UCHWAŁA NR VII/28/2015
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Nr NPII.4131.1.86.2015
Wojewody Śląskiego z dnia 5 marca 2015 r.
Na podstawie art.98 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.z 2013 r. poz.594
z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala co następuje:
§ 1. Zaskarżyć do sądu administracyjnego rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.86.2015 Wojewody Śląskiego
z dnia 5 marca 2015r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Toszku
w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Toszek
służebnością przesyłu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Toszku działając na postawie art.18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy o samorządzie
gminnym (Dz.U z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) podjęła w dniu 27 stycznia 2015 r. uchwałę
Nr V/18/2015 w sprawie : określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Toszek służebnością przesyłu.
Wojewoda Śląski na podstawie art.91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 marca
2015 r. stwierdził nieważność: § 4 ust.3 zd.2, § 4 ust.4, ust 5, § 5 przedmiotowej uchwały.
Rada Miejska w Toszku wnosi o stwierdzenie nieważności rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Śląskiego w całym zakresie. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda
Śląski stwierdził istotne naruszenie prawa poprzez przekroczenie kompetencji rady co do
wypowiadania się w zakresie kosztów związanych z ustanowieniem takiej służebności jak i
elementów umowy ustanawiającej służebność.
Rada Miejska w Toszku nie zgadza się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego
albowiem uważa, że zapis związany z kosztami z ustanowieniem takiej służebności jak
i elementów umowy ustanawiającej służebność nie przekracza kompetencji Rady Miejskiej
a jedynie informuje o określeniu w sposób szczegółowy zasad obciążania nieruchomości
gminnych.
Z uwagi na fakt , iż przedmiotowa kwestia dotyczy podziału kompetencji pomiędzy Radą
Miejską
a Burmistrzem Toszka, jak również na to, iż dotychczas podjęte uchwały nie były
kwestionowane przez organ nadzoru - zasadnym jest złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego celem rozstrzygnięcia sprawy na drodze postępowania sądowego.
Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących skarg na rozstrzygnięcie nadzorcze jest wolne
opłat sądowych( art.100 ustawy o samorządzie gminnym)
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