
Uchwała	nr	110/2018
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	8	sierpnia	2018	r.

w	sprawie	rozpatrzenia	zastrzeżeń	Starosty	Powiatu	Dzierżoniowskiego	do	wniosków	
zawartych	w	wystąpieniu	pokontrolnym	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej

we	Wrocławiu	z	dnia	10	lipca	2018	r.

Na	 podstawie	 art.	 18	 ust.	 1	 pkt	 5a	 oraz	 art.	 25b	 ust.	 2	 ustawy	 z	 dnia	 7	 października	 1992	 r.
o	 regionalnych	 izbach	 obrachunkowych	 (Dz.U.	 z	 2016	 r.	 poz.	 561),	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby
Obrachunkowej	we	Wrocławiu

oddala

zastrzeżenia	wniesione	przez	Starostę	Powiatu	Dzierżoniowskiego	do	wniosków	nr	7	i	nr	8	zawartych
w	wystąpieniu	pokontrolnym	z	dnia	10	lipca	2018	r.	(WK.WR.40.23.2018.P2).

Uzasadnienie

W	 wystąpieniu	 pokontrolnym	 z	 dnia	 10	 lipca	 2018	 r.	 znak	 WK.WR.40.23.2018.P2,	 skiero-
wanym	 do	 Starosty	 Powiatu	 Dzierżoniowskiego,	 Regionalna	 Izba	 Obrachunkowa	 we	 Wrocławiu,
działając	 na	 podstawie	 art.	 1	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 7	 października	 1992	 r.	 o	 regionalnych	 izbach
obrachunkowych	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	561),	wskazała	na	nieprawidłowości	i	uchybienia	stwierdzone
w	trakcie	przeprowadzonej	od	4	kwietnia	do	14	czerwca	2018	r.	kontroli	kompleksowej	gospodarki
finansowej	Powiatu	Dzierżoniowskiego.

Pismem	 z	 dnia	 24	 lipca	 2018	 r.	 (wpłynęło	 do	 Izby	w	 dniu	 26	 lipca	 2018	 r.)	 Starosta	 Powiatu
Dzierżoniowskiego	wniósł	zastrzeżenia	do	wniosków	pokontrolnych	nr	7	i	nr	8.

Przedmiotowymi	wnioskami	Izba	zaleciła:

„7.	Wykonywanie	uchwał	Rady	Powiatu	przy	ustalaniu	należności	za	przechowywanie	pojazdów
w	drodze	 decyzji	 stosownie	 do	 postanowień	 art.	 32	 ust.	 1	 i	 ust.	 2	 pkt	 1	 i	 2	 ustawy	 o	 samorządzie
powiatowym	(Dz.U.	z	2018	r.	poz.	995	ze	zm.).

8.	Ustalanie	kosztów,	o	których	mowa	w	art.	 130a	ust.	 10h	ustawy	z	dnia	20	czerwca	1997	 r.
Prawo	o	ruchu	drogowym	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	1260	ze	zm.)	z	uwzględnieniem	wyroku	Naczelnego
Sądu	Administracyjnego	sygn.	akt	I	OSK	1959/15	z	dnia	6	kwietnia	2017	r.”.

Powyższe	wnioski	zostały	sformułowane	w	związku	ze	stwierdzeniem	w	wyniku	kontroli,	że:

-	 odnośnie	 wniosku	 nr	 7	—	 podstawą	 ustalania	 należności,	 o	 których	mowa	w	 zastrzeżeniach
były	rzeczywiste	koszty	poniesione	przez	Powiat	w	oparciu	o	faktury	wystawiane	przez	firmy,	którym
zostało	zlecone	to	zadanie;	z	wyjaśnień	Starosty	złożonych	w	trakcie	kontroli	wynika	jednoznacznie,
że	do	czasu	wyroku	I	OSK	1916/16	z	dnia	13	stycznia	2017	r.	stawek	opłat	z	uchwał	Rady	Powiatu
Dzierżoniowskiego	 nie	 stosowano	 (s.	 45	 protokołu	 kontroli);	 wyrok,	 o	 którym	 mowa,	 dotyczył
ustalenia	wysokości	opłat	za	usuwanie	i	przechowywanie	pojazdów	usuniętych	z	dróg;

-	 odnośnie	 wniosku	 nr	 8	 —	 z	 wyjaśnień	 Starosty	 złożonych	 w	 trakcie	 kontroli	 wynika,	 że:
„Do	wyroku	I	OSK	1959/15	z	dnia	6	kwietnia	2017	r.	nie	było	jednoznaczne,	że	zakończenie	postę-
powania	 następuje	 z	 chwilą	 uprawomocnienia	 się	wyroku	 o	 przepadku	 pojazdu	 na	 rzecz	 powiatu”;
wyrok,	 o	 którym	 mowa,	 dotyczył	 kosztów	 związanych	 z	 usuwaniem,	 przechowywaniem,	 oszaco-
waniem,	 sprzedażą	 lub	 zniszczeniem	 pojazdu;	 odnosząc	 się	 do	 złożonego	 wyjaśnienia	 zauważyć
należy,	 że	 w	 decyzjach	 wydanych	 po	 dacie	 ww.	 wyroku	 nadal	 naliczano	 koszty	 powstałe	 po
uprawomocnieniu	 się	 postanowienia	 sądu	 o	 przepadku	 mienia	 na	 rzecz	 powiatu,	 w	 tym	 koszty
szacowania	pojazdów	(s.	44	protokołu	kontroli).



2

Starosta	Powiatu	Dzierżoniowskiego	postawił	Izbie	następujące	zarzuty:

-	odnośnie	wniosku	nr	7	—	„zarzut	naruszenia	prawa	tj.	art.	32	ust.	1	 i	ust.	2	pkt	1	 i	2	ustawy
z	dnia	5	czerwca	1998	r.	o	samorządzie	powiatowym	poprzez	niewłaściwe	zastosowanie,	polegające
na	wadliwym	przyjęciu	braku	wykonywania	przez	Zarząd	uchwał	Rady	Powiatu	Dzierżoniowskiego”,
podczas	gdy	w	ocenie	Starosty	„zarząd	powiatu	wykonuje	uchwały	 rady	powiatu	 i	 zadania	powiatu
określone	przepisami	prawa”;

-	 odnośnie	 wniosku	 nr	 8	 —	 „zarzut	 naruszenia	 prawa	 tj.	 art.	 130a	 ust.	 10h	 ustawy	 z	 dnia
20	 czerwca	 1997	 r.	 Prawo	 o	 ruchu	 drogowym,	 przez	 dokonanie	 błędnej	 wykładni	 polegającej	 na
przyjęciu,	 że	koszty	związane	z	usuwaniem,	przechowywaniem,	oszacowaniem,	 sprzedażą	 lub	znisz-
czeniem	pojazdu	obciążają	właściciela	pojazdu	wyłącznie	do	zakończenia	postępowania	o	przepadku
pojazdu”,	 podczas	 gdy	 w	 ocenie	 Starosty	 „przepis	 art.	 130a	 ust.	 10h	 ustawy	 z	 dnia	 20	 czerwca
1997	 r.	 Prawo	 o	 ruchu	 drogowym,	 określa,	 że	wszystkie	 ujęte	w	 nim	 koszty	 ponosi	 osoba	 będąca
właścicielem	pojazdu	w	dniu	wydania	dyspozycji	usunięcia	pojazdu	z	drogi”.

Kolegium	 Izby,	 rozpatrując	 wniesione	 zastrzeżenia,	 dokonało	 oceny	 zgromadzonych	w	wyniku
kontroli	dokumentów	oraz	wyjaśnień	Starosty	Powiatu	Dzierżoniowskiego	w	piśmie	z	dnia	24	 lipca
2018	r.	i	stwierdziło:

1.	Odnośnie	zastrzeżeń	do	wniosku	nr	7:

Ustalając	należności	z	tytułu	przechowywania	pojazdów	w	drodze	decyzji	należy	przyjąć	stawki
wynikające	 z	 aktu	 prawa	 miejscowego,	 jakim	 jest	 uchwała	 wydana	 na	 podstawie	 art.	 130a	 ust.	 6
ustawy	z	dnia	20	czerwca	1997	r.	Prawo	o	ruchu	drogowym	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	1260,	z	późn.	zm.),
zgodnie	z	którym	„Rada	powiatu,	biorąc	pod	uwagę	konieczność	sprawnej	realizacji	zadań,	o	których
mowa	w	 ust.	 1–2,	 oraz	 koszty	 usuwania	 i	 przechowywania	 pojazdów	 na	 obszarze	 danego	 powiatu,
ustala	 corocznie,	 w	 drodze	 uchwały,	 wysokość	 opłat,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 5c,	 oraz	 wysokość
kosztów,	o	których	mowa	w	ust.	 2a.	Wysokość	kosztów,	o	których	mowa	w	ust.	 2a,	 nie	może	być
wyższa	niż	maksymalna	kwota	opłat	za	usunięcie	pojazdu,	o	których	mowa	w	ust.	6a”.

Stosownie	do	postanowień	art.	 32	ust.	 1	 i	 ust.	 2	pkt	1	 i	 2	ustawy	o	 samorządzie	powiatowym
(Dz.U.	 z	 2018	 r.	 poz.	 995,	 z	 późn.	 zm.)	 zarząd	 powiatu	wykonuje	 uchwały	 rady	 powiatu	 i	 zadania
powiatu	 określone	 przepisami	 prawa.	 Do	 zadań	 zarządu	 powiatu	 należy	 w	 szczególności	 przy-
gotowywanie	projektów	uchwał	rady	oraz	ich	wykonywanie.

W	 sytuacji	 gdy	 usługa	 usuwania	 i	 przechowywania	 pojazdów	 jest	 świadczona	 przez	 podmiot
zewnętrzny,	 obowiązkiem	 organu	 stanowiącego	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego	 jest	 ustalenie,
w	 drodze	 uchwały,	 stawek	 za	 usunięcie	 i	 przechowywanie	 pojazdów,	 na	 poziomie	 rzeczywistych
kosztów	ponoszonych	przez	powiat.

Stanowisko	 takie	 przedstawił	 Naczelny	 Sąd	Administracyjny	 w	Warszawie	 w	 wyroku	 z	 dnia
13	 stycznia	 2017	 r.	 sygn.	 akt	 I	OSK	1916/16.	 Ponadto	 stanowisko	 takie	 zostało	 również	wyrażone
w	wyroku	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	w	Bydgoszczy	z	dnia	23	stycznia	2018	 r.	 sygn.
akt	 II	 SA/Bd	 791/17	 i	 w	 wyroku	 Wojewódzkiego	 Sądu	 Administracyjnego	 we	 Wrocławiu	 z	 dnia
14	lutego	2018	r.	sygn.	akt	III	SA/Wr	856/17.

2.	Odnośnie	zastrzeżeń	do	wniosku	nr	8:

Zgodnie	z	art.	130a	ust.	10h	ustawy	z	dnia	20	czerwca	1997	r.	Prawo	o	ruchu	drogowym	(Dz.U.
z	2017	r.	poz.	1260,	z	późn.	zm.)	„Koszty	związane	z	usuwaniem,	przechowywaniem,	oszacowaniem,
sprzedażą	 lub	 zniszczeniem	 pojazdu	 powstałe	 od	 momentu	 wydania	 dyspozycji	 jego	 usunięcia
do	 zakończenia	 postępowania	 ponosi	 osoba	 będąca	 właścicielem	 tego	 pojazdu	 w	 dniu	 wydania
dyspozycji	 usunięcia	 pojazdu,	 z	 zastrzeżeniem	 ust.	 10d	 i	 10i.	 Decyzję	 o	 zapłacie	 tych	 kosztów
wydaje	starosta”.

Naczelny	 Sąd	Administracyjny	wyrokiem	 sygn.	 akt	 I	OSK	 1959/15	 z	 dnia	 6	 kwietnia	 2017	 r.
stwierdził,	 że	 „rozstrzygnięcie	 o	 kosztach	 następuje	 po	 zakończeniu	 postępowania	 przed	 sądem
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powszechnym	w	sprawie	orzeczenia	przepadku	pojazdu	na	rzecz	powiatu,	o	którym	mowa	w	art.	130a
ust.	 10	 ustawy	 i	 […]	 są	 to	 koszty	 powstałe	 do	 »zakończenia	 postępowania«.	 Zatem	 są	 to	 koszty
wyliczone	 wyłącznie	 do	 dnia	 wydania	 prawomocnego	 postanowienia	 sądu	 powszechnego	 o	 prze-
padku.	Wszelkie	 natomiast	 koszty	 powstałe	 po	 tym	dniu	—	związane	 ze	 sprzedażą	 i	 złomowaniem
samochodu	powinien	ponosić,	po	orzeczeniu	przepadku,	jego	właściciel,	czyli	powiat”.

Stanowisko	takie	zostało	również	wyrażone	w	wyroku	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego
w	 Opolu	 z	 dnia	 27	 lutego	 2018	 r.	 sygn.	 akt	 II	 SA/Op	 589/17	 i	 w	 wyroku	 Wojewódzkiego	 Sądu
Administracyjnego	w	Łodzi	z	dnia	6	kwietnia	2018	r.	sygn.	akt	III	SA/Łd	760/17.

Biorąc	 pod	 uwagę	 powyższe	 orzecznictwo	 należy	 uznać,	 że	 nie	 ma	 podstaw	 prawnych	 do
obciążania	„byłego	właściciela	pojazdu”	kosztami	powstałymi	po	uprawomocnieniu	się	wyroku	sądu
o	przepadku	mienia	na	rzecz	powiatu.

Regulacje	 prawne	 dotyczące	 kosztów	 usuwania,	 przechowywania,	 oszacowania,	 sprzedaży	 lub
zniszczenia	 pojazdu	 powstałych	 od	 momentu	 wydania	 dyspozycji	 jego	 usunięcia	 do	 zakończenia
postępowania	w	pełni	uzasadniają	stanowisko	zawarte	w	wystąpieniu	pokontrolnym.

Biorąc	 powyższe	 pod	 uwagę,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu
postanowiło	jak	w	sentencji	uchwały.

Uchwała	 jest	 ostateczna	 i	 nie	 przysługuje	 na	 nią	 skarga	 do	Wojewódzkiego	 Sądu	Administra-
cyjnego.

Przewodnicząca	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Lucyna	Hanus


