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Pan MIrostaw Seweryn
Wojt Gminy Mirzec

Szanowny Panie Wojcie, wnioskiem z dnia G6.11.2019 r., dor^czonym na adres Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w dacie 06.11.2019 roku, zwrocil si^ Pan o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
- czy Gmina Mirzec moze sflnansowac budow? parkingu, tj. utwardzenia placu kostk^ betonow^
w okolicach cmentarza parafialnego przy drodze wewn^trznej stanowi^cej wiasnosb Gminy na dzialkach
stanowi^cych wiasnosc Parafii, po uprzednim podpisaniu umowy uzyczenia tych dziaiek na okres nie
krotszy niz 10 lat? Czy budowa takiego parkingu nie b^dzie naruszeniem art. 216 ust. 1 ustawy z dnia
27 slerpnia 2009 r. o finansach publicznych?
Z opisu stanu faktyoznego wynika, ze istniej^ca droga wewn^trzna stanowi^ca wlasnoSc Gminy, stanowi
dojazd do cmentarza I jest wykorzystywana do parkowania pojazdow.

Odpowiadaj^c na to pytanie, wskazab nalezy na nast^puj^ce okolicznosci.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), wydatki budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego
przeznaczone na reallzacj? zadah okre^lonych w odr^bnych przepisach, a w szczegolnosci na zadania
wlasne jednostek samorz^du terytorialnego.
Jak stanowi art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), parking! niezaliczone do zadnej z kategorii drog publicznych
i niezlokalizowane w pasie drogowym tych drog s^drogami wewn^trznymi. Budowa i finansowanie dr6g
wewn§trznych oraz zarzqdzanie nimi nalezy do zarz^dcow terenu. Stosownie do art. 19 ust. 2 pkt 4
ustawy 0 drogach publicznych, zarzqdc^planowanego do wybudowania parkingu b^dzie Wojt.
Nadto, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 Rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagah, jakie musz^^ spefniac cmentarze, groby i inne miejsca pochdwku zwiok i szczqtkow (Dz. U.
z 2008 r. Nr 48 poz. 284), przy obliczaniu powierzchni cmentarza nalezy uwzgl^dnic powierzchni?
grzebaln^oraz place i miejsca postojowe, jezeli nie zostaiy zapewnione poza terenem cmentarza.
Zatem stosownie do powofanych wyzej przepisow, budowa przy drodze wewn^trznej stanowi^cej
wfasnosc Gminy parkingu na terenie zarz^dzanym przez Wojta (umowa uzyczenia gruntu), stanowic
b^dzie realizacj? zadania wiasnego gminy w zakresie gminnych drog oraz cmentarzy komunalnych.
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Jednocze^nie pragn? podkresli6, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, ktbra nie posiada uprawnien do dokonywania powszechnie obowi^zuj^cej wyktadni
przepisow prawa.
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