UCHWAŁA NR V/78/19
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.,
poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500) oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096, poz.1629)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uznaje się za zasadną skargę Przedstawiciela Słupskiej Inicjatywy Obywatelskiej SIO! z dnia
28 stycznia 2019 roku na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie
niepobierania opłat od podmiotów gospodarczych z tytułu lokalizacji w pasach drogowych instalacji
śwtłowodowych/teletechnicznych.
2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku do powiadomienia Skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik do uchwały Nr V/78/19
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 27 lutego 2019 r.
Uzasadnienie
W dniu 28 stycznia 2019 r. roku Przedstawiciel Słupskiej Inicjatywy Obywatelskiej SIO! złożył skargę na
działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie niepobierania opłat od
podmiotów gospodarczych z tytułu lokalizacji w pasach drogowych instalacji światłowodowych/
teletechnicznych.
Rada Miejska w Słupsku po zapoznaniu się ze:
- skargą,
- stanowiskiem Prezydenta Miasta Słupska, który uznał skargę za zasadną,
- stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Słupsku, która na posiedzeniu w dniu
19 lutego 2019 roku rozpoznała skargę, przyjęła wyjaśnienia Prezydenta Miasta Słupska i uznała skargę za
zasadną,
stwierdziła, co następuje:
1. W dniach: 02.04.2014 r., 28.04.2014 r. i 14.07.2014 r. inwestor złożył wnioski w sprawie uzgodnienia
lokalizacji kanalizacji teletechnicznych. Lokalizacja wskazana została w pasie drogowym drogi krajowej nr
21 w Słupsku, będącej w tym czasie w trakcie budowy. Inwestor wskazał, iż przyłącza zostaną wybudowane na
koszt inwestora.
2. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska wydał
w dniach 30.04.2014 r., 08.05.2014 r. i 04.08.2014 r. decyzje administracyjne tzw. decyzje lokalizacyjne,
zezwalające na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami tj. kanalizacji
teletechnicznych w miejscach i w zakresie wskazanym we wnioskach, przy zachowaniu m. in. następujących
warunków:
- przed przystąpieniem do robót złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego,
- przedłożenie projektu budowlanego do tut. Zarządu celem uzgodnienia.
Uzasadnienie wydanych decyzji zawierało informację, iż niewykonanie warunków decyzji skutkuje
uchyleniem decyzji.
3. W dniu 17.12.2018 r. inwestor złożył w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku wnioski
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia niezwiązanego
z gospodarką drogową, w których wskazał termin umieszczenia urządzenia na 01.12.2015 r. – 31.12.2025 r.
4. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w odpowiedzi na wnioski wszczął postępowania
administracyjne, w wyniku których z upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska wydał następujące decyzje:
- orzekające o nałożeniu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego przepisami zezwolenia
zarządcy drogi w okresie od 01.12.2015 r. - 16.12.2018 r.,
- zezwalające na tymczasowe zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia niezwiązanego
z gospodarka drogową w okresie od 17.12.2018 r. - 31.12.2025 r.
5. W okresie od dnia wydania decyzji lokalizacyjnych do dnia złożenia przez inwestora wniosku o wydanie
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową tj. od
30.04.2014 r. - do 17.12.2018 r., zarządca drogi nie podjął działań zmierzających do weryfikacji realizacji
przez inwestora warunków decyzji lokalizacyjnych.
Działania w zakresie lokalizacji i umieszczania urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową regulują
m. in. następujące przepisy:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz
w dniu wydania decyzji administracyjnych Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.),
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- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz w dniu wydania
decyzji Dz. U. z 2013 r. poz. 260).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie umieszczenia przez inwestora w pasie drogowym
urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową powinno nastąpić na wniosek strony na podstawie
decyzji wydanych w następującej kolejności:
- zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – zezwolenie zarządcy drogi
wydane
w drodze
decyzji
administracyjnej
na
lokalizację
w pasie
drogowym,
w uzasadnionych przypadkach, obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub reklam; zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy decyzja
zarządcy drogi powinna określać w szczególności pouczenie, że przed rozpoczęciem robót budowlanych
inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczące
prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia,
- zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – zezwolenie
zarządcy drogi wydane w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.
Decyzje lokalizacyjne zostały wydane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
W przedmiotowej sprawie inwestor nie dopełnił warunków decyzji lokalizacyjnej. Wniosek
o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych
z gospodarką drogową złożył po 3 latach od faktycznego umieszczenia w pasie drogowym
przedmiotowych urządzeń.
W związku z faktem, iż inwestor zajmował pas drogowy bez wymaganego zezwolenia Zarząd
Infrastruktury Miejskiej w Słupsku wydał decyzje zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, orzekając o nałożeniu kar pieniężnych.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku jako zarządca drogi, w przypadku powzięcia informacji
o jakimkolwiek zajęciu pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zobowiązany jest
do przeprowadzenia postępowania administracyjnego skutkującego naliczeniem opłaty karnej.
W związku z powyższym Rada Miejska w Słupsku uznała skargę za zasadną.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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