
 

MINISTER INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 07 marca 2019 r. 
 
 

 
Znak sprawy: DDP-1.054.19.2019 

 
 

Pan 

Stanisław Karczewski 

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Szanowny Panie Marszałku, 

 
w związku z przekazanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oświadczeniem złożonym 

przez senatora Andrzeja Kobiaka na 71 posiedzeniu Senatu w sprawie zgodności z art. 32 Konstytucji 

RP  uchwał  rady  gminy/miasta  określających  zerową  stawkę  opłat  za  postój  w  strefie  płatnego 

parkowania dla niektórych użytkowników drogi przedstawiam następujące informacje. 

 
Z obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2068.) wynika generalna zasada odpłatności za postój pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w strefie płatnego parkowania (art. 13 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 13b ust. 1 ww. 

ustawy). 

 
Kompetencje w zakresie ustalania strefy płatnego parkowania, ustalania wysokości stawek opłaty za 

postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania ustawodawca 

pozostawił  właściwym  organom  samorządu  terytorialnego  –  radzie  gminy/miasta  (art.  13b  ust.  3). 

W ramach  tych  kompetencji  samorząd  może  wprowadzić  opłaty  abonamentowe  lub  zryczałtowane, 

a nawet zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników dróg (art. 13b ust. 4 pkt 1 i 2). Ustawodawca 

nie przesądził jednak, którzy użytkownicy drogi mogliby korzystać z ww. przywilejów w zakresie opłat. 

Ocena potrzeby i zasadność wprowadzenia czy to strefy płatnego parkowania, czy to stawek opłat za 

parkowanie, powinna być dokonana przez ten samorząd, który najlepiej zna potrzeby swoich 

mieszkańców. Dlatego też, w tym zakresie pozostawiono swobodę właściwemu organowi samorządu. 

Nie oznacza to jednak dowolności w działaniu w przypadku, gdy rada gminy/miasta zdecyduje się na 

wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Ograniczenie swobody działania w tym zakresie przez radę 

gminy/miasta zakreślone jest poprzez jednoznacznie wskazany przez ustawodawcę cel, jakiemu 

generalnie służy wprowadzenie opłat za postój. Zgodnie z art. 13b ust. 2 ustawy o drogach publicznych, 

strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc 

postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących 

pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu 

ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla 

komunikacji zbiorowej. 

 
Zatem podstawowym celem utworzenia strefy płatnego parkowania jest zwiększenie rotacji pojazdów na 

obszarze  charakteryzującym  się  znacznym  niedoborem  miejsc  parkingowych.  Opłata  za  postój 

wymuszać ma zaś rotację pojazdów, tak aby pojazdy nie zajmowały miejsc postojowych np. całodobowo 

w godzinach kiedy zapotrzebowanie na postój jest znacznie większe niż liczba miejsc do postoju. 

 
Wyznaczanie w strefie płatnego parkowania m.in. stanowisk przeznaczonych na postój pojazdów 

zaopatrzonych  w  kartę  parkingową,  ma  na  celu  przede  wszystkim  to,  aby  osoba  niepełnosprawna 

mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się miała miejsce postojowe blisko 

wejścia np. do urzędu czy też innego budynku użyteczności publicznej. A zatem miejsca postojowe 

w strefie płatnego parkowania dla osób posiadających kartę parkingową powinny być lokalizowane jak 

najbliżej docelowego miejsca poruszania się osoby niepełnosprawnej. 
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Ponadto pragnę zauważyć, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym, osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem 

samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych 

dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami rozporządzenia Ministrów 

Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z  dnia  31  lipca  2002  r.  w sprawie  znaków 

i sygnałów drogowych. 

 
Zgodnie z § 33 ust. 2 tego rozporządzenia uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności 

ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, 

pod  warunkiem  zachowania  szczególnej  ostrożności,  nie  stosować  się  do  zakazów  wyrażonych 

znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39. Aby skorzystać z tego uprawnienia trzeba 

posiadać kartę parkingową, która w myśl art. 8 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym powinna być 

umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie. 
 

Ww. art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym stosuje się również do: 
 

1)  kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą 

parkingową; 
 

2)  kierującego pojazdem należącym do placówki, zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją 

osób niepełnosprawnych, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości 

samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki. 
 

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada 

przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne 

zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności. 
 

Przepisy  ww.  ustawy  przewidują  zatem  bardziej  dogodne  ułatwienia  w  ruchu  dla  osoby 

niepełnosprawnej kierującej pojazdem i kierującego przewożącego osobę niepełnosprawną mającą 

trudności w poruszaniu się. Natomiast w zakresie odpłatności za postój w strefie płatnego parkowania, 

z uwagi na cel strefy tzn. zapewnienie rotacji pojazdów samochodowych, ocena potrzeby i zasadność 

wprowadzenia  zwolnienia  z  opłat  za  postój  powinna  być  dokonywana  przez  dany  samorząd,  który 

najlepiej zna potrzeby swoich mieszkańców jak i sytuację w zakresie deficytu miejsc postojowych na 

zarządzanym przez siebie terenie. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o drogach 

publicznych to rada gminy/miasta w uchwale może dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę 

parkingową ustalić zerową stawkę opłat lub też wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane. 

Jednocześnie rada gminy/miasta ustalając strefę płatnego parkowania powinna działać w zakresie 

upoważnienia ustawowego. Zgodnie z art. 13b ust. 4 ww. ustawy rada gminy (rada miasta), ustalając 

strefę płatnego parkowania m.in.: 

  może  wprowadzić  opłaty  abonamentowe  lub  zryczałtowane  oraz  zerową  stawkę  opłaty  dla 

niektórych użytkowników drogi; 

  określa sposób pobierania opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. 
 

Jednocześnie   uprzejmie   informuje,   że   Minister   Infrastruktury   nie   ma   możliwości   ingerowania 

i nadzorowania  działalności  poszczególnych  jednostek  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  uchwał 

w sprawie  stref  płatnego  parkowania  (np.  w  zakresie  określenia  zerowej  stawki  dla  niektórych 

użytkowników  dróg).  Ustalenie  stanu  faktycznego  i zastosowanie  do  niego  konkretnych  przepisów 

prawnych  należy  do  właściwego  organu  samorządu  terytorialnego  stosującego  prawo  w  imieniu 

własnym  i na  własną  odpowiedzialność.  Minister  Infrastruktury  nie  ma  uprawnień  do  oceny  działań 

podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powierzone samorządowi terytorialnemu 

zadania  publiczne  samorząd  wykonuje  w imieniu  własnym,  z wyłączeniem  zadań  zastrzeżonych  dla 

organów administracji rządowej, i na własną odpowiedzialność (art. 16 Konstytucji RP). Oznacza to że 

są one wykonywane w sposób samodzielny. Natomiast organem nadzoru nad działalnością jednostek 

samorządu terytorialnego (JST) i ich związków pod względem legalności jest wojewoda. On też orzeka 

o nieważności danej uchwały podjętej przez radę gminy/miasta w zakresie ustalania stref płatnego 

parkowania. Należy zauważyć, iż uchwały dotyczące stref płatnego parkowania podlegają procedurom 

określonym  w  przepisach  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  która  określa  m.in.  zasady  orzekania 

o nieważności uchwały. 

 
Ponadto w myśl art. 101 ust. 1 – 2a ustawy o samorządzie gminnym, 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.  Przepisu  tego  nie  stosuje  się,  jeżeli  w  sprawie  orzekał  już  sąd  administracyjny 



i skargę  oddalił.  Skargę  na  uchwałę  lub  zarządzenie  można  wnieść  do  sądu  administracyjnego 

w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę. 

 
Jednocześnie wyjaśniam, że Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że zasada równości wobec 

prawa, wyrażona w art. 32 ust. 1 Konstytucji, polega na tym, że wszystkie podmioty prawa (adresaci 

norm prawnych) charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, mają być 

traktowani równo, a więc bez żadnych zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. 

W orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego  utrwalone  jest  również  stanowisko,  iż  fundamentalny 

charakter zasady równości w demokratycznym państwie prawnym nie wyklucza możliwości uznania za 

zgodne z Konstytucją odmiennego traktowania podmiotów podobnych; równość wobec prawa nie ma 

bowiem charakteru absolutnego. Wszelkie odstępstwa od nakazu równego traktowania podmiotów 

podobnych muszą jednak zawsze znajdować podstawę w przekonujących argumentach. Argumenty te, 

jak ujął Trybunał w orzeczeniu z 3 września 1996 r., sygn. K 10/96, (OTK ZU nr 4/1996, poz. 33): 

"muszą mieć: po pierwsze, charakter relewantny, a więc pozostawać w bezpośrednim związku z celem 

i zasadniczą treścią przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma, oraz służyć realizacji tego 

celu i treści. Innymi słowy, wprowadzane zróżnicowania muszą mieć charakter racjonalnie uzasadniony. 

Nie wolno ich dokonywać według dowolnie ustalonego kryterium. Po drugie, argumenty te muszą mieć 

charakter proporcjonalny, a więc waga interesu, któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów 

normy,  musi  pozostawać  w  odpowiedniej  proporcji  do  wagi  interesów,  które  zostaną  naruszone 

w wyniku   nierównego   potraktowania   podmiotów   podobnych.   Po   trzecie,   argumenty   te   muszą 

pozostawać w jakimś związku z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi, 

uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych (...) jedną z takich zasad konstytucyjnych 

jest zasada sprawiedliwości społecznej" (zob. także orzeczenia TK z: 12 grudnia 1994 r., sygn. K 3/94, 

OTK w 1994 r. cz. II, poz. 42; 23 października 1995 r., sygn K 4/95, OTK w 1995 r. oraz wyroki z 16 

grudnia 1997 r., sygn. K 8/97 i z 28 marca 2007 r., sygn. K 40/04). 

 
Należy zatem każdorazowo rozważyć, czy ustanowione zróżnicowanie podmiotów podobnych jest 

dopuszczalne. Odstępstwo od nakazu równego traktowania podmiotów podobnych nie musi bowiem 

oznaczać naruszenia art. 32 Konstytucji. Niemniej jednak Minister Infrastruktury nie ma uprawnień do 

oceny zgodności z Konstytucją RP uchwał rady miasta/gminy ustanawiających strefy płatnego 

parkowania. 
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