ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK-I.4131.192.2017.AHOR
z dnia 26 września 2017 r.
Rada Gminy Łagów
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz.446) stwierdzam nieważność Uchwały Nr XXVIII.211.2017 Rady Gminy Łagów z dnia
31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łagów.
Uzasadnienie
W dniu dnia 31 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Łagów podjęła Uchwałę Nr XXVIII.211.2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łagów. Przedmiotowy akt został doręczony organowi
nadzoru w dniu 8 września 2017 r.
W podstawie prawnej kwestionowanej uchwały Rada powołała art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 1 i
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.
744). Zgodnie z jej § 1 ust. 1 „Zmienia się nazwę ulicy „1 Lutego” położonej w miejscowości Łagów,
urządzonej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 409/1, 292/4, części 439/2, 300/2,
435/3, 463/3, 363/4, obręb Łagów, na ulicę „Promenada”. Stosownie zaś do § 3 „Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”.
Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu
5 września 2017 r. pod pozycją 1852.
Pismem z dnia 18 września 2017 r. Wojewoda Lubuski wszczął postępowanie nadzorcze wobec
przedmiotowej uchwały oraz wezwał Radę Gminy do przesłanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem
uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy Promenada w Łagowie (położonej pomiędzy dotychczasową
ul. 1 Lutego a jeziorem Trześniowskim). W piśmie z dnia 19 września br., znak RG.6811.3.2017.ZP,
działający z upoważnienia Wójta Sekretarz Gminy Łagów wyjaśnił, że "uchwała nadająca obecnie
istniejącej ul. Promenada jej nazwę musiała być podjęta przez ówczesne władze w latach pięćdziesiątych
czego dowodem może być meldunek jedynej osoby zamieszkującej w tym okresie budynek przy tej
ulicy". Ponadto Sekretarz wyjaśnił, że obecnie istniejąca ul. Promenada posiada kategorię drogi gminnej,
natomiast dotychczasowa ul. 1 Lutego, której Rada przedmiotową uchwałą nadała nazwę ul. Promenada
posiada kategorię drogi powiatowej.
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W związku z tym, że we wsi Łagów od lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku istnieje już
ul. Promenada, dotychczasowej ulicy 1 Lutego nie było można nadać tej samej nazwy. Nazwy ulic mają
odróżniać i ułatwiać zlokalizowanie danych obiektów w miejscowości, dlatego nie jest możliwe aby dwie
różne ulice w tej samej miejscowości miały tą samą nazwę.
W tym stanie rzecz należało stwierdzić nieważność Uchwały Nr XXVIII.211.2017 Rady Gminy
Łagów.
Pouczenie:
Na

niniejsze

rozstrzygnięcie

służy

prawo

wniesienia

skargi

do

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Skargę
wnosi się za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru
i Kontroli
Teresa Kaczmarek
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