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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.54.2014
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 26 października 2014 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379)
stwierdza się nieważność
uchwały Nr XLIV/258/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 września 2014 roku w sprawie nadania
nazwy polanie zlokalizowanej przy pomniku wzniesionym dla upamiętnienia bitwy partyzanckiej w rejonie
wsi Gruszka - Jóźwików.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 17 września 2014 r. Rada Gminy Radoszyce podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy
polanie zlokalizowanej przy pomniku wzniesionym dla upamiętnienia bitwy partyzanckiej w rejonie wsi
Gruszka-Jóźwików.
Jako podstawę prawną uchwały Rada Gminy wskazała przepis art. 18 ust. l ustawy o samorządzie
gminnym. W § 1 uchwały Rada Gminy nadała polanie zlokalizowanej przy pomniku upamiętniającym
największą bitwę partyzancka na Kieiecczyźnie w rejonie wsi Gruszka, w obrębie działki o numerze
ewidencyjnym 215/1200, nazwę „Polana Chwały".
Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdza, iż została ona podjęta z istotnym
naruszeniem prawa.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 roku
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 309 ze zm.) polana jest
obiektem fizjograficznym. Zasady i tryb ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw
miejscowości i ich części oraz urzędowych nazw obiektów fizjograficznych regulują przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 166, poz. 1612 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ww. ustawy urzędowe nazwy ustala się, zmienia i znosi dla:
1) miejscowości zamieszkanych i ich części;
2) miejscowości niezamieszkanych i ich części;
3) obiektów fizjograficznych.
Przy ustalaniu urzędowych nazw określa się również rodzaj danej miejscowości lub obiektu
fizjograficznego. Natomiast stosownie do art. 8 tej ustawy urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub
znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt
fizjograficzny. Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji
publicznej za pośrednictwem wojewody. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości
zamieszkanej rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje
z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym Wniosek o ustalenie nazwy obiektowi fizjograficznemu zawiera:
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1) uchwałę rady gminy w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowej nazwy, wraz
z uzasadnieniem;
2) opinie zarządów województw, na których terenie obiekt się znajduje;
3) omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości, której wniosek
dotyczy;
4) opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako
właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami;
5) mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami miejscowości, jej części lub obiektu fizjograficznego,
będących przedmiotem wniosku:
6) informację o kosztach finansowych proponowanej zmiany.
W świetle powyższego uznać należy, że Rada Gminy nie posiada kompetencji do nadania nazwy
obiektowi fizjograficznemu, zatem stwierdzenie nieważności uchwały jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od
daty jego doręczenia.
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