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WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NP/II/0911/328/11

Katowice, dnia 19 sierpnia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr 170/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie pozbawienia 

kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Borki, jako niezgodnej z przepisem art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 

marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Sosnowcu pozbawiła drogę - odcinek ulicy Borki - kategorii 

drogi gminnej. Przepisem § 3 uchwały przewidziano jej wejście w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Regulacja ta jednakże jest niezgodna 

z prawem. 

Zasady pozbawiania dróg dotychczasowych kategorii dróg publicznych określają przepisy art. 10 ust. 1-3 

ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z ich brzmieniem pozbawienie drogi jej kategorii następuje w trybie 

właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej 

dokonuje więc właściwa miejscowo rada gminy w drodze uchwały, która z uwagi na skutki, jakie wywołuje 

(materialnoprawna podstawa dokonanej zmiany kategorii powoduje na ogół przejście prawa własności) oraz 

krąg podmiotów, którego dotyczy, stanowi akt prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym. Uznanie tej uchwały za akt powszechnie obowiązujący – rodzi oczywiście 

konieczność ogłoszenia jej w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ogłoszenie urzędowe aktu prawa 

miejscowego nadaje mu bowiem moc obowiązującą. Stosownie zaś do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - ogłoszony w dzienniku 

urzędowym akt nabywa tę moc po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia, chyba że określi on termin 

dłuższy. Taki też 14 - dniowy okres vacatio legis aktów prawa miejscowego przewidywany jest zazwyczaj 

przez organy stanowiące. 

Niemniej jednak w przypadku uchwał rozstrzygających o kategorii drogi publicznej określenie daty 

wejścia ich w życie na dzień: „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym" – z uwagi na unormowania ustawy o drogach publicznych - jest zabiegiem nieprawidłowym. 

Ustawa ta bowiem w sposób szczególny normuje zarówno termin podejmowania takich uchwał, jak i termin 

uzyskiwania przez nie mocy obowiązującej. Zgodnie z regulacją art. 10 ust. 3 tej ustawy pozbawienie 

i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 
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1 stycznia roku następnego (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 

maja 2005 roku, sygn. akt IV SA/Po 205/05, wyrok Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 maja 

2005 roku, sygn. akt III SA/Gd 197/08 publikowanie w bazie orzeczeń). Tak więc uchwała pozbawiająca 

drogę dotychczasowej kategorii, która została podjęta w 2011 roku, z mocy prawa nabędzie swą moc 

obowiązującą z dniem 1 stycznia 2012 roku. W tej sytuacji treść paragrafu 3 kwestionowanej uchwały 

określająca termin wejścia jej w życie na dzień: "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego" jest oczywiście sprzeczna z prawem. 

Wskazany przepis uchwały obejmuje swym zakresem cały akt prawa miejscowego, zatem stwierdzone 

istotne naruszenie prawa skutkuje koniecznością stwierdzenia nieważności całej uchwały. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

rozstrzygnięcia. 

Otrzymują: 

1) Rada Miejska w Sosnowcu 

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

2) aa. 
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