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- swoboda ustalania przez radę gminy obniżonych opłat abonamentowych za postój pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania - dr hab. Tomasz Brzezicki (UMK w Toruniu) 

 

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 2 marca 2020 r., II SA/Bk 88/20 

 

Konstytucyjna zasada równości wobec prawa dopuszcza zatem odmienne traktowanie adresatów 

normy prawnej, jeżeli zróżnicowanie jest oparte o istotną cechę adresatów. Omawianego w 

konkretnym przypadku zróżnicowania użytkowników drogi poprzez odwołanie do kryterium 

zamieszkania w strefie płatnego parkowania nie można traktować w kategoriach 

dyskryminowania, a w konsekwencji, jak chce tego skarżący, jako nieuprawnionego naruszenia 

prawa. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

W dniu 25 listopada 2019 r. Rada Miasta B. podjęła na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm., dalej: "u.s.g.") w związku z art. 13b 

ust. 3 i 4, art.13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2068 ze zm., dalej: u.d.p.") uchwałę nr XVI/258/19 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 

opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Białystok oraz sposobu ich 

pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 5699, dalej jako: "uchwała"). 

W treści § 2 ust. 3 uchwały określono, że "wprowadza się opłaty abonamentowe, ryczałtowe oraz zerową 

stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wysokości 

określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały", zaś w ust. 3 ww. paragrafu wskazano, że "sposób 

pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania określa regulamin strefy płatnego parkowania stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej 

uchwały". W pkt 1-3 Załącznika Nr 4 do uchwały Rada Miasta wprowadziła preferencyjną stawkę opłat 

dla grupy użytkowników jaką stanowią mieszkańcy strefy płatnego parkowania (abonament mieszkańca). 

Jednocześnie w § 5 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 5 do uchwały wskazano, że "opłatę za postój pojazdu 

samochodowego w strefie płatnego parkowania można wnieść poprzez wykupienie abonamentu 

mieszkańca", zaś w § 9 ust. 2 określono, że "uprawnienie do otrzymania abonamentu mieszkańca posiada 

osoba fizyczna zamieszkała w granicach strefy płatnego parkowania, będąca 

właścicielem/współwłaścicielem pojazdu lub korzystającej z pojazdu na podstawie umowy leasingu bądź 

umowy kredytowej. Osoba występująca o abonament mieszkańca obowiązana jest okazać dowód 

rejestracyjny pojazdu oraz dokument tożsamości, na podstawie którego pracownik dokona weryfikacji 

adresu zamieszkania w granicach SPP. Adres zamieszkania w granicach SPP potwierdza adres 

zameldowania na pobyt stały lub dokument z urzędu skarbowego potwierdzający miejsce zamieszkania 

w granicach strefy płatnego parkowania." 

W dniu [...] stycznia 2020 r. (data nadania pocztowego) K. O. (dalej jako: "skarżący") złożył skargę do 

tutejszego Sądu na ww. uchwałę. Skarżący zakwestionował ww. uchwałę w części, tj. w zakresie treści 

załącznika Nr 4 do uchwały: "Wysokość opłat abonamentowych, ryczałtowych oraz zerowa stawka 

opłaty'' (pozycje lp. 1-3 tabeli) oraz § 5 ust. 1 pkt 3, § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 załącznika Nr 5 do uchwały 

"Regulamin strefy płatnego parkowania w Białymstoku" w związku z treścią § 2 ust. 3 uchwały. 
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Zaskarżonej uchwale zarzucił niezgodność z prawem polegającą na sprzeczności zaskarżonych 

przepisów z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 13b ust. 4 pkt 2 u.d.p., poprzez 

ustanowienie obniżonych opłat abonamentowych tylko dla mieszkańców z pominięciem właścicieli, 

współwłaścicieli i posiadaczy lokali niemieszkalnych/użytkowych, będących innymi niż mieszkańcy 

użytkownikami dróg, korzystającymi z pojazdów na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. 

Skarżący podał, że uchwała w zaskarżonej części narusza jego prawa, gdyż jest właścicielem i 

posiadaczem lokalu niemieszkalnego/użytkowego, znajdującego się w strefie płatnego parkowania, 

w którym prowadzi działalność gospodarczą. 

W uzasadnieniu skargi wskazał, że skoro omawiane opłaty mają dotyczyć użytkowników dróg, to 

użytkownicy posiadający ten sam lub podobny status powinni posiadać analogiczne uprawnienia. 

Wprowadzając abonament mieszkańca uprawniający do skorzystania z prawa do wykupienia 

abonamentu za kwotę preferencyjną, Rada Miasta całkowicie pominęła pozostałych użytkowników dróg, 

którzy są posiadaczami (właścicielami/ współwłaścicielami lub użytkownikami pod innym tytułem) 

lokali niemieszkalnych/użytkowych i jednocześnie są właścicielami/współwłaścicielami pojazdu lub 

korzystającymi z pojazdu na podstawie umowy leasingu lub umowy kredytowej. Tymczasem biorąc pod 

uwagę kryterium użytkownika drogi, status mieszkańca i status właściciela/współwłaściciela, posiadacza 

lokalu użytkowego są podobne. Ich centrum życiowe, czy to związane z zaspokajaniem potrzeb 

mieszkaniowych, czy też z realizacją obowiązków zawodowych wymusza korzystanie w dróg 

znajdujących się w strefie płatnego parkowania. Uprawnienie to znajduje potwierdzenie w prawie do 

korzystania z lokalu mieszkalnego lub użytkowego, wiąże się z zaspokojeniem ważnej funkcji społecznej 

w postaci zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w przypadku mieszkańca. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje. 

W niniejszej sprawie skarżący podnosił, że poprzez ustanowienie obniżonych opłat abonamentowych za 

postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania tylko dla jej mieszkańców, z 

pominięciem właścicieli (współwłaścicieli i posiadaczy) lokali użytkowych znajdujących się na terenie 

tej strefy, będących użytkownikiem dróg publicznych, uchwała dyskryminuje tych ostatnich. W ten 

sposób narusza też interes prawny skarżącego. Z uwagi bowiem na przyjęte przez Radę Miasta 

rozróżnienie użytkowników dróg publicznych, został on zmuszony do uiszczania opłat za parkowanie 

samochodu w strefie płatnego parkowania, w której ma lokal użytkowy przeznaczony do prowadzenia 

działalności gospodarczej, według stawek określonych dla abonamentu zwykłego, które są wielokrotnie 

wyższe niż dla abonamentu mieszkańca. 

W ocenie Sądu powyższe wywody skarżącego wskazują, co najwyżej na naruszenie jego interesu 

faktycznego (ekonomicznego), przejawiającego się w zwiększeniu kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej. Skarżący nie wskazał natomiast żadnego przepisu prawa powszechnie obowiązującego, 

który zostałby naruszony przez zaskarżoną uchwałę. 

Naruszenie interesu prawnego, skarżący upatruje w sferze jego praw jako właściciela lokalu użytkowego, 

w którym prowadzi działalność gospodarczą, położonego w strefie płatnego parkowania. Stwierdzić 

jednak trzeba, że nie istnieją normy prawa gwarantujące właścicielom nieruchomości uprawnienia 

związane z korzystaniem z dróg publicznych, w tym do parkowania w obrębie dróg publicznych w 

okolicach nieruchomości. 
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(…) Z powołanych przepisów wynika zatem generalna zasada odpłatności za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, od której to zasady - jedynie w 

drodze wyjątku - właściwy organ gminy (miasta) może wprowadzać odstępstwa i pewnego rodzaju 

przywileje (może np. ustalić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane, czy też stawkę zerową) w 

stosunku tylko do niektórych użytkowników dróg publicznych (art. 13 b ust. 4 pkt 2 ustawy). 

Jak słusznie zauważył NSA w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt I OSK 1449/17, 

"ustawodawca konstruując powyższe upoważnienie ustawowe, nie wprowadził w ustawie o drogach 

publicznych kryteriów, jakimi obowiązana jest kierować się rada gminy (rada miasta) przy doborze 

użytkowników drogi uprawnionych do korzystania z preferencyjnych zasad ponoszenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 

pozostawiając w tym zakresie swobodę radzie gminy (radzie miasta)." Jednocześnie Naczelny Sąd 

Administracyjny zauważył, że "swoboda rady gminy (rady miasta) przy określaniu użytkowników 

uprawnionych do uiszczania opłaty abonamentowej lub opłaty zryczałtowanej nie jest nieograniczona. 

Ograniczenie swobody działania w tym zakresie zakreślone jest poprzez jednoznacznie wskazany przez 

ustawodawcę cel, jakiemu generalnie służy wprowadzenie opłat za parkowanie, a opisany w art. 13b ust. 

2 u.d.p.." W tym miejscu przywołać również należy wyrok NSA z dnia 7 października 2011 r. sygn. akt 

I OSK 1276/11, w którym Sąd ten stwierdził, że "ustawodawca, wprowadzając w ustawie o drogach 

publicznych możliwość tworzenia stref płatnego parkowania, kierował się nie tylko potrzebą 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale także koniecznością zapewnienia ochrony 

wolności i praw innych osób. Towarzyszący rozwojowi aglomeracji miejskich wzrost liczby posiadanych 

przez obywateli aut sprawił, że w centrach miast zaczęło brakować przestrzeni do ich parkowania 

(zwykle w takich też miejscach powstają strefy płatnego parkowania). Centra miast, charakteryzujące 

się ścisłą zabudową, niejednokrotnie nie pozwalają na sytuowanie nowych obiektów budowlanych takich, 

jak parkingi miejskie, a istniejące miejsca parkingowe to najczęściej wydzielona w tym celu przestrzeń 

w pasie drogowym. Problem tworzenia stref płatnego parkowania w swej istocie dotyczy nie tylko 

potrzeby zaprowadzenia ładu przestrzennego, a więc bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale wiąże 

się również z koniecznością zapewnienia ochrony wolności i praw tych obywateli, których domy czy 

mieszkania znajdują się właśnie w centrach miast, gdzie dojazd bądź dojście do miejsca zamieszkania są 

utrudnione z uwagi na liczbę znajdujących się tam pojazdów (ochrona prawa własności). Tworzenie stref 

płatnego parkowania, na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w ustawie o drogach 

publicznych, jest zatem ograniczeniem podyktowanym ochroną konstytucyjnych wartości, pozostającym 

w zgodzie z zasadą proporcjonalności."  

 Sąd podziela przy tym stanowisko Rady Miasta oraz poglądy doktryny przytoczone przez ten 

organ w zakresie braku podstaw do przypisania zaskarżonym zapisom naruszenia zasady równości 

wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP. Z tej generalnej zasady wynika nakaz jednakowego traktowania 

wszystkich obywateli w obrębie określonej klasy (kategorii). Oznacza to, że wszystkie podmioty 

charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotna (relewantną) powinny być potraktowane 

równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań, zarówno dyskryminujących, jak i 

faworyzujących, przy czym zasada ta nie wyklucza różnego traktowania podmiotów różnicujących się 
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między sobą. Wszelkie zróżnicowanie traktowania musi być jednak oparte na uznanych kryteriach, 

których zasadność doboru podlega każdorazowej ocenie (por. wyrok NSA z dnia 1 lutego 2008 r. o sygn. 

akt I OSK 608/07, LEX nr 486362). 

 

 

Wyroki powiązane 

1) wyroku z dnia 14 grudnia 2017 r.,  I OSK 1449/17, CBOSA 

2)  wyrok NSA z dnia 7 października 2011 r.,  I OSK 1276/11, CBOSA 

3)  wyrok NSA z dnia 1 lutego 2008 r., I OSK 608/07, LEX nr 486362. 

 

Przepisy: 

-art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

art. 13b ust. 4 pkt 2 u.d.p. 

 

Główne problemy 

1. Zakres swobody stanowienia aktu prawa miejscowego, 

2. Możliwość różnicowania w zakresie wprowadzania opłaty „za parkowania” 

 


