Katowice, 1 grudnia 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.609.2017
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLII/766/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
obowiązku

ukończenia

szkolenia

zakończonego

egzaminem

przed

komisją

egzaminacyjną,

potwierdzającym znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez
przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego
w całości, jako sprzecznej z art. 7 i art. 88 Konstytucji RP w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1523) w zw. z art. 6 ust. 3a i 3c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Chorzów m.in. wprowadziła obowiązek ukończenia
szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość
topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego
przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego (§ 1 ust. 1 uchwały); postanowiła, że
ww. egzamin odbywa się w danym roku kalendarzowym w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku
o jego przeprowadzenie (§ 2 ust. 1 uchwały); ustaliła program szkolenia w zakresie znajomości topografii
Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,
określiła zakres wiedzy wymaganej na egzaminie (§ 4 uchwały); określiła wysokość opłaty za
przeprowadzenie wspomnianego egzaminu oraz określiła termin i sposób jej uiszczenia (§ 5 uchwały)
i wreszcie określiła tryb powoływania komisji egzaminacyjnej, jej skład oraz sposób egzaminowania, tryb
pracy komisji egzaminacyjnej oraz wysokość wynagrodzenia za pracę w komisji egzaminacyjnej (§
6 oraz Załącznik Nr 3 do uchwały. Jednocześnie w § 8 Rada wskazała, że uchwała wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2018 r. Jako podstawę prawną do podjęcia uchwały Rada wskazała przepisy
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1, ust. 3a i ust. 3c ustawy
o transporcie drogowym.
W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa.
Na podstawie przywołanych przepisów rada gminy liczącej powyżej 100 000 mieszkańców może
wprowadzić, w drodze uchwały, obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed
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komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa
miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego
zatrudnionego. Jednocześnie, nakładając obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem,
rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały:
1) częstotliwość egzaminów, nie rzadziej jednak niż raz w roku;
2) program szkolenia w wymiarze nieprzekraczającym 20 godzin;
3) sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, jej skład, tryb pracy oraz wysokość wynagrodzenia za
pracę w komisji;
4) sposób egzaminowania oraz zakres wiedzy wymagany na egzaminie, na podstawie którego komisja
egzaminacyjna przygotowuje pytania egzaminacyjne;
5) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
6) wysokość opłat za szkolenie i egzamin, uwzględniając koszty szkolenia i egzaminowania oraz to, że
łączna wysokość tych opłat nie może przekroczyć 20% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887).
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych
gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Akty prawa miejscowego są źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania
organów, które je ustanowiły (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) i zawierają rozstrzygnięcia generalne, które
są kierowane do niedookreślonego adresata. Adresatami tymi mogą być zarówno wszystkie podmioty
znajdujące się na obszarze działania organów stanowiących to prawo, jak i niektóre ich kategorie. Akty
prawa miejscowego kierowane są do wszystkich, którzy znajdują się w przewidzianej przez te akty
sytuacjach. Są to akty wielokrotnego zastosowania, a zatem nie konsumują się przez jednorazowe
zastosowanie, lecz obowiązują do czasu ich uchylenia, zmiany lub też wygasają z upływem czasu, na jaki
zostały ustanowione. Warunkiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego, jako prawa powszechnie
obowiązującego, jest jego ogłoszenie (art. 88 Konstytucji RP). Z treści wskazanego przepisu wynika, iż
akty nie ogłoszone nie mogą wejść w życie, czyli nie mają mocy obowiązującej. Data ogłoszenia aktu jest
datą początkową, od której może on obowiązywać. Obowiązywanie aktu prawa miejscowego oznacza, iż
dopiero od tej daty wywiera on określone w nim skutki prawne. Szczegółowe zasady i tryb ogłaszania
aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych. Zgodnie z art. 13 pkt 2 tej ustawy w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się m.in.
akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym
statuty województwa, powiatu i gminy. Według art. 4 ust. 1 i 2 tej ustawy akty normatywne zawierające
przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie
czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
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W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie
w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego
wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
Przepisy cytowanego art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy
obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie (art. 5).
Niewątpliwie uchwała rady miasta podejmowana na podstawie przepisów art. 6 ust. 3a i 3c ustawy
o transporcie drogowym stanowi akt prawa miejscowego i jej wejście w życie uzależnione jest od
publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Uchwała ta podjęta jest bowiem na podstawie
ustawowego upoważnienia, normy w niej zawarte noszą w sobie cechy generalności i abstrakcyjności,
a poprzez swój charakter kształtują sytuację prawną adresatów (por. m.in. wyrok WSA w Gliwicach z dnia
2 czerwca 2015 roku, sygn. akt IV SA/Gl 979/14, e-Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Przepisy uchwały skierowane są bowiem nie do konkretnego adresata, a do bliżej nieokreślonego kręgu
osób, tj. przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz osób taksówką lub kierowców zatrudnionych
przez takiego przedsiębiorcę i kształtują ich sytuację prawną, nie mają także charakteru jednorazowego,
gdyż znajdą zastosowanie w przypadku każdego podmiotu, do którego są skierowane, zarówno w dniu
wejścia w życie, jak i w przyszłości.
Tymczasem, Rada wskazała, że przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2018 roku, nie przewidując przy tym obowiązku jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego, a zwłaszcza - nie uzależniając jej wejścia w życie od publikacji w urzędowym publikatorze, co
stoi w sprzeczności z treścią art. 88 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu
aktów normatywnych (…). Tym samym, w świetle przywołanych wyżej przepisów, uchwała ta nigdy
nie wejdzie w życie. Na marginesie zauważyć należy, że uchybienie Rady w tym zakresie jest tym
bardziej niezrozumiałe, że w podstawie prawnej uchwały przywołała ona przepis art. 40 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym, stanowiący generalne upoważnienie dla rady gminy do stanowienia w drodze
uchwały aktów prawa miejscowego. Wskazać przy tym należy, że brak zapisu w uchwale o jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie sposób uznać za przeoczenie. Do dnia wydania
niniejszego rozstrzygnięcia do Wojewody Śląskiego nie wpłynął wniosek Gminy o publikację uchwały
i to mimo, iż w stosunku do innej uchwały podlegających obowiazkowi publikacji, a podjętej przez Radę
Miasta Chorzów na sesji w dniu 27.10.br., wniosek taki został złożony.
Już choćby z uwagi na powyższe, stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jest
uzasadnione i konieczne.
Podkreślenia wymaga, że organ wykonujący kompetencję prawodawcy zawartą w upoważnieniu
ustawowym, jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. W państwie prawa organy
władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Z konstytucyjnej zasady praworządności
(art. 7 Konstytucji RP) wynika, że zadania i kompetencje, sposób ich wykonania oraz więzi między
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podmiotami administracji publicznej są uregulowane prawnie. Realizując kompetencję organ musi
uwzględniać treść normy ustawowej. Odstąpienie od tej zasady z reguły stanowi istotne naruszenie
prawa. Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie, ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw
wykładni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz
domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, że normy kompetencyjne (upoważniające)
powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie niedopuszczalnym jest
dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzanie kompetencji
w drodze analogii. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał w swoim orzecznictwie, że każdy
wypadek niewłaściwej realizacji upoważnienia ustawowego tj. jej niewyczerpania lub przekroczenia,
powtarzania czy modyfikacji przepisów ustawowych stanowi jednocześnie naruszenie zawartych
w Konstytucji przepisów, które określają tryb i warunki wydawania aktów podustawowych (por. m.in.
wyroki TK: z dnia 5 listopada 2001 r., U 1/01, OTK 2001, nr 8, poz. 247; z dnia 30 stycznia 2006 r., SK
39/04, OTK-A 2006, nr 1, poz. 7; z dnia 22 lipca 2008 r., K 24/07, OTK-A 2008, nr 6, poz. 110).
Tymczasem Rada Miasta Chorzów podejmując przedmiotową uchwałę nie wyczerpała
upoważnienia ustawowego i nie zawarła w uchwale wszystkich wymaganych prawem elementów.
W uchwale brak jest bowiem określenia częstotliwości egzaminów (art. 6 ust. 3c pkt 1 ustawy
o transporcie drogowym). W ocenie Wojewody Śląskiego nie sposób uznać wskazania, iż „egzamin
odbywa się w danym roku kalendarzowym w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego
przeprowadzenie” (§ 2 ust. 1 uchwały), za określenie częstotliwości egzaminu. Pojęcie „częstotliwość”
nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane, a zatem należy je rozumieć w sposób powszechnie
przyjęty. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego „częstotliwość” to „częste
powtarzanie się jakiejś czynności, jakiegoś zjawiska”. Zatem przez określenie częstotliwości egzaminu
należy rozumieć określenie częstości (cykliczności) jego przeprowadzania, np. dwa razy w roku.
Tymczasem, w oparciu o zapis § 2 ust. 1 uchwały, częstotliwości przeprowadzania egzaminu nie sposób
ustalić, gdyż termin te nie ma charakteru stałego, cyklicznego, lecz przypadkowy, uzależniony od
działania adresatów przepisów uchwały.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż

uchwała organu gminy

sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego doręczenia, w trybie określonym w art. 90. Niewątpliwie
podjęcie uchwały nie zawierającej jednego z elementów obligatoryjnych, jak i brak prawidłowego
określenia terminu wejścia wżycie uchwały stanowi istotne narusznie prawa.
Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie
nieważności ww. uchwały w całości było uzasadnione i konieczne.
POUCZENIE :
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1. 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.
2. Stwierdzenie nieważności uchwały

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
Otrzymują:
- Rada Miasta Chorzów.
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