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 czynność cywilnoprawna a publicznoprawny obowiązek uiszczania opłat 

za zajęcie pasa drogowego – dr Łukasz Maszewski (UMK) 

 

Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2020 r., II GSK 595/19, LEX nr 2781928 

Umowa najmu nie może być wykładana w zakresie jej treści przez organ i sądy 

administracyjne. Umowa ta, jako element stanu faktycznego podlega ocenie 

jak każdy dowód, ale nie oznacza to, że należy dokonać jej wykładni, bo tej 

mogą dokonać tylko sądy cywilne. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Skarga kasacyjna nie znajduje usprawiedliwionych podstaw, wobec czego podlega 

oddaleniu. 

Sformułowanej w jej petitum zarzuty, tak w ramach naruszenia przepisów postępowania jak 

i przepisów prawa materialnego, w swojej istocie sprowadzają się do zakwestionowania przez 
stronę kontroli decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, 

jakiej dokonał Sąd I instancji, której skutkiem w ocenie kasatora było zaakceptowanie 

naruszeń przez organy administracji obu instancji przepisów procedury w zakresie 

zgromadzenia i oceny materiału dowodowego sprawy, w tym przede wszystkim oceny umowy 

łączącej skarżącego z Ł. A., konsekwencją czego było zdaniem strony wadliwe, w świetle 
regulacji zawartej w art. 40 u.d.p., nałożenie na niego kary za zajęcie pasa drogowego bez 

zezwolenia zarządcy drogi. 

Mając na uwadze komplementarny charakter zarzutów sformułowanych w skardze 

kasacyjnej, podlegać one będą łącznemu rozpoznaniu, przy czym punktem wyjścia dla oceny 

objętego skargą kasacyjną wyroku Sądu I instancji, będzie wykładnia art. 40 u.d.p., który to 

przepis zakreśla warunki nałożenia kary w związku ze zdarzeniem zajęcia pasa drogowego 
bez zgody jego zarządcy. 

Powołany przepis w ustępie 1 określa, że zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z 

budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy 

drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w 

przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. 
W kluczowym dla niniejszej sprawy ustępie 12 określono, że za zajęcie pasa drogowego: bez 

zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 

2c (pkt 1), z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub w 

umowie, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c (pkt 2), o powierzchni większej niż 

określona w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 

2c (pkt 3) - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w 
wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4-6. 

Na kanwie tej regulacji, na co słusznie wskazywał Sąd I instancji i co do zasady podzielił 

autor skargi kasacyjnej, w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęło się, że z 

przywołanego przepisu nie wynikają jakiekolwiek dodatkowe warunki nałożenia kary, oprócz 

stwierdzenia, że pas drogowy był zajmowany bez zezwolenia. Z przepisu tego wynika też, że 
nałożenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia jest obligatoryjne. 

Okolicznościami istotnymi w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego 

bez zezwolenia są: ustalenie faktu zajęcia pasa drogowego przez dany obiekt, podmiotu który 

dokonał zajęcia, braku stosownego zezwolenia oraz powierzchni zajętego pasa i liczby dni 

zajmowania pasa bez zezwolenia. Okoliczności te powinny być ustalone w sprawie przez 

organ zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego w tym zgodnie z zasadą prawdy 
obiektywnej - art. 7 k.p.a., zasadą pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa - art. 

8 k.p.a., zasadą informowania stron - art. 9 k.p.a. oraz z zasadą szybkości i ograniczonego 

formalizmu postępowania - art. 12 k.p.a. (por. wyrok NSA z dnia 15 października 2019 r., 

sygn. akt II GSK 807/19). Przyjmuje się również, że w przypadku kar za zajęcie pasa 

drogowego bez zezwolenia, co do zasady odpowiedzialność administracyjnoprawna powinna 
być wiązana z właścicielem obiektu zajmującego pas drogowy. Jednak od tej zasady 

dopuszczalne są wyjątki w tych wszystkich przypadkach, w których mamy do czynienia z 

wieloma podmiotami zajmującymi pas drogowy lub zajęciem tego pasa w imieniu lub na 

rachunek osób trzecich. W takich sytuacjach przypisanie kary musi być odnoszone do 
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konkretnej sytuacji faktycznej i w jej ramach organ ma ustalić podmiot odpowiedzialny (por. 

wyrok NSA z dnia 17 września 2019 r., sygn. akt II GSK 484/19). 

W przedmiotowej sprawie nie budził wątpliwości fakt zajęcia pasa drogowego, na którym 

ustawiony został kontener do odbioru odpadów oraz brak zezwolenia na jego posadowienie w 

miejscu, w którym został on ustawiony. Okolicznością sporną było ustalenie podmiotu 

odpowiedzialnego za zajęcie pasa drogowego, które to ustalenia organów, zaaprobowane 
przez Sąd I instancji doprowadziły do uznania skarżącego za podmiot zajmujący bez 

zezwolenia pas drogowy na ulicy Ch. w G. W. 

Mając na uwadze zgromadzony w aktach sprawy materiał dowodowy, na podstawie którego 

wydane zostały rozstrzygnięcia organów, w tym przede wszystkim Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, podzielić należy ich ocenę jakiej dokonał Sąd I instancji. 
Z przywołanego przepisu i wynikłego z niego stanowiska judykatury, niesprzecznie wynika, 

iż co do zasady to na organie, zgodnie z przepisami procedury administracyjnej, ciąży 

obowiązek zgromadzenia jak najpełniejszego i wyczerpującego materiału dowodowego oraz 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy (art. 7 i art. 77 k.p.a.). Zasady te nie 

oznaczając jednak, że organ ma bezwzględny obowiązek poszukiwania hipotetycznie 

istniejących dowodów w celu obalenia ustaleń dokonanych na podstawie już zgromadzonego 
materiału dowodowego, co słusznie stwierdził Sąd I instancji. Nie ulega bowiem wątpliwości, 

iż strona dysponując dowodami lub wiedzą niedostępną organowi, do których sama ma 

nieograniczony lub nieutrudniony dostęp powinna wykazać się inicjatywą w tym zakresie w 

szczególności gdy z takich dowodów lub wiedzy wywodzi bądź chce wywodzić korzystne dla 

siebie skutki. 
W sprawie, co wynika z analizy akt sprawy, inicjatywa dowodowa strony ograniczyła się 

wyłącznie do przedłożenia umowy łączącej skarżącego z Ł. A., przy czym dowód ten, co 

zasadnie stwierdziły organy jak i Sąd I instancji, okazał się niewystarczający i nie dający 

podstaw do stwierdzenia podnoszonych przez kasatora w toku postępowania 

administracyjnego i sądowoadministracyjnego twierdzeń o braku podstaw do uznania go za 

podmiot zajmujący pas drogowy bez zezwolenia. 
Zauważyć przy tym należy, że organ podjął działania celem uzyskania od Ł. A. niezbędnych 

informacji dotyczących umieszczonego na ulicy Ch. przy pomniku "J." kontenera (patrz: 

wezwanie z dnia 3 lipca 2018 r. i kserokopie frontu koperty wraz z potwierdzeniem odbioru 

znajdujące się w aktach administracyjnych sprawy). 

W takim stanie, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dotyczący zarówno samego 
faktu umieszczenia kontenera we wskazanej lokalizacji jak i podmiotu, który czynności tej 

dokonał, zasadnie pozwalał na przyjęcie, że podmiotem który dokonał zajęcia pasa 

drogowego był skarżący. 

Brak wobec tego podstaw do stwierdzenia, że Sąd I instancji wadliwie zaaprobował 

rozstrzygnięcie organu wydane z naruszeniem przepisów proceduralnych w zakresie ustaleń 

stanu faktycznego sprawy administracyjnej. 
Wobec podjętych przez organ i stronę czynności procesowych o charakterze dowodowym, 

brak było również podstaw do przeprowadzenia przez organ rozprawy albowiem jej 

przeprowadzenie w świetle ustaleń faktycznych sprawy nie prowadziłoby do przyspieszenie 

lub uproszczenie postępowania (art. 89 k.p.a.). Zauważyć przy tym należy, że strona w toku 

postępowania administracyjnego, na żadnym jej etapie jak również w odwołaniu, nie 
sformułowała żądania przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. 

Brak było także podstaw do stwierdzenia, że postępowanie przeprowadzone przez organy 

dotknięte było wadą w postaci naruszenia art. 86 k.p.a., a co zostało zasadnie zaaprobowane 

przez Sąd I instancji. Wobec zgromadzonego, wystarczającego dla ustalenia stanu 

faktycznego sprawy, materiału dowodowego brak było podstaw do przesłuchania skarżącego 

jako strony tego postępowania, albowiem w sprawie nie zachodziły okoliczności stanowiące 
podstawę zastosowania powołanego przepisu - wyczerpania środków dowodowych lub ich 

braku skutkującego pozostaniem niewyjaśnionych faktów istotnych dla rozstrzygnięcia 

sprawy. 

Odnosząc się zaś do kluczowej w świetle zarzutów i motywów skargi kasacyjnej kwestii 

umowy, jaką skarżący złożył w toku postępowania, mającej wskazać na inny niż on podmiot 
odpowiedzialny za zajęcie pasa drogowego, za trafną uznać należy ocenę tego dokumentu 

(dowodu), jakiej dokonały organu i Sąd I instancji. 

Przypomnienia wymaga, że zajęcie pasa drogowego miało miejsce na pasie ulicy Ch. w G. W. 

w okresie od 6 do 10 maja 2018 r. 
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Skarżący przedłożył organowi I instancji umowę z dnia 30 stycznia 2018 r. dotyczącej 

podstawienia kontenera na ulicę S. (...). 

Jak wynika tak z treści umowy jak i pisma, w związku z którym została ona złożona w 

poczet materiału dowodowego sprawy, umowa zawarta została w podanej dacie zaś sam 

kontener został podstawiony na telefoniczne zgłoszenie klienta. 
Już samo zestawienie lokalizacji i okresów (dat) wystawienia kontenerów - opisanego w 

umowie i wynikającego z ustaleń organów wskazuje, że umowa ta dotyczyła innego miejsca i 

czasu ustawienia kontenera. Nie było zatem podstaw do przyjęcia, że skarżący był wyłącznie 

podstawiającym kontener na ul. Ch. zaś jego dysponentem przez czas trwania umowy, a 

więc i zajmującym pas drogowy był Ł. A. 
Podnoszona w tej materii argumentacja skargi kasacyjnej, przedłużenia umowy na dalszy 

okres jej trwania czyniący dysponentem kontenera wymienionego Ł. A., również nie znajduje 

oparcia w materiale dowodowym sprawy jak i w samej treści umowy. 

Jak bowiem wynika z zawartych w niej zapisów przedłużenie okresu najmu kontenera 

wymagało zgłoszenia zleceniobiorcy - § 1 pkt 2 zdanie 2 umowy. 

Z § 4 pkt 2 tejże umowy wynikało natomiast, że wszelkie zamiany i uzupełnienia umowy 
wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Skarżący nie przedłożył w związku z wymienioną umową jakichkolwiek innych dokumentów 

lub dowodów wskazujących, że w istocie przedmiotowa umowa została zmieniona lub 

zmodyfikowana w taki sposób, iż mogłoby to poświadczać okoliczność dysponowania 

kontenerem umieszczonym na ul. Ch. w okresie 6-10 maja 2018 r., przez zleceniodawcę 
określonego w umowie z dnia 30 stycznia 2018 r. 

Brak było wobec powyższego jakichkolwiek podstaw do uznania, że umieszczenie spornego 

kontenera w wymienionej lokalizacji było następstwem łączącego skarżącego stosunku 

cywilnoprawnego z Ł. A., a w konsekwencji aby to on był faktycznym dysponentem 

kontenera i podmiotem zajmującym pas drogowy bez zezwolenia. Skarżący nie przedłożył 

również żadnego innego dowodu mogącego wskazywać na istnienie takiego stosunku 
prawnego lub uprawdopodabniać jego istnienie w jakiejkolwiek formie przewidzianej 

prawem. 

Nie jest przy tym zasadna ta część argumentacji skargi kasacyjnej, w ramach której strona 

podnosi naruszenie przez organy przepisów prawa cywilnego regulujących dopuszczalność 

zawierania umów i zakres ich kształtowania. Umowa, do której odnosi się skarżący nie może 
być wykładana w zakresie jej treści przez organ i sądy administracyjne. Umowa ta jako 

element stanu faktycznego podlegała ocenie jak każdy dowód, ale nie oznacza to, że 

dokonywano jej wykładni, bo tej mogą dokonać tylko sądu cywilne (por. wyrok NSA z dnia 

17 września 2019 r., sygn. akt II GSK 484/19). 

Reasumując, brak jest podstaw do stwierdzenia, iż w sprawie doszło do naruszeń przepisów 

postępowania przed organami administracji, w związku z umową, którą skarżący przedłożył 
organowi w wyniku wszczętego postępowania. Brak było również podstaw do stwierdzenia, iż 

doszło do naruszenia przepisów kodeksu cywilnego, skutkiem których to naruszeń skarżący 

został uznany za podmiot zajmujący pas drogowy bez zezwolenia. Przedłożona umowa, z 

uwagi na brak jakichkolwiek innych dowodów, których pozyskanie i przedłożenie leżało w 

gestii i interesie strony, nie dawała żadnych podstaw do uznania, iż podmiotem zajmującym 
pas drogowy był faktycznie ktoś inny niż skarżący. Ustalony zaś stan faktyczny nie nasuwał 

nie dających się usunąć wątpliwości odnośnie podmiotu wobec którego powinna zostać 

skierowana sankcja opisana w art. 40 ust. 12 u.d.p. Trafnie bowiem uznano skarżącego za 

podmiot, o którym mowa w tym przepisie, albowiem jako właściciel obiektu zajmującego pas 

drogowy nie obalił on lub choćby nie poddał w wątpliwość stanowiska organu odnośnie 

władztwa na tym obiektem - okoliczność, iż to nie on dysponował kontenerem w okresie 
zajmowanie przez niego pasa drogowego. Nie było zatem podstaw do zastosowania przez 

organ regulacji określonej w art. 81a § 1 k.p.a., stanowiącego, że w przypadku niedających 

się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego rozstrzygane są one na korzyść strony. 

W konsekwencji, Sąd I instancji dokonując niewadliwej kontroli rozstrzygnięć organów w 

przedmiocie kary z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, nie miał podstaw do 
uchylenia objętego skargą rozstrzygnięcia, jak również poprzedzającego go rozstrzygnięcia 

organu I instancji. 

Zasadnie stwierdzając, że organy zebrały wystarczający materiał dowodowy do wykazania 

okresu zajęcia pasa drogowego i podmiotu, który zajęcia tego dokonał oraz stwierdzając, iż w 
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sprawie nie doszło do naruszenia prawa materialnego jak i procesowego, Sąd I instancji 

prawidłowo zastosował art. 151 p.p.s.a. 

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 p.p.s.a., 

orzekł jak w sentencji wyroku. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok NSA z dnia 26 marca 2009 r., LEX nr 529876, II GSK 832/08. 

Wyrok NSA z dnia 15 października 2019 r., II GSK 807/19, LEX nr 2748295. 

Wyrok NSA z dnia 17 września 2019 r., II GSK 484/19, LEX nr 2740598. 

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 stycznia 2019 r., II SA/Go 893/18, LEX nr 

2621963. 

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 lutego 2019 r., II SA/Go 30/19, LEX nr 

2628197. 

 

Przepisy 

Ustawa o drogach publicznych 

Art.  40. ust. 1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w 

drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia 

umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. 

Art.  40. ust. 2 pkt 4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w 

pkt 1-3. 

Art.  40. ust. 3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. 

Art. 40 ust. 12 pkt 1. Za zajęcie pasa drogowego: 1) bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez 

zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c - zarządca drogi wymierza, w 

drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej 

zgodnie z ust. 4-6. 

Kodeks postępowania administracyjnego 

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży 

praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie 

interes społeczny i słuszny interes obywateli. 

Art. 77 §  1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać 

i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. 

 

Główne problemy 

1. Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za zajęcie pasa drogowego. 

2. Właściciel obiektu jako podmiot niedysponujący nim w okresie zajmowania przez 

niego pasa drogowego. 

3. Znaczenie umowy złożonej w toku postępowania mającej wskazać podmiot 

odpowiedzialny za zajęcie pasa drogowego. 

4. Umowa jako element stanu faktycznego podlegająca ocenie jako dowód. 


