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Adwokat Grzegorz Kołtowski z siedzibą przy ulicy Oławskiej 5 lok. 5
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1. Ustalenia faktyczne
W mieście powiatowym położonym w województwie wielkopolskim
doszło do usunięcia (w październiku 2015 r.) przez Straż Miejską działającą
na wniosek Prezydenta Miasta plakatów wyborczych jednego z komitetu
wyborczych, zlokalizowanych m.in. na skrzyżowaniach dróg publicznych,
w tym dróg nie będących w zarządzie gminy.
Z informacji dostępnych publicznie wynika, że podstawą do takiego
działania organu jednostki samorządu terytorialnego było zarządzenie organu
wykonawczego gminy, którego zapisy oprócz wskazania miejsc, w których
urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty mogą być bezpłatnie umieszczane,
przewidywało również zakaz ich lokalizowania m.in. słupach i innych urządzeniach
położonych na skrzyżowaniach dróg publicznych i rondach.
2. Przedmiot opinii
Przedmiotem opinii jest próba odpowiedzi na następujące wątpliwości
prawne.
A. Czy przepis art. 114 Kodeksu wyborczego1 daje podstawę organom
wykonawczym gmin do formułowania zakazów umieszczania urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na czas
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. nr 21 poz. 112 ze zm.; dalej: Kodeks
wyborczy) .
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kampanii wyborczej m.in. słupach i innych urządzeniach położonych na
skrzyżowaniach dróg publicznych i rondach, w tym w szczególności nie
należących do gminy (np. drogi krajowe)?
B. Czy prawidłowym jest działanie organów gminy, które na podstawie
zarządzenia organu wykonawczego gminy wydanego w związku z art. 114
Kodeksu wyborczego, zawierającego określone zakazy zachowań usuwają
plakaty wyborcze na terenie gminy, powołując się na ten właśnie akt?
3. Podstawa prawna opinii
A. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. nr 21
poz. 112 ze zm);
B. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2015
poz. 460);
C. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona
przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta
przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r.,
podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997
r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
4. Analiza prawna
Rozpocząć należy od stwierdzenia, iż zwyczajowo jednym z elementów
kampanii wyborczej jest powszechne rozwieszanie materiałów wyborczych
służących informowaniu wyborców o kandydatach w postaci różnego rodzaju
plakatów w określonych obiektach np. na terenie dróg publicznych, ulic, pasów
drogowych. Podstawowy w tej materii akt normatywny – Kodeks wyborczy
wymaga, aby na zawieszanie materiałów wyborczych konieczna była zgoda
właściciela lub zarządcy (administratora) danego obiektu2. Nie zawsze jest
to możliwe do uzyskania.
W celu umożliwienia realizacji tej formy agitacji wyborczej,
ustawodawca zapewnił kandydatom biorącym udział w wyborach prawo
do bezpłatnego wywieszania materiałów wyborczych.
Kodeks wyborczy zobowiązuje w art. 114 Kodeksu wyborczego organ
wykonawczy gminy do zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc, przeznaczonych
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na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, czy plakatów
niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej3.
Stosownie do art. 114 Kodeksu wyborczego, wykaz miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie materiałów wyborczych wójt,
burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek podać do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podstawowym celem art. 114 Kodeksu wyborczego jest zatem
umożliwienie komitetom wyborczym zapewnienia odpowiedniej liczby
miejsc, przeznaczonych bezpłatnie do umieszczania urzędowych
obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów. Nie zawsze bowiem
możliwa do uzyskania jest zgoda administratora (właściciela, zarządcy) danego
obiektu, na którym komitet wyborczy chciałby umieścić materiał wyborczy.
Jak wynika literalnego brzmienia art. 114 Kodeksu wyborczego, wolą
ustawodawcy była realizacja prawa potencjalnych kandydatów
do informowania wyborców o swoich kandydaturach poprzez wyznaczenie
miejsc do bezpłatnego umieszczania m.in. plakatów wyborczych. Przepis
ten nie wspomina natomiast o przekazaniu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi)
kompetencji do wyłączania określonych miejsc z przestrzeni przeznaczonej
do wywieszania materiałów wyborczych.
Formą działalności administracji publicznej, w której następuje
określenie miejsc przeznaczonych na umieszczanie materiałów wyborczych jest
zarządzenie wójta (burmistrza, prezydenta). Podstawą do jego wydania (swoistą
delegacją ustawową) jest wspomniany art. 114 Kodeksu wyborczego.
W ocenie autora niniejszej opinii, zarządzenia organów wykonawczych
gmin powinny przede wszystkim - zgodnie z wolą ustawodawcy - wskazywać na
miejsca w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze gmin, w których można
bezpłatnie umieszczać urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty. Z art. 114
Kodeksu wyborczego nie wynika bowiem, aby wolą ustawodawcy było również
przekazanie organom gminy kompetencji do kreowania zakazów, ograniczających
rozwieszanie materiałów wyborczych w określonych miejscach. Podstawa prawna
(delegacja ustawowa) w postaci art. 114 Kodeksu wyborczego stanowi wyłącznie
Zgodnie z art. 114 Kodeksu wyborczego: „Wójt niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej zapewni
na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz poda wykaz tych miejsc
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej”.
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o przekazaniu kompetencji do określania miejsc, przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, czy plakatów niezwłocznie
po rozpoczęciu kampanii wyborczej. W przepisie tym ustawodawca nie wyposażył
organu wykonawczego gminy w prawo do stanowienia swoistych zakazów
rozwieszania plakatów w określonych miejscach. Innymi słowy, w art. 114
Kodeksu wyborczego nie znajdziemy podstawy prawnej do wyłączenia przez
organy gminy określonych miejsc z przestrzeni służącej do lokalizacji
plakatów wyborczych w formie zarządzeń. Tym samym, wójt (burmistrz,
prezydent) nie został wyposażony przez ustawodawcę w art. 114 Kodeksu
wyborczego w kompetencję do tak dalekiej ingerencji w prawo własności
i swobodę kształtowania przestrzeni publicznej przed wyborami, aby był władny
wyłączyć określone miejsca z rozwieszania plakatów wyborczych. Przepis
ten nie przewiduje bowiem, aby wójt (burmistrz, prezydent miasta) mógł tworzyć
zakazy określonego działania (wywieszania plakatów) przez sztaby wyborcze
kandydatów.
Jakkolwiek wójt (burmistrz, prezydent) nie ma kompetencji do kreowania
w zarządzeniu wydawanym na podstawie art. 114 Kodeksu wyborczego
określonych zakazów, o tyle dopuszczalnym będzie wyjście poza ramy określonych
z tym zarządzeniu miejsc, w których można bezpłatnie umieszczać plakaty
wyborcze i w konsekwencji uzgodnienie innych miejsc wywieszania materiałów
wyborczych (w szczególności w drodze umowy zawartej za wynagrodzeniem
z zarządcą takiego miejsca, obiektu).
Niezależnie od braku kompetencji do stanowienia zakazów w akcie
wydawanym na podstawie art. 114 Kodeksu wyborczego wskazać należy, iż gmina
nie może władczo ingerować w uprawnienia właścicielskie innych podmiotów.
W szczególności nie ma kompetencji do zakazania wywieszania plakatów
wyborczych na słupach, czy opłotowanych, będących własnością osób trzecich.
Jest to sfera uprawnień właścicielskich, które mogą być ograniczane wyłącznie
w drodze ustawy4.
Podobnie wygląda sytuacja, gdy chodzi o kształtowanie przestrzeni
prawnej wokół dróg krajowych, których gmina (miasto na prawach powiatu)
nie jest zarządcą. Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych5, drogi
Zgodnie z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko
w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.
5 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2015 poz. 460, dalej: ustawa
o drogach publicznych).
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wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu
województwa, powiatu lub gminy. Natomiast, drogi krajowe stanowią własność
Skarbu Państwa (art. 2a ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Centralnym organem
administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, do którego należy m.in. wykonywanie
zadań zarządcy dróg krajowych. Tym samym, podmiotem kompetentnym
do skutecznej ingerencji w przestrzeń znajdującą się na terenie dróg krajowych jest
jedynie zarządca tej drogi. W konsekwencji, organy gmin nie są właściwe
do określania norm zakazujących kształtowania przestrzeni na terenie dróg
krajowych. Ewentualne ingerencje w przestrzeń dróg krajowych powinny być
ustanawiane przez zarządcę tej drogi tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad.
Powyższe rozważania poddają w wątpliwość zasadność ustanowienia
zakazów umieszczania plakatów wyborczych w określonych miejscach
(w szczególności, jeżeli chodzić będzie o teren zlokalizowany bezpośrednio
na drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg krajowych, których zarządcą
nie jest organ gminy).
5. Wnioski
A. Celem przepisu art. 114 Kodeksu wyborczego jest zapewnienie kandydatom
w wyborach przestrzeni do publikowania obwieszczeń wyborczych
oraz plakatów komitetów na czas kampanii wyborczej.
B. Ustawodawca nie przewidział w art. 114 Kodeksu wyborczego kompetencji
dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w postaci prawa do wydawania
zarządzeń, w których zawarte zostaną określone zakazy rozmieszczania
plakatów wyborczych w wyszczególnionych miejscach.
C. Należy poddać w wątpliwość takie działanie organów wykonawczych gmin,
które wykorzystują przepis art. 114 Kodeksu wyborczego jako podstawę
prawną do wydawania zarządzeń, w których zakazuje się umieszczania
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów na czas
kampanii wyborczej w pasach drogowych dróg publicznych nie należących
do gmin. Zarządzenie zawierające tego typu zakazy można uznać za wadliwe.
D. Wydaje się, iż nie jest legalnym działanie organów gminy, które na podstawie
zarządzenia organu wykonawczego gminy wydanego w związku
z art. 114 Kodeksu wyborczego usuwają plakaty wyborcze na terenie gmin,
powołując się na zawarte w tym akcie zakazy ich umieszczania
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na określonych miejscach (biorąc pod uwagę potencjalną wadliwość takich
zarządzeń).
/-/ Adw. Grzegorz Kołtowski
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