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CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA A PUBLICZNOPRAWNY OBOWIĄZEK UISZCZANIA 
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Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, decyzją z (...) sierpnia 2018 r. nałożył 
na skarżącego karę w łącznej wysokości 1.328 zł za zajęcie pasa drogowego drogi 

powiatowej przy ul, Ch. w G. W. w okresie od 6 do 10 maja 2018 r. bez 
zezwolenia. Podstawą decyzji było stwierdzenie umieszczenia przez skarżącego, w 

ramach prowadzonej przez niego firmy, kontenera na gruz we wskazanej 

lokalizacji. Organ ustalając czas i powierzchnię zajętej drogi naliczył stronie karę w 
wysokości dziesięciokrotności opłaty za zajęcie jednego metra kwadratowego 

powierzchni odpowiedniej kategorii drogi.

Miejsce posadowienia kontenera oraz czas zajęcia potwierdzały protokół, pomiary, 
fotografie i mapy znajdujące się w aktach administracyjnych. Z dokumentów 

urzędowych wynikało również, że działka na której znajdował się kontener stanowiła 
drogę powiatową.
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Istotą sporu było natomiast to, że skarżący podnosi, iż nie był 
dysponentem tego obiektu, a jedynie dostarczył go oznaczonej osobie 

we wskazane miejsce na podstawie umowy najmu kontenera i 
odbioru odpadów z dnia 30 stycznia 2018 r. W ocenie Sądu I instancji, 

umowa taka mogłaby stanowić dowód wskazujący na inny stan faktyczny, 
czyli innego zajmującego. Przedstawiona przez skarżącego umowa 
dotyczyła natomiast zupełnie innego miejsca i okresu, niż objęty tą 

sprawą. Sąd wskazał przy tym, że strona nie przedstawiał żadnych innych 
dowodów, z których wynikałoby, że inny, niż on, podmiot był wyłącznym 

dysponentem kontenera na odpady w czasie i miejscu określonym w 
zaskarżonej decyzji.
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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.
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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.

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.
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Przypomnienia wymaga, że zajęcie pasa drogowego miało miejsce na pasie ulicy 
Ch. w G. W. w okresie od 6 do 10 maja 2018 r.

Skarżący przedłożył organowi I instancji umowę z dnia 30 stycznia 2018 r. 
dotyczącej podstawienia kontenera na ulicę S. (...).

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.
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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.
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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).
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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.



KONIECZNOŚĆ JEDNOZNACZNEGO USTALENIA PODMIOTU, KTÓRY 
DOKONAŁ ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO BEZ ZEZWOLENIA

WYROK NSA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R ., II GSK 3311/15

(…) niedopuszczalna jest sytuacja, w której odpowiedzialność 

administracyjnoprawna jest przypisywana podmiotom, 
które nie dokonały naruszenia pasa 
drogowego. W tym zakresie postępowanie administracyjne 

musi wykazać jednoznacznie, kto dokonał zajęcia pasa 
drogowego.



KONIECZNOŚĆ JEDNOZNACZNEGO USTALENIA PODMIOTU, KTÓRY 
DOKONAŁ ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO BEZ ZEZWOLENIA

WYROK NSA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R ., II GSK 3311/15

Ponieważ art. 40 ust. 12 DrPublU nie wiąże kary pieniężnej za zajęcie 

pasa drogowego z konkretnym podmiotem, to przyjąć trzeba, że mogą nim 
być różne osoby, które w konkretnej sytuacji dokonują 
bezprawnego zajęcia pasa drogowego. Zatem może to być osoba 

faktycznie naruszająca pas drogowy, nawet niekiedy wykonawca robót 
budowlanych w tym pasie albo podmiot, na rzecz którego wykonano 
roboty, a on posiada do gruntu położonego w pasie stosowny tytuł 
prawny. Jednak by w konkretnym przypadku wskazać taką osobę, to trzeba w sposób 

niebudzący wątpliwości wykazać w postępowaniu wyjaśniającym, że naruszenia dokonała 
określona osoba.



KONIECZNOŚĆ JEDNOZNACZNEGO USTALENIA PODMIOTU, KTÓRY 
DOKONAŁ ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO BEZ ZEZWOLENIA

WYROK NSA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R., II GSK 3311/15

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie ten kontekst sprawy nie 
został właściwie ustalony, to trafnie Sąd I instancji uznał, że 

skarga powinna być uwzględniona, a decyzje uchylone, bowiem z 
faktu, że naruszenie pasa drogowego domaga się 

wymierzenia kary nie wynika, że może ona być 

wymierzana komukolwiek.



WŁAŚCICIEL OBIEKTU A PODMIOT, KTÓREGO DOTYCZY 
TREŚĆ REKLAMY

WYROK NSA Z DNIA 26 MARCA 2009 R., II GSK 832/08

Należy zwrócić uwagę, iż zajęcie przez zidentyfikowany 
podmiot pasa drogowego, poprzez składowanie w pasie 

drogowym określonych przedmiotów, ma miejsce 

niezależnie od tego czy złożone tam 
przedmioty stanowią jego własność.



WŁAŚCICIEL OBIEKTU A PODMIOT, KTÓRY DOKONAŁ 
ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

WYROK NSA Z DNIA 13 MARCA 2012 R., II GSK 138/11

Po pierwsze zauważyć należy, że w świetle art. 40 ust. 1 i 12 pkt 
1 do 3 DrPublU organ administracji wymierza karę pieniężną za 
zajęcie pasa drogowego, a więc za działanie o takim właśnie 

skutku, które może ale nie musi wiązać się z 
posłużeniem się (w tym celu) rzeczą własną. Osoba 

zajmująca pas drogowy może bowiem umieścić w nim 
zarówno rzecz własną, jak i cudzą (…)



WŁAŚCICIEL OBIEKTU A PODMIOT, KTÓRY DOKONAŁ 
ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

WYROK NSA Z DNIA 13 MARCA 2012 R., II GSK 138/11

W okolicznościach niniejszej sprawy zbędne więc 
było ustalanie, kto jest właścicielem pojazdu na 

którym była zamontowana reklama, skoro Z. P. nie 
zaprzeczył, że to on zajął pas drogowy przy użyciu 

tego pojazdu.



UMOWA A UNIKNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU 
ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO BEZ ZEZWOLENIA

WYROK NSA Z DNIA 3 GRUDNIA 2008 R., II GSK 560/08

Należy zgodzić się ze stanowiskiem Sądu I instancji, że stroną postępowania w 
przedmiocie umieszczenia reklamy w pasie drogowym, a zatem obowiązanym do 

uzyskania stosownej decyzji zarządcy drogi, jest właściciel danej reklamy. 

On jest bowiem w tym zakresie podmiotem stosunku publicznoprawnego w 
relacjach z organem administracji publicznej. Zatem, to właściciel reklamy 

umieszczonej w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi jest biernie 
legitymowany w postępowaniu w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej, toczącym 
się w trybie przepisu art. 40 ust. 12 pkt 1 DrPublU. Wskazane przepisy ustawy o 
drogach publicznych, na podstawie których nałożono na skarżącą karę pieniężną 

za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego, mają bowiem charakter 
bezwzględnie obowiązujący.



UMOWA A UNIKNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU 
ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO BEZ ZEZWOLENIA

WYROK NSA Z DNIA 3 GRUDNIA 2008 R., II GSK 560/08

Tego charakteru wskazanych przepisów nie może zmienić 

umowa jaką skarżąca zawarła ze wspólnotą, wywodząc 

na tej podstawie, iż postępowanie o nałożenie kary pieniężnej winno 
się toczyć w stosunku do wspólnoty, nie zaś skarżącej. Innymi słowy, 
kwestii legitymacji do bycia stroną w postępowaniu o nałożenie sankcji o 
charakterze publicznoprawnym, wynikającej z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, nie jest władna zmienić umowa.



UMOWA A UNIKNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU 
ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO BEZ ZEZWOLENIA

WYROK NSA Z DNIA 3 GRUDNIA 2008 R., II GSK 560/08

Umowa, jako instrument prawa cywilnego, co do zasady 
wiąże tylko strony, które ją zawarły, nie zaś nie będący jej 
stroną organ administracji publicznej. Toteż, na okoliczność braku 

po stronie skarżącej przymiotu strony w postępowaniu o nałożenie kary 
pieniężnej z tytułu zajęcia pasa drogowego na potrzeby umieszczenia 

reklamy bez zezwolenia, na co powołuje się skarżąca, nieskuteczna 
jest umowa jaką skarżąca zawarła ze wspólnotą na wynajem 
rusztowania na potrzeby umieszczenia reklamy.



ANALIZA TREŚCI UMOWY CYWILNOPRAWNEJ
WYROK NSA Z DNIA 29 CZERWCA 2011 R., II GSK 693/10

Trzeba jednak dodać, że nie jest wykluczona sytuacja, w której 
przyczepa zajmująca pas drogowy pozostaje we władaniu 

innej niż jej właściciel osoby, na podstawie określonego 
stosunku prawnego (np. umowy cywilnoprawnej). Nie można 

wówczas wykluczyć, że podmiotem zobowiązanym do zapłaty kary 

pieniężnej powinna być osoba władająca przyczepą, a nie jej 
właściciel. Rozstrzygnięcie w tej mierze wymaga jednak analizy 

okoliczności konkretnej sprawy, a w szczególności treści stosunku 
prawnego łączącego właściciela przyczepy z osobą, w której 

posiadaniu przyczepa się znajduje.



USTALANIE STANU FAKTYCZNEGO A UMOWA CYWILNOPRAWNA
WYROK WSA W GLIWICACH Z DNIA 12 MARCA 2010 R.

II SA/GL 1039/09

Okoliczności faktyczne sprawy nie wskazywały bowiem na to by 

przyczepa znalazła się w pasie drogowym wskutek 
okoliczności, za które właściciel przyczepy nie ponosi 

odpowiedzialności (np. została porzucona przez 
sprawcę kradzieży lub z innych przyczyn umieszczona 

przez osobę trzecią, wbrew woli właściciela).



UMOWA, KTÓRA CHRONI WŁAŚCICIELA OBIEKTU.
PRAWO DYSPONOWANIA PRZYCZEPĄ

WYROK NSA Z DNIA 4 LUTEGO 2020 R., II GSK 3659/17

Stąd też, w żadnej mierze nie można generalnie przyjmować, 
że w każdym przypadku właściciel obiektu lub 
urządzenia (np. kontenera) jest zajmującym pas 

drogowy. W konkretnym stanie faktycznym może okazać się, że to 

nie właściciel obiektu powinien być podmiotem kary pieniężnej 
wymierzonej za samowolne zajęcie pasa drogowego.



PRAWO DYSPONOWANIA PRZYCZEPĄ. FAKTYCZNE WŁADANIE OBIEKTEM 
UMIESZCZONYM W PASIE DROGOWYM BEZ ZEZWOLENIA
WYROK NSA Z DNIA 4 LUTEGO 2020 R., II GSK 3659/17

Całokształt tych okoliczności może być niekiedy kształtowany przez umowę 
cywilnoprawną, w której w sposób szczegółowy określa się obowiązki stron, w 

tym też wskazuje się, kto decyduje o tym gdzie, kiedy i na jaki okres 

czasu postawić obiekt w pasie drogowym, kto jest faktycznym 
dysponentem tego obiektu, kto przejmuje obowiązek 

uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego.



USTALANIE STANU FAKTYCZNEGO A UMOWA CYWILNOPRAWNA
WYROK WSA W GLIWICACH Z DNIA 12 MARCA 2010 R.

II SA/GL 1039/09
Dopiero pismem z dnia (...) r., tuż przed zakończeniem tego postępowania, pełnomocnik B.B. 

nadesłała dodatkowe pismo zatytułowane "Uzupełnienie odwołania", w którym wbrew tytułowi 
nie "uzupełniła", lecz zaprzeczyła treści odwołania. Pismo podniosło bowiem, że B.B. 

przedmiotową przyczepę wynajął osobie trzeciej - J.D. i tym samym nie może ponosić 
odpowiedzialności za działania najemcy, w szczególności zaś za zaparkowanie 

przedmiotowej przyczepy. Pismo, o którym mowa, nie stwierdza wprost, iż to nie B.B. umieścił 
przyczepę w pasie drogowym, taki fakt sugeruje jednak poprzez retorykę, którą się posłużono. Ani 
jednym słowem pełnomocnik nie odniosła się natomiast do faktu uprzedniego przyznania się przez 

B.B. do "zaparkowania", jak twierdził, przyczepy, z którym to, zawartym w odwołaniu, 

oświadczeniem obecne pismo pozostało w absolutnej sprzeczności. W konsekwencji organ 
odwoławczy nie dał wiary sugestii, iż to nie właściciel umieścił przyczepę w 
pasie drogowym, a odmawiając zgłoszonemu twierdzeniu wiarygodności, w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazał na sprzeczność pomiędzy tym 
złożonym pismem strony a uprzednią treścią odwołania.



PRAWO DYSPONOWANIA PRZYCZEPĄ
WYROK NSA Z DNIA 29 CZERWCA 2011 R., II GSK 693/10

W konsekwencji, organ II instancji nie dał wiary sugestii, iż to nie właściciel 
umieścił przyczepę w pasie drogowym. Zdaniem Sądu I instancji, taka ocena była 

uprawniona. Na ocenę taką zezwalała nieumotywowana, nagła zmiana dotychczasowych 
wyjaśnień i brak jakiegokolwiek odniesienia się przez skarżącego do treści przyznanych w 

odwołaniu. W ocenie Sądu I instancji ocena taka była prawidłowa. Przedłożona umowa 
dzierżawy powierzchni reklamowej nie stanowiła żadnego dowodu na to, aby 

właściciel przyczep i ich samoistny posiadacz wydzierżawił te przyczepy osobie 
trzeciej, przekazując jej prawo do dysponowania nimi i samodzielnego 

usytuowania w ich wybranych przez dzierżawcę lokalizacjach. Przedmiotem 

umowy dzierżawy nie były bowiem przyczepy, lecz usytuowane na nich nośniki reklamowe 
przystosowane do zamieszczenia reklamy, do dysponowania którymi zachował prawo 

wydzierżawiający. Z aneksu do umowy nie wynika zatem, zdaniem WSA, że to dzierżawca był 
uprawniony do dysponowania przyczepą, decydowania gdzie zostanie ona usytuowana i do 

faktycznego jej ustawienia.



WŁAŚCICIEL OBIEKTU A PODMIOT, KTÓREGO DOTYCZY TREŚĆ REKLAMY
WYROK WSA W GLIWICACH Z DNIA 19 MAJA 2010 R.

II SA/GL 57/10

Z tego względu, że reklama była zamocowana na przyczepie, 
prawidłowo zwrócono się o podanie, kto jest właścicielem 

przyczepy i na właściciela przyczepy nałożono karę. Fakt, że w 
niniejszej sprawie podmiot reklamujący się i właściciel 

przyczepy są jedną osobą przyczynia się do zatarcia wagi 
tego rozróżnienia.



WŁAŚCICIEL OBIEKTU A PODMIOT, KTÓREGO DOTYCZY 
TREŚĆ REKLAMY

WYROK NSA Z DNIA 13 MARCA 2012 R., II GSK 138/11

Zauważyć należy, że autor skargi kasacyjnej konstruując ów zarzut sam 
stworzył pojęcie "beneficjent reklamy", przeciwstawiając 

domniemanego beneficjenta osobie faktycznie zajmującej pas 
drogowy, przypisując przy tym Sądowi pierwszej instancji taki pogląd. 
Warto podkreślić, że Sąd pierwszej instancji za bezpodstawny uznał 

zarzut niewyjaśnienia kwestii własności reklam, stwierdzając przy tym, że 
dotyczyły one "sklepów prowadzonych przez skarżącego". Jest więc 
oczywiste, że takie stwierdzenie całkowicie odbiega od tej treści, jaką 

próbuje nadać mu autor skargi kasacyjnej.



KONIECZNOŚĆ DOKONANIA OCENY STANU FAKTYCZNY W ŚWIETLE 
DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

WYROK NSA Z DNIA 4 LUTEGO 2020 R., II GSK 3659/17

Tak, więc, organ powinien ocenić stan faktyczny, zwłaszcza w świetle danych 
wynikających z umowy, co do podmiotu, na rzecz, którego została wystawiona i 

miejsca ustawienia kontenera. Braki w zakresie tej oceny są brakiem postępowania 
dowodowego, a więc z naruszeniem przepisów KPA.

Zasadnie, więc, Sąd I instancji uznał, że organy uchylając się od oceny powyższych 
okoliczności dopuściły się naruszenia przepisów art. 7, 75 § 1, 77 § 1, 78 § 1 i 80 
KPA obligujących organ do dokładnego zbadania sprawy i rzetelnego ustalenia 

stanu faktycznego. W realiach rozpoznawanej sprawy obowiązkiem organu 
administracji publicznej było przede wszystkim ustalenie stanu faktycznego sprawy, 

czego zaniedbał.
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