Katowice, 16 listopada 2018 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.575.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr 338/LXIII/2018 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 8 października 2018 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr 195/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie
wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, dalej jako „uchwała” w całości, jako sprzecznej z art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako
„Konstytucja” w związku z § 124, § 56 ust. 1 oraz § 85 ust. 1 i 3 w związku z § 143 załącznika do Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” z dnia 20 czerwca 2002 roku (tekst jedn. Dz.U.
z 2016 r. poz. 283 ze zm.), dalej jako „ZTP”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 8 października 2018 roku Rada Miejska w Blachowni podjęła uchwałę Nr 338/LXIII/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 czerwca 2009 roku
w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.
Jako

podstawę

podjęcia

uchwały

Rada

Miejska

wskazała

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy

oraz

art. 20 pkt 8 i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222).
Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 18 października 2018 roku.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, że uchwała jest w całości niezgodna
z prawem.
Z art. 2 Konstytucji RP wynika, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Wśród szczegółowych reguł wyprowadzonych
z art. 2 wymienia się m.in. podział władz, niezawisłość sądów i prawo każdego do sądu, do uczciwego oraz
bezstronnego wymiaru sprawiedliwości, przestrzeganie zasad poprawnego prawotwórstwa, jawność i jasność
prawa, niedziałanie prawa wstecz (P. Winczorek „Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., wyd. Liber, Warszawa 2000, s. 15). Dodatkowo należy wskazać, iż Trybunał Konstytucyjny
w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 maja 2002 roku (sygn. akt K 6/02, Legalis nr 54131) podniósł, iż przepisy
prawne muszą być formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny. (...) Wymóg jasności oznacza nakaz
tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy
oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków
i przyznawanych praw. Z tak ujętej zasady określoności wynika, że każdy przepis prawny winien być
skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego - dopiero spełnienie tego warunku
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podstawowego pozwala na jego ocenę w aspekcie pozostałych kryteriów. Naruszeniem Konstytucji jest stanowienie
przepisów niejasnych, wieloznacznych, które nie pozwalają obywatelowi na przewidzenie konsekwencji prawnych
jego zachowań.
Zgodnie z § 143 ZTP do projektów aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone
w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale I w rozdziałach 1-7 i w dziale II, a do
przepisów porządkowych - również w dziale I w rozdziale 9, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Nie ulega
wątpliwości, że uchwała w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego stanowi akt prawa miejscowego.
Z § 124 ust. 1 w związku z § 143 ZTP wynika, że podstawową jednostką redakcyjną aktu prawa miejscowego jest
paragraf (§). Paragrafy można dzielić na ustępy, ustępy na punkty, punkty na litery, litery na tiret, a tiret na
podwójne tiret (§ 143 w związku z § 124 ust. 2 Rozporządzenia). Z kolei zgodnie z § 56 ust. 1 w związku z §
143 ZTP w obrębie paragrafu (ustępu) zawierającego wyliczenie wyróżnia się dwie części: wprowadzenie do
wyliczenia oraz punkty. Wyliczenie może kończyć się częścią wspólną, odnoszącą się do wszystkich punktów. Po
części wspólnej nie dodaje się kolejnej samodzielnej myśli; w razie potrzeby formułuje się ją w kolejnym ustępie.
Natomiast zgodnie z § 85 ust. 1 w związku z § 143 ZTP przepisy aktu prawa miejscowego zmienia się przepisem
wyraźnie wskazującym dokonywane zmiany. Z kolei zgodnie z § 85 ust. 3 w związku z § 143 ZTP jeżeli uchyla się
albo dodaje tylko jeden przepis aktu prawa miejscowego, przepisowi zmieniającemu nadaje się odpowiednio
brzmienie: „W akcie prawa miejscowego... (tytuł aktu prawa miejscowego) uchyla się § ...” albo „W akcie prawa
miejscowego... (tytuł aktu prawa miejscowego) po § ... dodaje się § ... w brzmieniu:...”.
Rada Miejska w Blachowni w § 1 uchwały postanowiła, co następuje: dodaje się w § 3 ust. 3 w brzmieniu:
„ust. 3 za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych – 5 zł/m2”. Tymczasem, zgodnie z § 3 uchwały
Nr 195/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 czerwca 2009 roku, w jego dotychczasowym
brzmieniu:
"§ 3 Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 ustala się następujące stawki roczne opłat za
1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1. na obiektach mostowych – 100 zł
2. w pasie drogowym – 20 zł. "
Mając na uwadze wyzej opisaną systematykę przepisów aktu prawa miejscowego, jak również treść §
3 uchwały Nr 195/XXXVI/2009, uznać trzeba, że § 3 tej uchwały nie dzieli się na ustępy, tylko na punkty. Przepis
§ 3 uchwały składa się wyłącznie z wprowadzenia do wyliczenia oraz dwóch punktów. Zatem, wobec braku ust. 12 niemożliwe było dodanie przez Radę Miejską w Blachowni do § 3 ust. 3. Ponadto warto podkreślić, że zgodnie
z § 55 ust. 1 i ust. 3 w związku z z § 143 ZTP. Każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny paragraf, a jeżeli
jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału paragrafu na ustępy. Zatem ustęp w tekście
aktu prawnego, to taka jego część, która wyraża samodzielną myśl, która zawiera przynajmniej jedna normę
prawną. Wymogu takiego nie spełnia dodany do uchwały "§ 3 ust. 3" w brzmieniu: „ust. 3 za umieszczenie
urządzeń telekomunikacyjnych – 5 zł/m2”
Przepis aktu prawa miejscowego powinien zostać zmieniony przepisem wyraźnie wskazującym
dokonywane zmiany. Z taką regulacją nie mamy do czynienia, jako że Rada dodała do treści uchwały przepis,
który nie koreluje z pozostałymi przepisami uchwały Nr 195/XXXVI/2009. Dzialanie takie w sposób oczywisty
narusza wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadę prawidłowego prawodawstwa.
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W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienie przedmiotowej uchwały 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 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 338/LXIII/2018 Rady Miejskiej
w Blachowni z dnia 8 października 2018 roku 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 z dniem doręczenia
rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:
1) Rada Miejska w Blachowni
2) a/a
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