
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.104.2012
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

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

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XXI/273/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy nowej 
ulicy – ul. Strefowa, w całości, jako niezgodnej z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie 
gminnym w związku z art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz.U. 
z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.). 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Zabrzu, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
o samorządzie gminnym nadała nazwę nowej ulicy – ul. Strefowa. Z treści § 1 przedmiotowej uchwały wynika, 
że nazwę ul. Strefowa nadano projektowanej ulicy, nie zaś ulicy już istniejącej. 

Organ nadzoru nie kwestionuje uprawnień organu stanowiącego gminy do podejmowania uchwał 
w przedmiotowym zakresie. Przywołany w podstawie prawnej uchwały przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
o samorządzie gminnym stanowi, że „do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał 
w sprawach (…) nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych 
w rozumieniu ustawy (…) o drogach publicznych (…)” 

Zgodnie z art. 1 ustawy o drogach publicznych, drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy do 
jednej z kategorii dróg z której korzystać może każdy, zgodnie z przeznaczeniem. Zaliczenie drogi do 
odpowiedniej kategorii dróg publicznych następuje na podstawie uchwały odpowiedniego organu. 
W przypadku dróg gminnych, zaliczenie następuje na podstawie uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii 
właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 2 ustawy). 

Definicję drogi wewnętrznej zawiera art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym „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”. 

Warunkiem koniecznym, wynikającym z brzmienia art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, 
umożliwiającym nadanie przez radę gminy nazwy drodze (ulicy) jest zatem, aby posiadała ona status bądź 
drogi publicznej, bądź była drogą wewnętrzną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych – w takim 
przypadku nadanie nazwy wymaga pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana (art. 
8 ust. 1a tej ustawy). 

Z informacji udzielonych przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Zabrze wynika, że 
ulica, której nadano nazwę nie jest ani drogą publiczną ani drogą wewnętrzną w rozumieniu ustawy o drogach 
publicznych, a na dzień podejmowania przedmiotowej uchwały jest dopiero ulicą projektowaną, nie urządzoną. 
W opinii organu nadzoru podjęcie przedmiotowej uchwały było przedwczesne, zaś rada gminy nie miała 
delegacji ustawowej dla jej podjęcia. Z przyczyn wyżej omówionych, nie stanowi takiej delegacji przepis art. 
18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 kwietnia 2012 r.

Poz. 1744



Mając na uwadze powyższe, stwierdzenie nieważności podjętej przez Radę Miasta Zabrze uchwały należy 
uznać za uzasadnione i konieczne. 

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 Miasta Zabrze 

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

2) aa. 

 

z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 
Prawnego Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 

Krzysztof Nowak
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