prawa miejscowego, który rada gminy może 
podjąć tylko i wyłącznie na podstawie art. 37a upzp, zostało wyrażone w szeregu wyroków 
sądowych, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, m.in.: WSA 
we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2017 r. sygn. akt II SA/Wr 675/17,  WSA we Wrocławiu z dnia 
13 września 2017 sygn. akt II SA/Wr 422/17.

Reasumując wskazać należy, iż w ocenie organu nadzoru uchwała Rady Miasta 
Krakowa nr XIII/219/19 została podjęta z przekroczeniem kompetencji do stanowienia prawa 
a także w istotny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa . Powyższe stanowi dodatkowo 
o naruszeniu zasady legalizmu nakazującej działania na podstawie i w granicach prawa (art. 7 
Konstytucji RP). 

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała organu gminy 
sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ 
nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Nadzór nad 
działalnością gminną sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium zgodności 
z prawem (art. 85 ustawy o samorządzie gminnym). Tym samym, w przypadku istotnego 
naruszenia prawa, organ nadzoru jest zobowiązany – zgodnie z dyspozycją wynikającą z ww. 
art. 91 ust. 1 ustawy - orzec o nieważności uchwały w całości bądź w części. 
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Z uwagi na powyższe organ nadzoru stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowane zapisy 
uchwały w sposób istotny naruszają obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione 
argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność 
powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia 
nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody 
Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Otrzymują:
1. Rada Miasta Krakowa 
2. Prezydent Miasta Krakowa
3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
4.  Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
5. aa
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