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Rok obowi~zvwania ustawv o publicznvm transporcie zbiorowvm 
wst~pna ocena funkcjonowania 

==================================~ 
Piotr Mikiel, Marlena Rozkosz 

W marcu biei:qcego roku minql rok od 
wejscia w i:ycie ustawy z dnia 16 grudnia 
201 0 r. o publicznym transporcie zbioro
wym , zwanej dalej ,ustawq o ptz", dosto
sowujqcej prawo krajowe do regu lacji 
wsp61notowej, tj. rozporzqdzenia (WE) 
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. doty
czqcego uslug publicznych w zakresie ko
lejowego i drogowego transportu pasater
skiego , zwanego dalej ,rozporzqdzeniem 
(WE) nr 1370/2007". 

Warto zastanowic si~ , czy od dnia wej
scia w i:ycie ustawy o ptz nastqpily zmia
ny w zakresie funkcjonowania przewoz6w 
pasai:erskich. Nie ulega Wqtpliwosci , i:e od 
dnia 1 marca 2011 r. rozpoczql si~ kilku
letni proces wdrai:ania rozwiqzan przewi
dzianych w przepisach ustawy o ptz, kt6ry 
powinien zakonczyc si~ wraz z koncem 
2016 roku , kiedy wygasnq dotychczas 
obowiqzujqce zezwolenia na wykonywanie 
regularnych przewoz6w os6b w transpor
cie drogowym. Podstawowym celem usta
wy o ptz jest przede wszystkim uporzqd
kowanie zagadnien zwiqzanych z organi
zowaniem i finansowaniem publicznego 
transportu zbiorowego. 

Zasadniczq zmianq, jakiej dokonano 
ustawq o ptz jest wprowadzenie rozr6i:nie
nia podmiotu swiadczqcego uslugi przewo
zowe na podstawie umowy zawartej z wla
sciwym organizatorem (okres lonego 
w ustawie o ptz mianem ,operatora publicz
nego transportu zbiorowego") oraz podmio
tu wykonujqcego przewozy z wlasnej inicja
tywy, na zasadach wolnego rynku (czyli 
przewoznika komercyjnego). Ponadto na
lei:y nadmienic, ii: w przeciwienstwie do 
wczesniej obowiqzujqcych przepis6w, usta
wa o ptz uwzgl~dnia specyfik~ przewoz6w 
realizowanych w komunikacji miejskiej, kt6-
re na szczeblu lokalnym w najwi~kszym 
zakresie slui:q zaspokajaniu potrzeb prze
wozowych mieszkanc6w. 

Po roku obowiqzywania ustawy o ptz 
moi:na dokonac wst~pnej oceny funkcjo
nowania jej regulacji. W tym celu zostanie 
om6wionych kilka wybranych zagadnien 
zwiqzanych z praktycznym stosowaniem 
przepis6w ustawy o ptz przez jednostki sa
morzqdu terytorialnego, a mianowicie: 

0 obowiqzek zapewnienia przewoz6w ui:y
tecznosci publicznej a zakaz przyznawa
nia prawa wylqcznego, 

0 opracowanie planu transportowego 
w przypadku braku planu transportowe
go wyi:szego szczebla samorzqdowego, 

0 brak okresu przejsciowego dla publika
cji ogloszenia o zamiarze zawarcia umo
wy 0 swiadczenie uslug w zakresie pu
blicznego transportu zbiorowego, 

0 charakter oplaty za korzystanie z sa
morzqdowych przystank6w komuni
kacyjnych , 

0 obiekty przystankowe , kt6rych do
tyczq negocjacje stawki oplaty za ko
rzystanie z obiekt6w przystankowych 
przez gminy, 

0 przekazanie dworca w zarzqdzanie oraz 
ustanowienie oplaty za korzystanie 
z tego obiektu, 

0 brak podj~cia uchwaly okreslajqcej sa
morzqdowe przystanki komunikacyjne 
i dworce oraz warunki i zasady korzy
stania z tych obiekt6w, 

0 sprzqtanie przez gmin~ przystank6w 
komunikacyjnych poloi:onych na jej ob
szarze oraz usytuowanych na nich wiat, 

0 posiadanie zezwolenia i zaswiadczenia 
na wykonywanie przewoz6w o charak
terze ui:ytecznosci publicznej w okresie 
przejsciowym. 

Obowiqzek zapewnienia przewoz6w 
u:Zytecznosci publicznej a zakaz 
przyznawania prawa wytqcznego 

Obowiqzkiem kai:dej jednostki samo
rzqdowej jest zapewnienie funkcjonowania 
regularnych przewoz6w os6b na swoim ob
szarze. Obowiqzek ten moi:e bye zreal izo
wany w drodze: 
a) zorganizowania przewoz6w o charakte

rze ui:ytecznosci publicznej dla swoich 
mieszkanc6w, tj . powszechnie og61no
dost~pnych , slui:qcych biei:qcemu i nie
przerwanemu zaspokajaniu potrzeb 
przewozowych spolecznosci na danym 
obszarze, 

b) zapewnienia warunk6w funkcjonowania 
przewoz6w komercyjnych, kt6re w nie
zb~dnym zakresie zaspokajajq potrze
by przewozowe spolecznosci lokalnej na 
danym obszarze. 

W celu zapewnien ia przewoz6w o cha
rakterze ui:ytecznosci publicznej, rozpo
rzqdzenie (WE) nr 1370/2007 w motywie 5 
preambuly wskazuje, i:e ,(. .. ) wlasciwe or
gany panstw czlonkowskich muszq mie6 
moiliwos6 podejmowania odpowiednich 
dzialan. Wsr6d mechanizm6w, z kt6rych 
mogq korzysta6, aby zapewni6 swiadcze
nie uslug publicznych w zakresie transpor
tu pasaierskiego, sq m.in.: przyznawanie 
podmiotom swiadczqcym uslugi publicz
ne wylqcznych praw ( ... )" . W konsekwen
cji , w art. 3 ust. 1 rozporzqdzenie wsp61-
notowe przewiduje moi:liwosc przyznania 
przez wlasciwy organ prawa wylqcznego, 
w zamian za realizacj ~ zobowiqzan z tytu
lu swiadczenia uslug publicznych. 

Polski ustawodawca podjql decyzj~ 
o wprowadzeniu w art. 20 ustawy o ptz za
kazu przyznawania prawa wylqcznego , 
o kt6rym mowa w rozporzqdzeniu (WE) 
nr 1370/2007, pozbawiajqc jednostki samo
rzqdu terytorialnego moi:liwosci pelnej re
alizacji zadania, zapewnienia przewoz6w 
niezb~dnych z punktu widzenia lokalnych 
spolecznosci ze wzgl~du na ograniczone 
srodki budi:etowe tych jednostek. 

W zwiqzku z powyi:szym pojawilo si~ 
pytanie: jak realizowac obowiqzek za
pewnienia przewoz6w ui:ytecznosci pu
blicznej bez moi:liwosci ich ochrony, przy 
obecnym stanie budi:et6w jednostek sa
morzqdowych? 

Nalei:y zauwai:yc, i:e przewoznik ko
mercyjny b~dzie realizowal przewozy w ta
kim zakresie, w jakim b~dzie to dla niego 
oplacalne, tzn. w czasie, w jakim Sq najwi~k
sze potoki pasai:erskie. Natomiast pozosta
nie problem zapewnienia przewoz6w np. 
poza godzinami szczytu, w porach nocnych 
czy w weekendy. Koszt zapewnien ia przez 
jednostki samorzqdowe wylqcznie przewo
z6w nierentownych bez moi:liwosci ochro
ny swoich przewoz6w w czasie, w kt6rym 
Sq one rentowne, moi:e skutkowac brakiem 
zainteresowania organizowania przez sa
morzqdy przewoz6w ui:ytecznosci publicz
nej bqdz ograniczaniem oferty przewozo
wej na obszarze tych jednostek. 

Ponadto, nalei:y wskazac, i:e przewoz
nicy komercyjni od dnia 1 stycznia 2017 r. nie 
b~dq obowiqzani do stosowania uprawnien 



do ulgowych przejazd6w srodkami publicz
nego transportu zbiorowego, ale jednocze
snie z ww. dniem utracq uprawnienie do 
ubiegania si~ o dofinansowanie z tytulu sto
sowania ulg ustawowych. Zatem, w przy
padku niezapewnienia przez jednostk~ sa
morzqdu terytorialnego przewoz6w o cha
rakterze ui:ytecznosci publicznej, mieszkan
cy danego obszaru zostanq pozbawieni 
moi:liwosci korzystania z ustawowych 
uprawnien do ulgowych przejazd6w. 

Prawo wylqczne jest instrumentem, 
dzi~ki kt6remu samorzqdy - przy ograniczo
nych srodkach finansowych - moglyby za
pewnic niezb~dne z punktu widzenia lokal
nych spolecznosci przewozy. 

Sytuacja, kt6ra zaistniala w polskim pra
wie jest dose specyficzna, majqc na uwa
dze obowiqzujqcy na terytorium naszego 
kraju system i:r6del prawa. Nalei:y bowiem 
zauwai:yc, i:e przyst~pujqc do Unii Europej
skiej, Rzeczpospolita Polska przyj~a i za
akceptowala zasad~ pierwszenstwa prawa 
wsp61notowego przed prawem krajowym. 
Dotyczy to zwlaszcza rozporzqdzen wsp61-
notowych, kt6re majq pierwszenstwo przed 
prawem polskim. 

Na marginesie warto zastanowic si~ jed
nak nad skutecznosciq zakazu wprowadzo
nego wart. 20 ustawy o ptz. Majqc na wzgl~

dzie jednoznaczne brzmienie art. 3 ust. 1 
rozporzqdzenia (WE) nr 1370/2007, moi:
na przeanalizowac moi:liwosc przyznania 
przez wlasciwy organ prawa wylqcznego 
operatorowi , powolujqc si~ wprost na obo
wiqzujqce na terytorium RP prawo unijne. 

Opracowanie planu transportowego 
w przypadku braku planu 
transportowego wyi:szego szczebla 
samorz"dowego 

Jednym z instrument6w ksztaltowania 
rynku przewoz6w pasai:erskich na danym 
obszarze ma bye plan transportowy. Zobo
wiqzanymi do przygotowania takich plan6w 
sqjednostki samorzqdu terytorialnego, kt6re: 
a) planujq organizowanie przewoz6w 

o charakterze ui:ytecznosci publicz
nej, oraz 

b) Sq zamieszkale przez odpowiedniq 
liczb~ mieszkanc6w okreslonq w usta
wie o ptz. 
Samorzqd zobligowany do opracowa

nia planu transportowego powinien to 
uczynic terminie 3 lat od dnia wejscia 
w i:ycie ustawy o ptz, tj . do konca lutego 
2014 r., poniewai: po uplywie tego okresu 
nie b~dzie on mial moi:liwosci zawrzec 
umowy o swiadczenie uslug w zakresie pu
blicznego transportu zbiorowego (art. 84 
ust. 2 ustawy o ptz) 1. 

Trzeba zauwai:yc, i:e zgodnie z prze
pisami ustawy o ptz, plan transportowy 
przygotowany przez jednostk~ samorzq
du terytorialnego nii:szego szczebla po
winien uwzgl~dniac ogloszony plan 
transportowy wyi:szego szczebla samo
rzqdowego . Nie oznacza to jednak, i:e 
samorzqd nii:szego szczebla jest zobo
wiqzany czekac na przygotowanie swo
jego planu transportowego do czasu 
uchwalenia tego planu przez samorzqd 
wyi:szego szczebla. Nalei:y bowiem miec 
na uwadze , i:e w praktyce jednostka 
wyi:szego szczebla samorzqdowego , 
kt6ra nie planuje organizowania przewo
z6w ui:ytecznosci publicznej, planu 
transportowego moi:e w og61e nie wydac 
bqdi: wydac go w okresie p6zniejszym, 
kiedy podejmie decyzj~ o organizowa
niu takich przewoz6w. 

Ponadto moi:na wskazac , i:e przewo
zy o charakterze ui:ytecznosci publicz
nej organizowane na danym obszarze 
przez jednostki samorzqdu terytorialne
go r6znego szczebla wykazujq si~ pewnq 
specyfikq, kt6ra powoduje, i:e przewozy 
uj~te w planach transportowych nie po
winny ze sobq kolidowac. Przykladowo: 
przewozy wykonywane w komunikacji 
miejskiej oraz przewozy wojew6dzkie. Te 
pierwsze zaspokajajq stricte lokalne po
trzeby przewozowe mieszkanc6w dane
go miasta w zakresie codziennych do
jazd6w do pracy, szkoly, urz~d6w, skle
p6w, itp. Siec komunikacyjna, jak i infra
struktura przystankowa w komunikacji 
miejskiej jest niezwykle g~sta , a cz~sto

tliwosc kursowania srodk6w transportu 
uwzgl~dniajq chocby tzw. godziny szczy
tu . Natomiast przewozy wojew6dzkie 
majq charakter ponadlokalny i slui:q 
przemieszczaniu si~ ludnosci mi~dzy 
miejscowosciami poloi:onymi na obsza
rze wojew6dztwa. 

W przypadku, gdyby jednak doszlo do 
kolizji planu transportowego nii:szego 
szczebla samorzqdowego z planem trans
portowym uchwalonym przez jednostk~ 
wyi:szego szczebla, niezb~dne b~dzie do
konanie korekty pierwszego z ww. plan6w 
celem doprowadzenia do jego zgodnosci 
z planem jednostki samorzqdowej wyi:sze
go szczebla. Na marginesie warto nadmie
nic, i:e w celu unikni~cia kolizji postano
wien plan6w transportowych , wskazanym 
byloby podj~cie wsp61pracy przez samo
rzqdy r6i:nych szczebli celem ustalenia 
zakresu przedmiotowego plan6w, w szcze
g61nosci w przedmiocie planowanych 
przewoz6w o charakterze ui:ytecznosci 
publicznej. 

Brak okresu przejsciowego dla 
publikacji ogtoszenia o zamiarze 
zawarcia umowy o swiadczenie ustug 
w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego 

Ustawa o ptz wprowadzila obowiqzek 
publikacji ogloszenia o zamiarze przepro
wadzenia post~powania o udzielenie zam6-
wienia lub bezposredniego zawarcia umo
wy (w Biuletynie lnformacji Publicznej, 
w miejscu powszechnie dost~pnym w swo
jej siedzibie oraz na stronie internetowej tego 
organizatora) , w terminie nie kr6tszym nii:: 
a) jeden rok, albo 
b) szesc miesi~cy - w przypadku gdy umo

wa 0 swiadczenie uslug w zakresie pu
blicznego transportu zbiorowego ma do
tyczyc swiadczenia tych uslug w wymia
rze mniejszym nii: 50 tys. km rocznie. 
Jednoczesnie, ustawa o ptz nie przewi-

dziala i:adnego przepisu przejsciowego dla 
ww. obowiqzku, czego konsekwencjq bylo 
pojawienie si~ wqtpliwosci odnosnie moz
liwosci zawarcia umowy o swiadczenie 
uslug z uwagi na wymagane dokonanie 
ogloszenia w ww. terminach. 

W tej kwestii nalei:y odwolac si~ do roz
porzqdzenia 0/VE) nr 1370/2007, kt6re wart. 7 
ust. 2 przewiduje, ii: kai:dy wlasciwy organ 
zamierzajqcy przeprowadzic post~powanie 
przetargowe w celu wyboru podmiotu 
swiadczqcego uslugi przewozowe bqdz 
bezposrednio powierzyc swiadczenie takich 
uslug, jest obowiqzany do opublikowania 
w Dzienniku Urz~dowym Unii Europejskiej 
stosownych informacji , wynikajqcych ze 
wskazanego przepisu , przynajmniej rok 
przed rozpocz~ciem procedury przetargo
wej lub bezposrednim powierzeniem. 

Rozporzqdzenie 0/VE) nr 1370/2007 we
szlo w i:ycie z dniem 3 grudnia 2009 r. i od 
tego dnia wlasciwe organy mialy obowiqzek 
dokonywania publikacji ogloszenia na pozio
mie unijnym. Zatem decyzje organizatora co 
do planowanego zawarcia umowy podlega
ly obowiqzkowi publikacyjnemu na ponad 
rok przed wejsciem w i:ycie ustawy o ptz. 

w swietle powyi:szego moi:na stwier
dzic, i:e brak okresu przejsciowego dla obo
wiqzku publikacyjnego wynikajqcego 
z ustawy o ptz, nie mial wplywu na moi:li
wosc organizowania przez jednostki samo
rzqdu terytorialnego przewoz6w o charak
terze ui:ytecznosci publicznej. 

Charakter optaty za korzystanie 
z samorz"dowych przystank6w 
komunikacyjnych 

Po wejsciu w i:ycie ustawy o ptz poja
wily si~ pytania o charakter oplaty za ko
rzystanie z przystank6w komunikacyjnych, 



kt6rych wlascicielem albo zarzqdzajqcym 
jest jednostka samorzqdu terytorialnego 
(art. 16 ust. 4) - czy jest to oplata o charak
terze administracyjnym, czy moze jest to 
oplata opodatkowana podatkiem VAT. 

W przedmiotowym zakresie toczyla si~ 
pewna polemika na temat charakteru tej 
oplaty. Ministerstwo lnfrastruk1ury (obecnie 
- Ministerstwo Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej) od poczqtku stalo 
na stanowisku, ze oplata za korzystanie 
z samorzqdowych obiekt6w przystanko
wych ma charakter oplaty administracyjnej, 
kt6ra w calosci stanowi doch6d jednostki 
samorzqdu terytorialnego i powinna bye 
przeznaczona na realizacj~ zadan publicz
nych okreslonych w ustawie o ptz. 

Odmienne stanowisko w tej kwestii pre
zentowalo Ministerstwo Finans6w, kt6re po
przez interpretacje indywidualne wydawa
ne przez dyrektor6w izb skarbowych stwier
dzalo, ze ww. oplata jest opodatkowana 
podatkiem VAT. W wyniku powyzej wska
zanych wqtpliwosci i rozbieznych interpre
tacji charak1eru oplaty za korzystanie z przy
stank6w komunikacyjnych, jeden z organi
zator6w komunikacji miejskiej zlozyl skar
g~ na otrzymanq indywidualnq interpreta
cj~ do sqdu administracyjnego. W wyniku 
jej rozpatrzenia, sqd wskazalw wyroku2, ze: 
a) pobieranie oplat za korzystanie z przy

stank6w komunikacyjnych wchodzi 
w zakres wladztwa publicznego wykony
wanego przez organ wladzy publicznej; 
niewqtpliwie ustalanie i pobieranie oplat 
(a wi~c danin publicznych) za korzysta
nie z przestank6w komunikacyjnych jest 
formq sprawowania wladztwa publicznego, 

b) oplata za korzystanie z przystank6w jest 
pobierana w zwiqzku z konkretnym , 
wskazanym w art. 17 ust. 1 ustawy o ptz 
celem; gmina nie ma wi~c swobody wy
datkowania dochod6w uzyskanych 
z oplat za korzystanie przez operatora 
i przewoznika z samorzqdowych przy
stank6w komunikacyjnych lub dworc6w; 
srodki te mogq bye wydatkowane wy
lqcznie na cele wskazane w ustawie 
o ptz, co przemawia za stanowiskiem, iz 
oplata za korzystanie z przystank6w jest 
daninq publicznq, 

c) oplata za korzystanie przez operatora 
i przewoznika z przystank6w komunika
cyjnych lub dworc6w, kt6rych wlascicie
lem albo zarzqdzajqcym jest jednostka 
samorzqdu terytorialnego, b~dqc docho
dem publicznym (art. 16 ust. 7 ustawy 
0 ptz) , jest swiadczeniem 0 charak1erze 
publicznoprawnym i ma charak1er dani
ny publicznej; zatem pobieranie oplat za 
korzystanie przez operatora i przewoznika 
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z przystank6w komunikacyjnych lub 
dworc6w podlega szczeg61nemu unor
mowaniu, sq to czynnosci administracyj
ne prawa publicznego i dzialania wyko
nywane w interesie publicznym, 

d) oplata za korzystanie przez operatora 
i przewoznika z przystank6w komunika
cyjnych lub dworc6w, kt6rych wlascicie
lem albo zarzqdzajqcym jest jednostka 
samorzqdu terytorialnego nie pod/ega 
przepisom ustawy o podatku od towa
r6w i uslug. 
Ponadto, rozwiewajqc ostatecznie wqt

pliwosci co do charakteru oplaty za korzy
stanie z obiekt6w przystankowych, sqd -
podobnie do stanowiska prezentowanego 
przez Ministerstwo lnfrastruktury - podkre
slil slusznie wskazanq analogi~ oplaty 
z oplatq za parkowanie pojazd6w w strefie 
platnego parkowania3. 

Nalezy miee nadziej~ . ze wskazane po
wyzej stanowisko sqdu przyczyni si~ do 
ujednolicenia podejscia do ustanawianej na 
obszarze jednostek samorzqdu terytorial
nego oplaty za korzystanie z przystank6w 
komunikacyjnych w skali kraju. 

Obiekty przystankowe, kt6rych dotyczq 
negocjacje stawki optaty za korzystanie 
z obiekt6w przystankowych przez gminy 

Ustawa o ptz w odniesieniu do obiek
t6w przystankowych rozr6Znia obiekty, 
kt6rych wlascicielem albo zarzqdzajq
cym jest jednostka samorzqdu terytorial
nego oraz obiekty, kt6rych jednostka 
samorzqdowa nie jest ani wlascicielem, 
ani zarzqdzajqcym. 

Jednakze, z uwagi na to, ze przepis 
art. 16 ust. 2 ustawy o ptz wskazuje, ze 
gmina przeprowadza negocjacje celem 
ustalenia stawki oplat za korzystanie 
z obiekt6w przystankowych usytuowa
nych na jej obszarze, z wlascicielem albo 
zarzqdzajqcym takim obiektem, nie okre
slajqc, iz chodzi o obiekty inne niz sa
morzqdowe, powstala wqtpliwose jakiej 
grupy obiekt6w dotyczq negocjacje. 

W tym zakresie nie mozna abstrahowae 
od pozostalych przepis6w ustawy o ptz, k16-
re pozwalajq nam na zidentyfikowanie 
obiekt6w obj~tych zakresem przedmioto
wym art. 16 ust. 2 ustawy o ptz. Przede 
wszystkim nalezy zwr6cie uwag~ na nast~
pujqce przepisy: 
a) art. 15 ust. 1 pkt 6 i 7 - we wskazanych 

punk1ach ustawa o ptz wprowadza dwie 
grupy obiekt6w przystankowych, czyli 
b~dqce wlasnosciq bqdz w zarzqdzaniu 
jednostki samorzqdowej oraz nieb~dq

ce wlasnosciq bqdz w zarzqdzaniu jed
nostki samorzqdowej, 
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b) art. 16 ust. 4 - w odniesieniu do grupy 
obiekt6w, kt6rych wlascicielem albo za
rzqdzajqcym jest jednostka samorzqdu 
terytorialnego, ustawa o ptz przewiduje, 
ze ustalenie stawki oplaty nast~puje 
w drodze uchwaly organu stanowiqce
go jednostki samorzqdowej, zatem ta
kie obiekty Sq wylqczone z zakresu prze
pisu art. 16 ust. 2. 
Podsumowujqc, stawki oplat za korzy

stanie z obiekt6w przystankowych, kt6rych 
wysokose nalezy ustalie w drodze negocja
cji okreslonych wart. 16 ust. 2 ustawy o ptz, 
powinny zostae przeprowadzone w odnie
sieniu do tych obiekt6w, kt6rych wlascicie
lem lub zarzqdzajqcym nie jest jednostka 
samorzqdu terytorialnego (czyli ani gmina, 
ani powiat, ani wojew6dztwo) . Dotyczy 
zwlaszcza obiekt6w b~dqcych wlasnosciq 
prywatnq, przez co nalezy rozumiee r6w
niez takie obiekty, kt6re stanowiq majqtek 
jednoosobowych sp61ek Skarbu Panstwa 
oraz sp61ek skomunalizowanych. 

Przekazanie dworca w zarzqdzanie 
oraz ustanowienie optaty 
za korzystanie z tego obiektu 

W zwiqzku z zagadnieniem dotyczqcym 
ustanowienia oplaty za korzystanie z dwor
ca, kt6rego wlascicielem albo zarzqdzajq
cym jest jednostka samorzqdu terytorialne
go, pojawily si~ wqtpliwosci odnoszqce si~ 
do dworc6w przekazanych samorzqdowej 
sp61ce komunalnej w zarzqdzanie. 

Przedmiotowy problem w szczeg61nosci 
wynikal z pojawiajqcej si~ interpretacji art. 16 
ust. 2 ustawy o ptz, z k16rq trudno jednak si~ 
zgodzie. Z przepisu tego wynika, ze w przy
padku dworca, kt6rego wlascicielem albo 
zarzqdzajqcym nie jest jednostka samorzq
du terytorialnego, to gmina negocjuje z wla
scicielem albo zarzqdzajqcym takim obiek
tem stawki oplat za korzystanie z niego. Prze
pis ten rozumiano w ten spos6b, iz w przy
padku przekazania dworca przez gmin~ 
w zarzqdzanie sp61ce komunalnej, sp61ka ta 
staje si~ zarzqdzajqcym w mysl art. 16 ust. 2 
ustawy o ptz i stawki oplat za korzystanie 
z takiego dworca powinny bye ustalane 
w spos6b okreslony w tym przepisie. 

Podkreslie nalezy, ze decydujqcym kry
terium o tym czy na danym dworcu stawka 
oplaty powinna bye okreslona w drodze 
uchwaly wlasciwego organu stanowiqcego, 
czy w drodze negocjacji przeprowadzonych 
przez gmin~ . jest tytul wlasnosci do dane
go obiektu. Zatem, jezeli wlascicielem dwor
ca jest jednostka samorzqdowa, to fakt 
przekazania takiego dworca w zarzqdzanie 
sp61ce komunalnej nie powoduje zmiany 
w zakresie wlasnosci takiego obiek1u. 



lnnymi slowy, przekazanie dworca w za
rzqdzanie sp6lce komunalnej nieskutkujq
ce przeniesieniem prawa wlasnosci powo
duje, ze stawki oplaty za korzystanie z ta
kiego obiektu powinny bye ustalone przez 
organ stanowiqcy jednostki samorzqdu te
rytorialnego w drodze uchwaly wydanej na 
podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o ptz4. Przy
jE;!cie jako prawidlowe zalozenia, ze w wyni
ku przekazania dworca w zarzqdzanie sp6l
ce komunalnej, sp6lka ta staje siEiJ zarzq
dzajqcym, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 2 
ustawy o ptz, mozna traktowae jako pr6bE;l 
obejscia przepis6w ustawy o ptz. 

Brak podj~cia uchwaty okreslajC!Cej 
samorz<1dowe przystanki 
komunikacyjne i dworce oraz warunki 
i zasady korzystania z tych obiekt6w 

W art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawa o ptz prze
widuje jednq z zasad funkcjonowania pu
blicznego transportu zbiorowego, wskazu
jqCq ze W transporcie drogowym W rozkfa
dzie jazdy mogq bye uwzglf?dnione wylqcz
nie przystanki komunikacyjne i dworce okre
s/one przez organizatora. 

,Okreslenie" przystank6w komunika
cyjnych i dworc6w przez organizatora na
lezy rozpatrywae w swietle art. 15 ustawy 
o ptz, kt6ry w odniesieniu do obiekt6w sa
morzqdowych , w ust. 2 przewiduje, ze 
okreslenie przystank6w komunikacyjnych 
i dworc6w oraz warunk6w i zasad korzy
stania, kt6rych wlascicielem lub zarzqdza
jqcym jest jednostka samorzqdu terytorial
nego, nast~puje w drodze uchwaly podj~
tej przez wlasciwy organ danej jednostki 
samorzqdu terytorialnego. 

Po wejsciu w zycie ustawy o ptz poja
wily si~ pytania dotyczqce konsekwencji 
niepodjf?cia uchwal przez niekt6re jednost
ki samorzqdu terytorialnego. Nalezy zauwa
zye, ze powyzej wskazany przepis wszedl 
zycie z dniem 1 marca 2011 r., czyli z dniem 
wejscia w zycie ustawy o ptz. Przepisy przej
sciowe ustawy 0 ptz nie przewidzialy w tym 
przypadku okresu przejsciowego dla wyda
nia uchwal przez jednostki samorzqdowe. 
Nalezy zatem przyjqe, ze jednostki samo
rzqdu terytorialnego w okresie od dnia oglo
szenia ustawy o ptz (7 stycznia 2011 r.) po
winny byly opracowae i wydae uchwaly 
okreslajqce przekazane ustawq o ptz do 
uregulowania kwestie, kt6re obowiqzywa
lyby od dnia wejscia w zycie ustawy o ptz. 

Jednoczesnie ustawa o ptz nie okre
sla, jakie mogq bye skutki niepodjf?cia 
przedmiotowej uchwaly przez niekt6re jed
nostki samorzqdowe w przypadku, gdy 
przewoznik bqdz operator zamiesci w roz
kladzie jazdy obiekt przystankowy, kt6ry 

nie zostal okreslony w przewidziany 
w ustawie o ptz spos6b. 

Nalei:y zwr6cie uwag~ , ze tylko CZf?Se 
jednostek samorzqdu terytorialnego wyda
la przedmiotowq uchwal~. Do tej grupy 
nalezq przede wszystkim samorzqdy, kt6re 
organizujq przewozy 0 charakterze uzytecz
nosci publicznej. Sq to gl6wnie miasta 
i zwiqzki miEiJdzygminne, na obszarze kt6-
rych funkcjonuje komunikacja miejska. 

W przypadku jednostek samorzqdo
wych, na obszarze kt6rych nie zostala wy
dana omawiana uchwala, moze powstae 
wqtpliwose dotyczqca umieszczenia w roz
kladzie jazdy przystank6w komunikacyj
nych znajdujqcych si~ na takim obszarze. 

W tym miejscu warto wskazae na po
stanowienia ustaw samorzqdowych (o sa
morzqdzie gminnym, o samorzqdzie powia
towym oraz o samorzqdzie wojew6dztwa5), 
kt6re przewidujq mozliwose zlozenia skar
gi do Sqdu administracyjnego na bezczyn
nose organu samorzqdU (po bezskutecz
nym wezwaniu organu do usuni~cia naru
szenia) , m.in. w zakresie braku uchwaly, kt6-
rej wydanie - jako obligatoryjne - jest prze
widziane w ustawie. Podmiot, kt6ry zdecy
dowalby si~ skorzystae z ww. mozliwosci, 
musi wykazae sw6j interes prawny lub fak
tyczny, a raczej naruszenie tego interesu 
spowodowane brakiem wydania omawia
nej uchwaly przez organ stanowiqcy danej 
jednostki samorzqdowej. 

SprzC~tanie przez gmin~ przystank6w 
komunikacyjnych poloi:onych na jej ob
szarze oraz usytuowanych na nich wiat 

Przed dniem wejscia w zycie ustawy 
o ptz, sprzqtanie przystank6w komunikacyj
nych nalezalo do obowiqzk6w przedsi~bior
c6w uzytkujqcych te obiekty, czyli przewoz
nik6w. W praktyce obowiqzek przewozni
k6w by! realizowany przez gminy, co pole
gala najcz~sciej na zawieraniu przez gmi
ny um6w cywilnoprawnych z przewoznika
mi, kt6rzy uiszczali okreslonq oplat~ w za
mian za sprzqtanie obiekt6w przystanko
wych, na kt6rych zatrzymywaly si~ srodki 
transportu poszczeg61nych przewoznik6w. 

Ustawa o ptz dokonala zmiany ustawy 
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czy
stosci i porzqdku w gminach , poprzez wpro
wadzenie przepisu, kt6ry przesqdzil, ze to 
gmina utrzymuje czystose i porzqdek na 
przystankach komunikacyjnych , kt6rych 
wlascicielem lub zarzqdzajqcym jest dana 
gmina, oraz kt6re Sq polozone na jej obsza
rze przy drogach publicznych bez wzgl~du 
na kategori~ tych dr6g6. W zwiqzku ze wska
zanq powyzej zmianq, po wejsciu w zycie 
ustawy o ptz pojawily si~ dwie wqtpliwosci : 

0 po pierwsze - czy gmina zostala zobo
wiqzana do sprzqtania wszystkich przy
stank6w komunikacyjnych polozonych 
na jej obszarze, 

0 po drugie - kto jest odpowiedzialny za 
sprzqtanie wiat przystankowych. 
W odniesieniu do pierwszej kwestii , na

lezy zwr6cie uwagE;l na przepis art. 3 ust. 2 
pkt 3a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gmi
nach, kt6ry przewiduje, ze gminy zapew
niajq czystose i porzqdek na swoim terenie 
i tworzq warunki niezb~ne do ich utrzymania, 
a w szczeg61nosci utrzymujq czystose i po
rzqdek na przystankach komunikacyjnych: 
a) kt6rych wlascicielem lub zarzqdzajqcym 

jest gmina, oraz 
b) kt6re Sq polozone na jej obszarze przy 

drogach publicznych bez wzgl~du na 
kategori~ tych dr6g. 
Powyzej wskazane dwie przeslanki po

winny bye spelnione lqcznie dla zaistnienia 
obowiqzku gminy do sprzqtania przystan
k6w komunikacyjnych polozonych na jej 
obszarze. W zwiqzku z tym , obowiqzek 
gminy polegajqcy na sprzqtaniu przystan
k6w komunikacyjnych dotyczy wylqcznie 
przystank6w komunikacyjnych polozonych 
na jej obszarze i kt6rych ta gmina jest wla
scicielem albo zarzqdzajqcym. W przypad
ku pozostalych przystank6w, np. stanowiq
cych wlasnose powiatu czy wojew6dztwa, 
od dnia 1 marca 2011 r. to ich wlasciciel (np. 
powiat czy wojew6dztwo) jest obowiqzany 
do ich utrzymania, chyba ze obiekty te zo
stanq przekazane gminie w zarzqdzanie. 

Jesli natomiast chodzi o drugq z ww. wqt
pliwosci dotyczqcq sprzqtania wiat przystan
kowych nalezy zwr6cie uwag~ na ustaw~ 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gmin
nym, zwanq dalej ,ustawq o sg", kt6ra prze
widuje, ze zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wsp61noty nalezy do zadan wlasnych gminy 
(art. 7 ust. 1). Natomiast przepis art. 7 ust. 1 
pkt 15 ww. ustawy wskazuje, ze zadania wla
sne gminy obejmujq sprawy utrzymania 
gminnych obiekt6w i urzqdzen ui:ytecznosci 
publicznej oraz obiekt6w administracyjnych. 
Wiata przystankowa jest urzqdzeniem uzy
tecznosci publicznej. 

Ponadto, nalezy wskazae, ze w mysl 
art. 18 pkt 2 ustawy o ptz, do zadan wla
snych gminy nalezy budowa, przebudowa 
i remont m.in. wiat przystankowych posa
dowionych na przystankach komunikacyj
nych usytuowanych w pasie drogowym 
dr6g publicznych bez wzgl~du na katego
ri ~ tych dr6g. W przeciwienstwie do pkt 1 
ww. artykulu, przepis nie precyzuje, iz cho
dzi o obiekty, kt6rych wlascicielem albo za
rzqdzajqcym jest gmina. 



W zwiqzku z powyi:szym, do gminy na
lei:y zar6wno utrzymanie (w tym sprzqta
nie) , jak r6wniei: budowa, przebudowa 
i remont wiat przystankowych usytuowa
nych na wszystkich przystankach komu
nikacyjnych poloi:onych na obszarze gmi
ny przy drogach publicznych bez wzgl~
du na kategori~ tych dr6g7. 

Posiadanie zezwolenia i zaswiadczenia 
na wykonywanie przewoz6w o charak
terze uiytecznosci publicznej w okresie 
przejsciowym 

W art. 82 ust. 1 ustawy o ptz przewi
dziano, i:e: ,Organizator publicznego 
transportu zbiorowego wydaje zaswiad
czenie na wykonywanie publicznego trans
portu zbiorowego podmiotowi, kt6ry za
war! umow~ na wykonywanie regularnych 
przewoz6w os6b w krajowym transporcie 
drogowym przed dniem wejscia w i:ycie 
ustawy. Zaswiadczenie wydaje si~ przed 
dniem wygasni~cia zezwolenia na wyko
nywanie regularnych przewoz6w os6b 
w krajowym transporcie drogowym, na 
okres wai:nosci umowy". 

Natomiast w art. 79 ust. 1 ustawa o ptz 
stanowi, i:e: ,Dzialalnose w zakresie krajo
wego regularnego przewozu os6b moi:e 
bye podejmowana i wykonywana na pod
stawie przepis6w dotychczasowych, jednak 
nie dlui:ej nii: do dnia 31 grudnia 2016 r., 
w krajowym transporcie drogowym ( ... )". 

Z zestawienia ww. przepis6w zacz~to 
wyprowadzae analizy, ii: operator publicz
nego transportu zbiorowego w okresie 
przejsciowym, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r. , 
powinien posiadae dwa dokumenty, tzn.: 
a) zaswiadczenie wydane przed dniem 

wygasni~cia zezwolenia, 
b) zezwolenie - z tym, i:e przed dniem wy

gasni~cia okresu wai:nosci operator po
winien wystqpie o przedlui:enie wai:no
sci zezwolenia bqdz z wnioskiem o wy
danie nowego zezwolenia. 
w swietle przepis6w ustawy 0 ptz trud

no jednak zgodzie si~ z powyi:szq inter
pretacjq, przede wszystkim ze wzgl~du na 
nast~pujqce argumenty: 
a) przepisy ustawy o ptz dotyczqce prze

woz6w o charakterze ui:ytecznosci pu
blicznej w calosci weszly w i:ycie 
z dniem 1 marca 2011 r. ; 

b) ze wzgl~du na funkcjonujqce taki:e 
w ui:ytecznosci publicznej przed dniem 
wejscia w i:ycie ustawy o ptz zezwole
nia, przewidziano w art. 82 ust. 1 prze
pis przejsciowy, kt6ry umoi:liwil opera
torom posiadajqcym wydane przed 
dniem 1 marca 2011 r. zezwolenia, wy
konywanie przewoz6w na ich podstawie; 

c) zaswiadczenie i zezwolenie Sq r6wno
wai:nymi dokumentami w zakresie celu , 
jakiemu slui:q - obydwa potwierdzajq 
posiadanie przez operatora uprawnien 
do wykonywania regularnego przewo
zu os6b wynikajqcego z umowy zawar
tej z wlasciwq jednostkq samorzqdu te
rytorialnego; 

d) przepis art. 79 ust. 1 ustawy o ptz nie 
dotyczy przewoz6w o charakterze ui:y
tecznosci publicznej - ma zastosowa
nie do przewoznik6w komercyjnych . 
w swietle powyi:szego moi:na pod-

sumowae, i:e ustawa o ptz nie wymaga 
posiadania przez operatora zar6wno ze
zwolenia, jak i zaswiadczenia na wyko
nywanie publicznego transportu zbioro
wego, a jedynie - zgodnie z zasadq praw 
nabytych - umoi:liwia operatorowi , kt6-
ry posiada wai:ne zezwolenie wydane 
przed dniem 1 marca 2011 r. , wykony
wanie przewoz6w na jego podstawie do 
czasu jego wygasni~cia. 

Chociai: minql jui: rok obowiqzywa
nia ustawy o ptz, dokonanie pelnej oce
ny funkcjonowania rozwiqzan w niej 
przewidzianych b~dzie moglo nastqpie 
dopiero za kilka lat, a najwczesniej po 
uplywie okresu przejsciowego, kiedy 
wszystkie regulacje tej ustawy zostanq 
wdroi:one. Praktyka, kt6ra wyksztalci si~ 
w wyniku realizowania postanowien 
ustawy o ptz w trakcie okresu przejscio
wego , jak r6wniei: po jego uplywie , 
pozwoli na przeprowadzenie rzetelnej 
analizy rozwiqzan zawartych w ustawie, 
jak r6wniei: ich funkcjonowania i stoso
wania. 

Warto wskazae , i:e choe pojawiajq 
si~ problemy zwiqzane z niekt6rymi 
przepisami ustawy o ptz, to regulacja ta 
wprowadza instrumenty umoi:liwiajqce 
zapewnienie wlasciwego funkcjonowa
nia rynku przewoz6w pasai:erskich przy 
jednoczesnym zachowaniu zasad uczci
wej konkurencji pomi~dzy podmiotami 
zainteresowanymi swiadczeniem uslug 
przewozowych na danym obszarze. 

Odr~bnq kwestiq jest to czy jednost
ki samorzqdu terytorialnego - jako or
gan izatorzy publ icznego transportu 
zbiorowego - faktycznie zaangai:ujq si~ 
w ksztaltowanie rynku przewoz6w pasa
i:erskich na swoim obszarze , dqi:qc 
do uatrakcyjnienia oferty przewozowej , 
a w konsekwencji spowodowania , 
i:e transport publiczny swojq cenq, ja
kosciq i dost~pnosciq stanie si~ bardziej 
konkurencyjny wobec transportu indy
widualnego . 
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Przypisy 
1 Wyjqtkiem jest przepis art. 22 ust. 1 pkt 4 

ustawy o ptz, na podstawie kt6rego moi:li
we jest zawarcie umowy w przypadku wy
stqpienia zakl6cenia w swiadczeniu uslug 
w zakresie publicznego transportu zbioro
wego lub bezposredniego ryzyka powsta
nia takiej sytuacji ; w tym przypadku usta
wa o ptz w art. 24 ust. 3 wylqcza koniecz
nose uj~cia w planie transportowym linii ko
munikacyjnej, na kt6rej majq bye zorgani
zowane takie przewozy. 

2 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 stycznia 
2012 r., sygn. akt I SNKr 1966/11. 

3 Szerzej na temat charakteru oplaty za ko
rzystanie z obiekt6w przystankowych [w:] 
P Mikiel, M. Rozkosz, Publiczny transport 
zbiorowy. Wybrane zagadnienia w pyta
niach i odpowiedziach. lzba Gospodarcza 
Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2012, 
s. 73-76. 

4 Szerzej: P Mikiel, M. Rozkosz, Publiczny 
transport ... , op.cit. , s. 62-64. 

s Art. 101 a ustawy o samorzqdzie gminnym; 
art. 88 ustawy o samorzqdzie powiatowym; 
art. 91 ustawyosamorzqdzie wojew6dztwa. 

6 Ustawa o ptz dokonala zmiany art. 5 ust. 3 
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzy
maniu czystosci i porzqdku w gminach , 
kt6ry nakladal na przewoznik6w obowiq
zek sprzqtania przystank6w kornunikacyj
nych, natomiast w art. 3 w ust. 2 zostal 
dodany nowy pkt 3a, kt6ry przesqdzil 
o tym, i:e sprzqtanie przystank6w komu
nikacyjnych, kt6rych wlascicielem albo 
zarzqdzajqcym jest gmina, jest obowiqz
kowym zadaniem gminy. 

7 Por.: P Mikiel, M. Rozkosz, Publiczny trans
port .. . , op.cit. , s. 67-68. 


