Katowice, 6 października 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.571.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XL/327/2017 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadania nazw nowo projektowanym ulicom w Świętochłowicach, w całości, jako niezgodnej z przepisem
z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 4 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
i art. 7 Konstytucji RP.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Świętochłowicach nadała nazwy dla jedenastu nowo
projektowanych ulic w północno – zachodniej części miasta Świętochłowice, o przebiegu
przedstawionym w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Kompetencję do podjęcia niniejszej
uchwały Rada wywiodła z przepisu art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, w myśl którego
do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic
i placu będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych , a także wznoszenia pomników.
Jednoznaczne brzmienie powołanego unormowania nie może budzić wątpliwości co do tego, że rada
gminy może zrealizować przyznaną jej kompetencję nadania nazwy tylko w odniesieniu do ulicy czy
placu będących drogami publicznymi bądź też w stosunku do dróg wewnętrznych. Przy czym, zgodnie
z zastrzeżeniem ustawodawcy, przy definiowaniu powyższych pojęć tj. drogi publicznej i drogi
wewnętrznej należy mieć na względzie regulacje ustawy o drogach publicznych.
W myśl art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 z późn. zm.) drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej
z kategorii dróg (krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna), z której może korzystać każdy, zgodnie
z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach
szczególnych. Natomiast drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do
żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami
wewnętrznymi (art. 8 ust. 1 ustawy).
Wreszcie pojęcie samej ulicy – której można nadać nazwę – również zostało zdefiniowane w ustawie
o drogach publicznych jako droga. Zgodnie z art. 4 pkt 3 tej ustawy ulica to: droga na terenie zabudowy
lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(…).
Natomiast droga to nic innego jak: budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi,
urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia
ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym (art. 4 pkt 2 ustawy), przez który to należy
rozumieć: wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią,
w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami
zarządzania drogą (art. 4 pkt 1 ustawy).
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Wskazane wyżej definicje świadczą o tym, że o drogach możemy mówić jedynie wtedy, gdy one
istnieją i są na gruncie już urządzone. Nie tylko więc muszą one istnieć w określonej przestrzeni na
powierzchni ziemi, ale dodatkowo muszą spełniać wymogi techniczne określone ustawą o drogach
publicznych, bo tylko takie budowle będą mogły być nazwane drogami w rozumieniu ustawy o drogach
publicznych.
Skoro więc warunkiem koniecznym do zrealizowania przez radę gminy wynikającej
z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym kompetencji do nadania nazwy ulicom, placom
i drogom jest, by były to drogi publiczne lub wewnętrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, to
nie wystarczy dla zaistnienia kompetencji do nazwania ulicy, aby były to drogi dopiero projektowane. Jak
orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r. (sygn. akt II
OSK 633/11, publikowany w CBOSA) „Musi to być droga istniejąca a nie droga, która jeszcze
nie została zbudowana i której status jest niejasny”.
Wobec powyższego, należy jednoznacznie stwierdzić, że nadanie nazw w kwestionowanej uchwale
nieistniejącym jeszcze ulicom – to jest drogom jeszcze nie urządzonym, stanowi przekroczenie
ustawowego upoważnienia. Podjęcie uchwały należy uznać za przedwczesne, a działanie Rady Miejskiej
nieuprawnione wobec braku faktycznej podstawy do podjęcia uchwały.
Zgodnie z art. 7 ustawy Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
prawa. Nie ulega wątpliwości, że organem takim jest rada gminy, a zatem wszelkie jej działania muszą
znaleźć oparcie w konkretnych regulacjach prawnych, przyznających jej określone kompetencje, których
winna ściśle się trzymać. Oznacza to, że każde działanie rady gminy musi mieć konkretną podstawę
prawną upoważniającą ją do tego, czyli upoważnienie, którego granic nie może przekraczać. Działanie
organu władzy publicznej bez wyraźnej podstawy prawnej bądź też z przekroczeniem wyrażonego w niej
umocowania do dokonania określonych czynności nie może zostać uznane za legalne.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedmiotowa uchwała w sposób istotny narusza
przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 4 pkt 2 i 3 ustawy o drogach
publicznych i art. 7 Konstytucji RP, co czyni stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości
uzasadnionym i koniecznym.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Otrzymuje:
- Rada Miejska w Świętochłowicach.
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