
UCHWAŁA NR IX/73/2019
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czernica
z dnia 7 czerwca 2019 roku .

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z § 38 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Czernica stanowiącego załącznik nr 
3 do uchwały Nr XL/381/2014 r Rady Gminy Czernica z dnia 30.10.2014 r. - uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały nr 4/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czernica z dnia 
7 czerwca 2019 roku o nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej na działce nr 117/5 w obrębie Czernica 
w części położonej równolegle do ul. Wrocławskiej w Czernicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr XL/381/2014 r. Rady Gminy Czernica z dnia 30.10.2014 r. został nadany Statut Sołectwa
Czernica. Jak wynika z §27 ust. 1 Statutu: ,,organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie".
W niniejszej sprawie zauważyć należy, iż Zebranie Wiejskie Sołectwa Czernica
w dniu 7 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę nr 4/2019 w sprawie: nadania nazwy ulicy na działce 117/5.

Podjęta uchwała w swojej treści traktuje o nadaniu nazwie ulicy zlokalizowanej w Czernicy na działce
ewidencyjnej nr 117/5.

W przedstawionej uchwale brakuje precyzyjnego opisu co do przebiegu ulicy. Stwierdzenie ,że
,,w części położonej równolegle do ul. Wrocławskiej” nie obrazuje docelowego kształtu ulicy. Poza tym
uchwała nie posiada załącznika graficznego, wskazany jest tylko opis "załącznik graficzny złożony przez
wnioskodawcę", żaden z dołaczonych dokumentów nie posiada w tytule nazwy załącznik, przez co brak jest
jednoznaczności w przedstawionej dokumentacji. Do złożonej uchwały dołączony został dokument "Wyrys
z Mapy Ewidencyjnej", który obrazuje fragment mapy ewidencyjnej w oklicach działki 117/5 w Czernicy,
w którym to na obszarze działki 117/5 wkreślono dwa kontury grubszą linią, ale brak jest legendy oraz
opisu co wrysowane kontury przedstawiają. Kontury nie są linią zamkniętą łamaną co uniemożliwia
jednoznaczne wskazanie ich zasięgu, przebieg krawędzi konturu nie jest zgodny z granicami działki
ewidencyjnej oraz ze wskazanym w uchwale opisem.

Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów należy do zadań gminy zgodnie z art. 47a
ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725) -
(dalej: ustawa pgik) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia
2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125). Zgodnie z ustawą
pgik, gminy są zobowiązane do prowadzenia bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów
w systemie teleinformatycznym. Ponadto, w świetle postanowień art. 7a pkt. 6 tej ustawy, ewidencja
miejscowości, ulic i adresów musi być zintegrowana z państwowym rejestrem granic (PRG) i powierzchni
jednostek podziałów terytorialnych kraju (TERYT). Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju
(TERYT) funkcjonuje w oparciu o przepisy:   ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 649.),   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. 2019, poz. 945 z późn. zm.). W związku z powyższym stan faktyczy
zawarty w uchwale nie spełnia założeń wskazanych w prawie.

W niniejszej sprawie podjęta uchwała nr 4/2019 jest niezgodna z prawem. Mając na względzie §38
ust. 1 Statutu: ,,Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały
zebrania wiejskiego w całości lub części orzeka Rada Gminy", należy orzec o nieważności uchwały nr
4/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku .
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