UCHWAŁA NR LI/545/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały
Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r.,
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) Rada Miasta Nowego Sącza
na wniosek Komisji Statutowo - Prawnej uchwala, co następuje:

§ 1. Uwzględnia się wezwanie do usunięcia naruszenia prawa złożone przez Adwokat
Elżbietę Ruchałę z Kancelarii Adwokackiej ul. Jagiellońska 12/7, 33-300 Nowy Sącz,
działającą na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa w imieniu właścicieli działek
ewidencyjnych nr 226/24, 226/25, 226/23 obręb 116 Nowy Sącz, dotyczące uchwały
Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie
nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza - z przyczyn
wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Janusz Kwiatkowski

Załącznik
do UCHWAŁY NR LI/545/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 23 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

Wezwaniem z dnia 17 stycznia 2018 r., Adwokat Elżbieta Ruchała z Kancelarii
Adwokackiej działająca na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa w imieniu właścicieli
działek, będących współwłaścicielami drogi stanowiącej działki gruntu o numerach
ewidencyjnych 226/23, 226/24, 226/25 w obrębie 116, wezwała Radę Miasta Nowego Sącza
do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
na terenie miasta Nowego Sącza
Rada Miasta Nowego Sącza uchwałą Nr XIII/115/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.,
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza nadała
drodze wewnętrznej stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 226/23, 226/24,
226/25 w obrębie 116, nazwę ulica Bronisławy Szczepańcówny.
Z wnioskiem o nadanie nazwy ww. drodze wewnętrznej wystąpiła grupa
kilkunastu osób, współwłaścicieli przedmiotowej drogi. Miejski Zarząd Dróg poinformował,
że działki o numerach ewidencyjnych 226/23, 226/24, 226/25 w obrębie 116 stanowią
drogę wewnętrzną.
Przedmiotowa uchwała zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) została przedłożona
organowi nadzoru prawnego. Wojewoda Małopolski w terminie przewidzianym ustawą
tj. nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, nie orzekł
o nieważności przedmiotowej uchwały, ponieważ nie była mu znana przesłanka o braku
zgody wszystkich współwłaścicieli drogi wewnętrznej w dniu podjęcia przez Radę Miasta
Nowego Sącza przedmiotowej uchwały.
Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r.,
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia
14 lipca 2015 roku pod pozycją 4369.

W dniu 27 marca 2017 r., złożony został wniosek o uchylenie uchwały Rady Miasta
Nowego Sącza. Wniosek ten podpisany został przez grupę osób, współwłaścicieli drogi
(w tym przez osoby, które podpisały się pod wcześniejszym wnioskiem o nadanie nazwy
drodze). Wnioskodawcy w uzasadnieniu wniosku stwierdzili, że nie wszyscy właściciele
przedmiotowej drogi wyrazili zgodę na nadanie nazwy.
Mając powyższe na uwadze złożony został przez Prezydenta Miasta do Biura
Rady Miasta Nowego Sącza projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/115/2015
z dnia 23 czerwca 2015 roku. Rada Miasta Nowego Sącza nie przyjęła proponowanego
projektu chwały.
Przyjęcie obecnego projektu uchwały stanowi uwzględnienie wezwania do usunięcia
naruszenia prawa z wniosku z dnia 17 stycznia 2018 r., Adwokat Elżbiety Ruchały
z Kancelarii Adwokackiej działającej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa
w imieniu właścicieli działek ewidencyjnych nr 226/24, 226/25, 226/23 obręb 116, która
wezwała Radę Miasta Nowego Sącza do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie
uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie
nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Janusz Kwiatkowski

