
UCHWAŁA NR XLVIII/312/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie : uznania za bezzasadne wezwania spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z 0.0. w Poznaniu

Na podstawie art. 101 ust. 1 w zw. z mi. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późno zm.) w zw. z art.17 ust.2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., 
poz.935) Rada Miasta i Gminy Czerniej ewo uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejszym postanawia za niezasadne wezwanie z dnia 23 lipca 2018 r. Polskiej Spółki Gazownictwa 
sp. z o. o. w Poznaniu do zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo nr XII/77/15 z dnia 30 września 
2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, dla których 
zarządcą jest Gmina Czerniejewo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Czerniej ewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

/-/ Jan Kulpiński
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/312/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późno zm.) "Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub
zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć
uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego." Wniesienie skargi poprzedzić musi wniesienie
wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Pismem z dnia 13 lipca 2018 r. (data wpływu do Urzędu w dniu
23 lipca 2018 r.) Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu wezwała Radę Miasta
i Gminy Czerniej ewo do zmiany stawek wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Spółka wnioskowała, aby kwota jej opłaty była identyczna jak dla urządzeń teleinformatycznych,

Rada Miasta i Gminy Czerniej ewo postanowiła o uznaniu wezwania Polskie Spółki Gazownictwa sp.
z o. o. za niezasadne. zróżnicowanie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego było odpowiedzią na apel
Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wystąpił on do Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, aby po przez
zmniejszenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, włączyła się ona w rządowy program rozwój
internetu szerokopasmowego. Obecnie stanowisko spółki wyrażone w wezwaniu do usunięcia naruszenia
prawa pozostaje zatem w sprzeczności z wnioskiem jej wspólnika

Zgodnie z art. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późno zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniej ewo miała prawo podjąć uchwałę dot. opłat
za zajęcie pasa drogowego ze zróżnicowaniem ich wysokości. Wyznaczenie różnych wysokości stawek jest
przejawem władztwa publicznoprawnego gminy Czerniej ewo, które w niniejszej uchwale nie został
naruszony.

Oceny powyższej nie zmieniaj ą przepisy art. 2 i art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646). Przepisy te nie obowiązywały w dniu podejmowania
przedmiotowej uchwały, dlatego nie znajdują zastosowania w niniejszej sprawie. Dodatkowo wskazać
należy, iż dotyczą one sfery wykonywania i stosowania przepisów, a nie czynności procesu prawodawczego.

Mając na uwadze powyższe Rada Miasta i Gminy Czerniej ewo postanowiła uznać za niezasadne
wezwanie z dnia 13 lipca 2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. do zmiany uchwały Rady Miasta
i Gminy Czerniej ewo Nr XII/77/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Czerniej ewo.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji rady Miasta i Gminy
Czerniej ewo w dniu 22 sierpnia 2018 r.
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