Katowice, 7 grudnia 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.647.2017
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 XXXI/242/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 października 2017 r. w sprawie
powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej - w całości, jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 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 związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 827), dalej jako „ustawa”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 30 października 2017 r. Rada Gminy Bestwina przyjęła uchwałę Nr
XXXI/242/2017 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia
wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W podstawie prawnej uchwały wskazano przepis
art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 2 ustawy.
Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 7 listopada 2017 r.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iż przedmiotowa uchwała jest niezgodna
z prawem.
Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych, 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. Dodatkowo, jak wynika z treści art. 13 pkt 2 ww. ustawy,
w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik
województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy. Należy
podkreślić, iż dla kwalifikacji danego aktu jako aktu prawa miejscowego znaczenie decydujące ma
charakter norm prawnych i kształtowanie przez te normy sytuacji prawnej adresatów. Jeżeli uchwała
zawiera przynajmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym dopiero
można uznać, że jest ona aktem prawa miejscowego, który podlega obowiązkowi publikacji
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
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Natomiast, zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią
inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat
albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek.
Opierając się na powyższych przepisach, zdaniem organu nadzoru, powierzenie Wójtowi Gminy
uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nie stanowi aktu prawa
miejscowego. Przedmiotowa uchwała nie zawiera norm generalnych i abstrakcyjnych, stanowi wyłącznie
akt indywidualny, skierowany wyłącznie do organu wykonawczego. Delegacja kompetencji na rzecz
organu wykonawczego ma w tym przypadku charakter prawa wewnętrznego.
Dodatkowo, należy wskazać, iż w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwalony
jest pogląd wskazujący, że art. 4 ust. l pkt 2 ustawy nie stanowi podstawy do podjęcia uchwały
o charakterze aktu prawa miejscowego (zob. wyrok NSA z dnia 25 listopada 2004 r., sygn. akt OSK
821/04; wyrok NSA z dnia 20 października 2005 r., sygn. akt II OSK 138/05; wyrok NSA z dnia
6 kwietnia 2006 r., sygn. akt II OSK 19/06; wyrok NSA z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. akt II GSK
1103/08 oraz wyrok NSA z dnia 24 sierpnia 2011 r., sygn. akt II GSK 758/10, publ. Centralna Baza
Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Skoro nie jest prawnie dopuszczalnym regulowanie wysokości cen
i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej w drodze aktu prawa miejscowego, to tym bardziej brak jest podstaw
do nadawania takiego statusu rozstrzygnięciu o przeniesieniu tych kompetencji na organ wykonawczy.
Jeżeli zatem wolą Rady jest skorzystanie z uprawnienia, jakie przewiduje art. 4 ust. 2 ustawy, to winna
dać temu wyraz w uchwale będącej aktem kierownictwa wewnętrznego, a nie aktem prawa miejscowego.
Tymczasem, § 4 uchwały wskazuje, iż „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.” Powyższa regulacja uchwały oznacza, iż
Rada Gminy Bestwina zakwalifikowała przedmiotową uchwałę do aktów prawa miejscowego. Jednakże,
jak już wyżej wyjaśniono, w ocenie organu nadzoru, uchwała Rady Gminy w sprawie powierzenia
Wójtowi Gminy uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nie stanowi
aktu prawa miejscowego, więc nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Nie można
więc uzależniać jej wejścia w życie od takiej publikacji.
W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienie w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć
do kategorii istotnych naruszeń prawa.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż uchwała lub zarządzenie organu
gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części
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orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia,
w trybie określonym w art. 90.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Nr XXXI/242/2017 Rady Gminy
Bestwina z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień
w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, została podjęta z istotnym
naruszeniem obowiązującego 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 wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w całości, z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Otrzymują:
1. Rada Gminy Bestwina,
2. a/a.
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