
UCHWAŁA  Nr XVII.108.2016 
Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 18 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia 

prawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy Komprachcice uchwala co następuje: 

§ 1 

Uznaje się wezwanie                          (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie 

art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058) o dostępie do informacji 

publicznej: jawność wyłączyła insp. Bożena Fedorowska pracownik Biura Rady Gminy) z dnia 28 maja 

2015 r. , doręczone w dniu 1 czerwca 2015 r., w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

i zmiany lub uchylenia uchwały Rady Gminy Komprachcice z dnia 20 maja 2015 r. nr VI/30/2015 

w sprawie uchwalenia zmiany nazwy części ulicy Cmentarnej na ulicę Leśną w miejscowości 

Chmielowice  – za nieuzasadnione. 

Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Komprachcice stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Przewodniczący Rady Gminy 

          Łukasz Dydzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr  XVII.108.2016 
Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 18 sierpnia 2016 r. 

 

UZASADNIENIE 

Rada Gminy Komprachcice w dniu 20 maja 2015 r. podjęła uchwałę nr VI/30/2015 w sprawie 
uchwalenia zmiany nazwy części ulicy Cmentarnej na ulicę Leśną w miejscowości Chmielowice. 

Pan                         pismem z dnia 28 maja 2015 r. wezwał Radę Gminy Komprachcice do 
usunięcia naruszenia prawa poprzez dokonanie zmiany ww. uchwały lub jej uchylenie. 
W uzasadnieniu pisma Wnioskodawca wskazał, iż od wielu lat prowadzi zakład produkcyjny przy 
ul.X                        w Chmielowicach oraz, że od wielu lat bezskutecznie zabiegał o zmianę nazwy 
ulicy. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Organ Gminy podjętymi działaniami tym samym podzielił 
mieszkańców na „gorszych” i „lepszych”. Zdaniem Wnioskodawcy przy podejmowaniu uchwały 
naruszono art. 5a ust 1 ustawy o samorządzie gminnym poprzez brak przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami. Na potwierdzenie stawianej tezy przywołano wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 29 maja 2012 r. (sygn. akt II OSK 631/12), z którego Wnioskodawca 
wywiódł, iż „w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego – należy przyjąć, że zmiana nazwy ulicy 
należy do istotnych zagadnień mających wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnej, w związku 
z czym zasadne jest przeprowadzenie odpowiednich konsultacji społecznych.” Podejmując analizę 
przywołanego wyroku stwierdzić należy, iż Wnioskodawca przywołał ocenę, która nie należała do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wskazaną powyżej ocenę podjął Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie, którego orzeczenie zostało uchylone następnie przez Naczelny Sąd 
Administracyjny. Na marginesie należy wskazać, iż w tym samym orzeczeniu Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie wskazał, iż „Podjęcie uchwały o zmianie nazwy ulicy nie jest 
uwarunkowane koniecznością przeprowadzenia wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami”. 

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż konsultacje  społeczne  mają obligatoryjny  charakter  
w przypadku:  

1) tworzenia,  łączenia,  dzielenia  i  znoszenia  gmin  oraz ustalania  ich  granic  (art.  4a  ust.  1  
w  zw.  z  art.  4  ust.  1  pkt  1 ustawy o samorządzie gminnym – zwanej w dalszej części uosg);  

2) nadawania  gminie  lub  miejscowości  statusu  miasta  i  ustalania  jego granic (art. 4a ust. 1 w zw. 
z art. 4 ust. 1 pkt 2 uosg);  

3) ustalania  i  zmiany  nazwy  gmin  oraz  siedziby  ich  władz (art. 4a ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 
pkt 3);  

4) utworzenia   oraz   określenia   struktury   organizacyjnej   i   zakresu działania gminnej jednostki 
pomocniczej (art. 5 ust. 2 i art. 35 ust. 1 uosg); 

Zatem podejmując uchwałę z dnia 20 maja 2015 r. nr VI/30/2015 Rada Gminy Komprachcice 
nie była zobligowana do przeprowadzenia konsultacji społecznych przed jej uchwaleniem. Tym 
niemniej, uzyskano pisemną opinię Sołtysa wsi Chmielowice oraz Rady Sołeckiej (pismo z dnia 27 
lutego 2015 r.), których to opinia była pozytywna w zakresie zmiany nazwy ulicy Cmentarnej 
w Chmielowicach na odcinku od ulicy Imbirowej w stronę „cegielni”, na ulicę Leśną. 



Mając na uwadze powyższe należy przywołać także tezy wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2009 r. (sygn. akt II SA/Ol 176/09): 

1. Brak zgody mieszkańców wsi nie ma wpływu na podjęcie przez radę gminy uchwały o nadaniu 
nazw ulicom będącym drogami publicznymi lub wewnętrznymi. Nawet podjęcie tej uchwały bez 
konsultacji społecznych jej treści z mieszkańcami, nie stanowiłoby naruszenia prawa, skoro żaden 
przepis prawa nie zobowiązuje do ich przeprowadzenia. 

2. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 uosg zawiera jedyną i zarazem wystarczającą normę prawną do 
podjęcia uchwały w przedmiocie nazw ulic. 

3. Uchwała ta jako, że ma charakter ogólnego aktu administracyjnego, który dotyczy 
nieograniczonej liczby użytkowników drogi, jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na 
obszarze gminy. (LEX nr 565729, Wspólnota 2009/39/44). 

W dalszej części pisma Wnioskodawca podnosi, iż przedmiotowa uchwała narusza jego prawa, 
gdyż nie daje mu możliwości usytuowania jego firmy przy ulicy Leśnej co byłoby korzystniejsze 
wizerunkowo. Wnioskodawca podniósł również, iż uchwała narusza jego prawa „(…) dlatego, że po 
dokonanej zmianie części ulicy Cmentarnej, część przy której pozostawiono dotychczasową nazwę, 
stanie się tak krótka, że stanie się wręcz niemożliwe odszukanie jej na mapach internetowych 
i nawigacjach GPS, co w konsekwencji utrudni normalne funkcjonowanie mojego przedsiębiorstwa.” 

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, iż istniejący odcinek obecnej ulicy Cmentarnej wynosi 
około 740 metrów długości co stoi w sprzeczności z postawioną w wezwaniu tezą. Po drugie 
przywołane okoliczności zdają się potwierdzać interes faktyczny, w oparciu o który działa 
Wnioskodawca. Art. 101 ust. 1 uosg stanowi natomiast, iż Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie 
zostały naruszone uchwałą (…) może podjąć stosowne działania. Stwierdzić należy, iż podjęta 
uchwała nie narusza interesu prawnego Wnioskodawcy, bowiem nie wpływa na jego prawa 
i obowiązki. Wnioskodawca nie poniósł żadnych ujemnych skutków prawnych (w tym finansowych) 
w związku z podjętą uchwałą w prowadzonej działalności gospodarczej na ulicy Cmentarnej. 

Odnosząc się do części pisma, które wpłynęło do Urzędu Gminy Komprachcice dnia 10 czerwca 
2016 r., w której Wnioskodawca zwraca uwagę, iż wezwał Radę Gminy Komprachcice do usunięcia 
naruszenia prawa w podjętej uchwale nr VI.30.2015 z dnia 20 maja 2015 r. wyjaśnić należy, iż po 
wpłynięciu pisma do Urzędu Gminy (pismo z dnia 28 maja 2015 r.) Wzywający rozmawiał z Wójtem 
Gminy Komprachcice w sprawie uwzględnienia w projekcie tworzonego aktualnie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chmielowice drogi wewnętrznej na terenie firmy 
Wzywającego jako alternatywy w stosunku do istniejących rozwiązań. Prace w tym zakresie trwają. 
W czasie wspomnianej rozmowy Wnioskodawca został zrozumiany w ten sposób, iż akceptuje 
proponowane rozwiązanie i nie oczekuje  zajęcia przez Radę Gminy Komprachcice stanowiska 
w formie uchwały w przedmiocie swojego wezwania. Tą okoliczność zdaje się potwierdzać okres jaki 
upłynął od wpłynięcia wezwania do Gminy Komprachcice oraz fakt, iż ze strony Wzywającego 
w rozmowach uczestniczył również towarzyszący mu jego prawnik.  

Wobec powyższego oraz wobec wpłynięcia pisma (Wnioskodawcy z dnia 10 czerwca 2016 r.), 
uznając, iż ustały okresy opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od 
organu tj. z powodów wyżej opisanych Rada Gminy zajęła stanowisko w sprawie. 


