Katowice, dnia 16 października 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.351.2015
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 10 września 2015r. w sprawie przejęcia
pojazdu na własność Gminy Siewierz w całości , jako niezgodnej z art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą, podjętą na sesji w dniu 10 września 2015r. Rada Miasta Siewierz przejęła na
własność Gminy Siewierz samochód marki Ford Transit o numerze rejestracyjnym OI-LS-3257, który
nie został odebrany przez uprawnioną osobę.
Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 17 września 2015r.
Jako podstawę prawną do podjęcia ww. uchwały wskazano m.in. przepis art. 50a ust. 2 ustawy
Prawo o ruchu drogowym oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 października 2007r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 191, poz. 1377 z późn.
zm.).
Zdaniem organu nadzoru uchwała Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 10 września
2015r. została podjęta bez podstawy prawnej. Rada nie ma w ogóle uprawnienia do orzekania w przedmiocie
przejścia usuniętych samochodów na własność gminy wobec braku delegacji ustawowej w tym zakresie.
Zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub
pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty w trybie określonym w ust.
1 tego artykułu. Jeżeli pojazd usunięty z drogi nie zostanie odebrany na wezwanie gminy przez uprawniona
osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się go za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd
ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Przywołany przez Radę w podstawie prawnej § 8 ust.
2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów został
uchylony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że
nie są używane (Dz. U. z 2011r. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.), które weszło w życie 26 lipca 2011r.
Obowiązujące rozporządzenie nie zawiera żadnych zapisów dotyczących orzekania o przejęciu pojazdu na
własność gminy.
Organy administracji publicznej, zgodnie z wyrażoną w art. 7 Konstytucji zasadą legalności, działają
na podstawie i w granicach prawa, nie jest zatem dopuszczalne pomijanie przez te organy obowiązujących
norm prawnych, bądź stosowanie ich w sposób dowolny lub wybiórczy (por. wyrok WSA w Lublinie
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z 20 maja 2014 r. sygn. akt. III SA/Lu 184/14, publikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów
Administracyjnych). Wyrażona we wskazanym wyżej przepisie zasada oznacza, że organ, w tym także organ
stanowiący gminy, wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest
obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. W powyższej sprawie upoważnienie takie
nie istnieje.
Wobec powyższego, w ocenie organu nadzoru uchwałę Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 10 września 2015r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Siewierz wydano z istotnym
naruszeniem prawa, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
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