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WOJEWODA MAŁOPOLSKI
        Kraków, 28 marca 2019 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.9.2019
Wojewody Małopolskiego

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 

stwierdza się nieważność

uchwały Nr VIII/143/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących konsultacji 
w przedmiocie przebiegu Trasy Pychowickiej – w całości.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2019 r. do oceny nadzorczej Wojewody Małopolskiego została 
przekazana uchwała Nr VIII/143/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 
ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących konsultacji 
w przedmiocie przebiegu Trasy Pychowickiej.  

Pismem z dnia 18 marca 2019 r. organ nadzoru zawiadomił Radę Miasta Krakowa 
o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności ww. uchwały. Organ 
nadzoru poinformował w zawiadomieniu, iż wedle jego wstępnej oceny wątpliwości budzi 
podjęcie - w oparciu o normę ujętą w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym –
uchwały przez radę gminy, w ramach której ustalone przez nią kierunki działania dla 
Prezydenta Miasta Krakowa w istocie zmierzają do zobowiązania organu wykonawczego 
gminy do przeprowadzenia konsultacji przedprojektowych dotyczących przebiegu Trasy 
Pychowickiej. Zastrzeżenie organu nadzoru wzbudziły również zapisy uchwały 
zobowiązujące Prezydenta Miasta Krakowa do powołania Rady Konsultacyjnej Trasy 
Pychowickiej, jako organu doradczego Prezydenta Miasta. Zawiadomienie przekazano 
również do wiadomości Prezydenta Miasta Krakowa.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego Rada Miasta 
Krakowa nie zajęła stanowiska, natomiast Prezydent Miasta Krakowa podzielił pogląd  
organu nadzoru w zakresie naruszenia przy podejmowaniu rzeczonej uchwały przez Radę 
Miasta Krakowa art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Z informacji uzyskanych 
od Prezydenta wynika również, iż projekt ocenianej uchwały został przedłożony pod obrady 
Rady Miasta Krakowa przez klub radnych. Prezydent nadto poinformował, że projekt 
uchwały Rady Miasta został negatywnie przez niego zaopiniowany. W opinii zwrócono 
uwagę m.in. na istnienie w obrocie prawnym uchwały Nr CVII/2786/18 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/625/16 w sprawie 
utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka 
akcyjna. Na mocy tej uchwały Rada Miasta Krakowa powierzyła spółce Trasa Łagiewnicka 
S.A. realizację zadań w zakresie prac planistycznych (przygotowawczych), w tym 
przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących budowy Trasy Pychowickiej i Trasy 
Zwierzynieckiej. Z opinii ponadto wynika, iż spółka zobowiązana została do stworzenia 
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koncepcji programowo-przestrzennej, w ramach której zdefiniowane zostaną warianty 
realizacji Trasy Pychowickiej. Tak przygotowany materiał zostanie poddany konsultacjom 
społecznym prowadzonym w celu uzyskania konsensusu społecznego odnośnie wariantów 
inwestycji możliwych do ujęcia we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Zawarta w opinii analiza przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 
z późn.zm) gwarantuje społeczeństwu i podmiotom trzecim szeroki udział na każdym etapie 
czynności mających na celu stworzenie koncepcji programowo-przestrzennej dla realizacji 
Trasy Pychowickiej i Trasy Zwierzynieckiej oraz na dalszych etapach postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W wyniku dokonanej przez organ nadzoru oceny rzeczonej uchwały w aspekcie jej 
zgodności z prawem, organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność zapisów uchwały, jako 
naruszających w jego ocenie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym. 

Na mocy uchwały Nr VIII/143/19 Rada Miasta Krakowa postanowiła, w oparciu 
o przepis ujęty w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, o ustanowieniu 
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przeprowadzenia 
konsultacji w przedmiocie Trasy Pychowickiej. W §1 uchwały postanowiono, iż „ustala się 
kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegające na podjęciu wszelkich 
możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań mających na celu przeprowadzenie 
szerokich konsultacji przedprojektowych Trasy Pychowickiej, które będą pozwalały przede 
wszystkim rozstrzygnąć kwestie poprowadzenia jej w tunelu lub nawierzchniowo oraz kwestii, 
które tereny zielone powinny zostać zachowane podczas realizacji inwestycji” W §2 uchwały 
„zobowiązano” Prezydenta Miasta Krakowa do wyznaczenia na bazie opinii ekspertów oraz 
konsultacji optymalnego formatu Trasy Pychowickiej (..). W §3 uchwały „zobowiązano” 
Prezydenta Miasta Krakowa do przeprowadzenia konsultacji, w poszczególnych ustępach 
wariantowo określając ich ramy czasowe. W  §4 „zobowiązano” Prezydenta do powołania 
Rady Konsultacyjnej Trasy Pychowickiej jako organu doradczego Prezydenta Miasta 
Krakowa o charakterze eksperckiego zespołu zadaniowego. Zarazem w przepisie tym 
wskazano jakie podmioty „zaproszone będą” do składu organu doradczego Prezydenta, by w 
dalszych ustępach zobowiązać Prezydenta do ustalenia składu osobowego Rady 
Konsultacyjnej we współpracy z Komisją Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa 
i wskazać że to Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, lub osoba przez niego wyznaczona, 
jest uprawnionym do otwarcia pierwszego posiedzenia Rady Konsultacyjnej. W dalszych 
zapisach uchwały w sposób niespójny, raz normuje się zagadnienia dotyczące zobowiązania 
Prezydenta Miasta Krakowa do przeprowadzenia konsultacji, by ponownie regulować materię 
dotyczącą trybu prac Rady Konsultacyjnej.

Dokonując oceny przedmiotowej uchwały pod katem zgodności z prawem organ 
nadzoru stwierdził, iż treść uchwały w istocie wykracza poza zakres upoważnienia 
ustawowego. Podstawę prawną upoważniającą Radę Miasta Krakowa do podjęcia 
wzmiankowanej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 r. 506). Stosownie do brzmienia ww. przepisu do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie 
o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. 

W ocenie organu nadzoru przywołany przepis ustawy zawiera kompetencje dla rady 
gminy do podejmowania uchwał określających kierunki działania wójta w sprawach 
należących do właściwości tego organu. Powszechnie przyjmuje się jednak, tak w doktrynie 
prawa, jak i w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, iż uchwały organów stanowiących 
gminy podejmowane w tym przedmiocie należą do aktów wydawanych w sferze wewnętrznej 
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działania organów gminy, zawierających wytyczne dla tego organu. Zarazem zastrzega się, że 
wytyczne te nie mogą przybierać charakteru polecenia konkretnego sposobu załatwienia danej 
sprawy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 
grudnia 2006 r. sygn.akt II SA/Wr 504/06, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Opolu z dnia 26 listopada 2009 r. sygn. akt II SA/Op 356/09). 

Określenie kierunków działania powinno wskazywać hierarchię priorytetów 
w zakresie realizacji celów i zadań wójta, może wskazywać na konieczność zajęcia się przez 
wójta sprawami mieszczącymi się w zadaniach gminy, a nie wymienionymi wprost 
w zakresie działania poszczególnych organów gminy (porównaj P. Chmielnicki {w;} red. P. 
Chmielnicki, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2007, str. 217-218). 

W normie prawnej zawartej w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym nie 
mieści się zatem nakazanie stosowania konkretnych rozwiązań prawnych ani też załatwienie 
konkretnej sprawy. W takim zakresie uchwała wykracza poza zakres określony powołanym 
wyżej przepisem. Ustawodawca upoważnił bowiem radę gminy do stanowienia o kierunkach 
działania wójta, a nie do określenia form działania. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 
z dnia 19 września 2017 r. w sprawie o sygn.. akt II GSK 3514/15 wskazał, iż  (cyt:)„Przepis 
art. 18 ust. 2 pkt 2 u.s.g. upoważnia radę gminy do stanowienia o kierunkach działania wójta, 
a nie do określania form działania. Przepis ten zezwala radzie gminy jedynie na „stanowienie 
o kierunkach działania wójta”, a więc stanowi upoważnienia do wydawania aktów 
kierunkowych, wskazujących jedynie cele, priorytety działania wójta, ale nie przesądzających 
w jaki sposób i w jakich formach ma to działanie być przez wójta podejmowane. Stanowienie 
na podstawie tego upoważnienia uchwały mogą mieć zatem jedynie charakter wewnętrzny, 
zawierając wytyczne lub zalecenia dla organu wykonawczego. Mogą one określać strategię 
działania, wskazywać hierarchię priorytetów w zakresie realizacji celów i zadań 
mieszczących się w zadaniach gminy, ale nie mogą wkraczać wprost w zakres działania 
poszczególnych organów gminy. Podejmowane przez radę gminy na podstawia art. 18 ust. 2 
pkt 2 u.s.g. uchwały nie mogą wkraczać w zakres kompetencji należnych ustawowo wójtowi z 
mocy ustawy, naruszałoby to bowiem ustawowy podział kompetencji pomiędzy organami 
gminy”.   

Kwestionowaną przez organ nadzoru uchwałą zobowiązano Prezydenta Miasta 
Krakowa do konkretnego zachowania, jakim jest przeprowadzenie konsultacji społecznych 
w zakresie przebiegu Trasy Pychowickiej oraz powołania Rady Konsultacyjnej Trasy 
Pychowickiej. Zdaniem organu nadzoru w ramach kompetencji Rady Miasta Krakowa do 
określenia kierunków działania Prezydenta – o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o samorządzie gminnym – nie mieści się wydawanie wiążących poleceń organowi 
wykonawczemu gminy co do sposobu załatwienia określonej sprawy. Rada Miasta na mocy 
ww. przepisu ustawy nie posiada kompetencji do kreowania zobowiązań i zlecania ich 
Prezydentowi Miasta poprzez realizację konkretnej sprawy.

Nieuprawnionym zatem było takie działanie Rady Miasta Krakowa, które wkraczało 
w zakres zadań należących do organu wykonawczego. To do kompetencji Prezydenta Miasta 
Krakowa należy rozeznanie potrzeby powoływania organów doradczych działających przy 
tym organie oraz ustalenia ich składu osobowego oraz trybu pracy. Za niedopuszczalne uznać 
należy również takie działanie Rady Miasta Krakowa, które nie respektuje podjętych przez 
nią uprzednio uchwał, w tym nie tylko tych które stanowią akty prawa miejscowego, ale tych 
w ramach których Rada Miasta Krakowa dokonała już wiążących ustaleń, a które pozostają 
w obrocie prawnym jako akty obowiązujące.

 
Przedmiotowa uchwała budzi wątpliwości także w kontekście podjętych przez Radę 

Miasta Krakowa wcześniejszych uchwał w ramach, których ustalono zasady konsultacji 
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z mieszkańcami gminy, a w tym konkretnym przypadku odrębną uchwałą Rady Miasta 
Krakowa zlecono przeprowadzenie konsultacji konkretnemu podmiotowi – spółce miejskiej. 
W ocenie organu nadzoru prawodawca lokalny wprowadzając do systemu prawnego nowe 
regulacje prawne, normujące kwestie uprzednio uregulowane w sposób odmienny, nie 
uchylając lub nie zmieniając dotychczasowych regulacji narusza zasady poprawnej legislacji. 
Działania tego rodzaju mogą prowadzić do sytuacji, w której dana materia będzie regulowana 
w sposób odmienny w dwóch różnych aktach prawnych. Powyższe może w efekcie 
spowodować dalsze problemy dotyczące określenia wzajemnych relacji obydwu uchwał. 
Z tego też względu, zgodnie z dyrektywami tworzenia aktów prawnych, zakazuje się 
dokonywania nowelizacji dorozumianej aktów normatywnych (§ 86 w zw. z § 143 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki 
prawodawczej). 

W ocenie organu nadzoru w zakresie, w jakim Rada Miasta Krakowa zobowiązała 
Prezydenta Miasta Krakowa do przeprowadzenia szerokich konsultacji przedprojektowych 
działała z naruszeniem unormowań, które sama ustaliła. Powyższe dotyczy zarówno nie 
stosowania się do reguł ustalonych w uchwale Rady Miasta Krakowa Nr CXI/2904/18 z dnia 
26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, jak również 
nieuwzględnienia wcześniej podjętej uchwały nr CVII/2786/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 
5 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/625/16 w sprawie utworzenia przez Gminę 
Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna.

Na konieczność stosowania się przez Radę Miasta Krakowa do obowiązującej 
uchwały normującej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Miejskiej Kraków (zwanej: uchwałą ramową) organ nadzoru zwrócił uwagę Rady Miasta 
Krakowa w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4131.1.6.2019 
z dnia 5 marca 2019 r. Zdaniem organu nadzoru również rzeczona uchwała Rady Miasta 
Krakowa nie spełnia wymogów określonych tą uchwałą, a  nadto pozostaje w sprzeczności 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności narusza wskazany powyżej 
art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 2 i art. 7 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Godzi się ponownie przypomnieć, iż procedura konsultacyjna 
przyjęta ww. uchwałą ramową określa ogólny model prowadzenia wszystkich konsultacji, 
jakie mogą odbyć się na terenie gminy i różnicuje jej wszczęcie w zależności od podmiotu, 
który je inicjuje. Inaczej jest ukształtowana w przypadku, gdy konsultacje inicjowane są przez 
Prezydenta Miasta Krakowa, a inaczej gdy są podejmowane z inicjatywy Rady Miasta 
Krakowa. Zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 ww. uchwały, w przypadku wystąpienia z inicjatywą 
przeprowadzenia konsultacji społecznych przez organ stanowiący gminy wymagane jest 
wyrażenie powyższego w formie uchwały Rady Miasta Krakowa. Co więcej, stosownie do 
zapisu w § 5 ust. 2 uchwały ramowej, Rada - występując z tego rodzaju inicjatywą - opisuje 
w uchwale przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia. Powyższe oznacza, 
iż w sytuacji w której Rada Miasta Krakowa korzysta z inicjatywy podjęcia konsultacji 
społecznych, z mocy określonych przez nią samą zasad zobowiązana jest określić w treści 
uchwały przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia. Brak uzasadnienia 
uchwały w powyższym zakresie czyni ją sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawa. 
W ocenie organu nadzoru, w świetle przytoczonej dyspozycji normy uchwały ramowej, 
uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji winno stanowić integralną część uchwały, a zatem 
być przyjęte razem z ocenianą uchwałą.
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Reasumując wskazać należy, iż w ocenie organu nadzoru uchwała Rady Miasta 
Krakowa Nr VIII/143/19 została podjęta z istotnym naruszeniem przepisów prawa, wykracza 
bowiem swoją treścią poza zakres upoważnienia ustawowego ujętego w art. 18 ust. 2 pkt 2 
ustawy o samorządzie gminnym. Tym samym podejmując kwestionowaną uchwałę Rada 
Miasta Krakowa działała z przekroczeniem ustawowo przyznanych jej kompetencji. 
Powyższe stanowi dodatkowo o naruszeniu zasady przyzwoitej legislacji wywodzonej 
z  zasady demokratycznego państwa prawa oraz naruszeniu zasady legalizmu nakazującej 
działania na podstawie i w granicach prawa (art. 2 i 7 Konstytucji RP).

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała organu gminy 
sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka 
organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Nadzór nad 
działalnością gminną sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium zgodności 
z prawem (art. 85 ustawy o samorządzie gminnym). Tym samym, w przypadku istotnego 
naruszenia prawa, organ nadzoru jest zobowiązany – zgodnie z dyspozycją wynikającą z ww. 
art. 91 ust. 1 ustawy - orzec o nieważności uchwały w całości bądź w części. 

Z uwagi na powyższe organ nadzoru stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowana 
uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione 
argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność 
powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia 
nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody 
Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Otrzymują:
1. Rada Miasta Krakowa 
2. Prezydent Miasta Krakowa
3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
4.  Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
5. aa
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