Uchwała Nr XLIII/370/2017
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XXXIV/418/2005 z dnia
28 lutego 2005 roku w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Będzinie przy
dworcu PKP, w brzmieniu: „Plac Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Rada Miejska Będzina
uchwala:
§1
Uchylić uchwałę Nr XXXIV/418/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie nadania nazwy dla placu
położonego w Będzinie przy dworcu PKP, w brzmieniu: „Plac Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej”,
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

UZASADNIENIE
W podjętej w dniu 13 czerwca 2017 roku przez Radę Miejską Będzina uchwale
Nr XXXVII/293/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/418/2005 Rady Miejskiej
w Będzinie z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie nadania nazwy dla placu położonego
w Będzinie przy dworcu PKP, w brzmieniu „Plac Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej”
dokonano korekty pisowni nazwy placu (poprzez zastosowanie pisowni słowa „plac” małą
literą), uwzględniając aktualne zasady pisowni języka polskiego.
W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Śląski uznał nieważność podjętej uchwały jako
sprzecznej z art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 18 ust. 2 pkt 13
ustawy o samorządzie gminnym – wskazując, że uchwale zmieniającej nadany został
walor aktu prawa miejscowego (plac stanowi część układu komunikacji publicznej)
uzależniając jej wejście w życie od uprzedniej publikacji, gdy tymczasem uchwała
pierwotna z 2005 roku nie zawierała regulacji dotyczącej jej ogłoszenia w trybie
przewidzianym wówczas dla aktów prawa miejscowego. Tym samym powyższa zmiana
winna nastąpić w takim samym trybie, w jakim nastąpiło podjęcie pierwotnego aktu. Jak
wskazano w rozstrzygnięciu nadzorczym, w przypadku chęci dokonania zmiany
w nazewnictwie terenu placu stanowiącego drogę publiczną (gdy pierwotna uchwała
o nadaniu nazwy nie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym), należy podjąć uchwałę
o nadaniu nazwy (stanowiącą akt prawa miejscowego) oraz uchwałę zwykłą o uchyleniu
poprzedniej uchwały podjętej w 2005 roku.
Plac stanowi drogę publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985
roku, zatem – wykonując zalecenia zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym – należy
podjąć uchwałę uchylającą uchwałę pierwotną.
Ponieważ uchylenie uchwały następuje w trybie zwykłym, koniecznym jest zespolenie
terminu utraty jej mocy obowiązującej z datą wejścia w życie nowo podjętej uchwały
o nadaniu nazwy dla placu Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej.

