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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
NR NK-N.4131.78.3.2017.FZ

Wrocław, 5 lipca 2017 r.

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XL/188/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przejęcia od 
Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w Mieroszowie.

U z a s a d n i e n i e

Na sesji dnia 31 maja 2017 r. powołując jako podstawę prawną art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy 
o samorządzie gminnym oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 ze zm.) Rada 
Miejska Mieroszowa podjęła uchwałę Nr XL/188/17 w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości 
Rolnych nieruchomości położonych w Mieroszowie.

Uchwałę doręczono Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 7 czerwca 2017 r. pismem 
N r BRM.0008.7.2017 z dnia 31 maja 2017 r.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie 
z istotnym naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie 
gminnym.

Zgodnie ze wskazanym w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
0 samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania
1 obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest 
wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają 
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może 
dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

W  § 1 uchwały Rada określiła, że postanawia się „Przejąć nieodpłatnie do zasobu nieruchomości Gminy 
Mieroszów na cele infrastrukturalne Gminy Mieroszów, z przeznaczeniem pod wewnętrzną drogę 
dojazdową, nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 
działek...”. Z wyżej zacytowanego fragmentu uchwały wynika, że Rada Miejska Mieroszowa postanowiła, 
mocą przedmiotowej uchwały, przesądzić o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości przez Gminę Mieroszów. 
W  związku z powyższym, Organ Nadzoru, pismem z dnia 22 czerwca 2017 r., znak: NK-
N.4131.78.3.2017.FZ zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa, o wskazanie podstawy 
prawnej dla podjęcia przedmiotowej uchwały, sygnalizując jednocześnie, że nie stanowi jej wskazany w jej 
treści art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym. W  odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 
3 lipca 2017 r., znak: BRM.0008.7.2017 wskazano, że „art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie 
gminnym wskazuje radę gminy jako organ wyłączny do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych 
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu” oraz „Ograniczenie zapisane w lit. a wspomnianego 
wyżej przepisu mówi, ze w przypadku braku określonych zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości każdorazowo niezbędna jest zgoda rady gminy, czyli uchwała. Zapis ten ogranicza 
burmistrza w zakresie podejmowania czynności zarządzania majątkiem przekraczających zakres zwykłego 
zarządu. Nie ogranicza zaś Rady Miejskiej przy podejmowaniu uchwał w tym zakresie. Czyli warunkiem 
podjęcia tego typu uchwały przez Radę Miejską nie może być wystąpienie Burmistrza Mieroszowa o zgodę 
na przejęcie nieruchomości, bądź generalnie jego wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą. Natomiast
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zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy 
pozostające w zakresie działnia gminy o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej”.

Wyżej wskazanemu stanowisku nie sposób przyznać racji. Podejmując się kwestionowanej regulacji 
Rada wykroczyła poza zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
0 samorządzie gminnym, regulując materię leżącą w kompetencji Burmistrza Mieroszowa. Odnosząc się do 
legitymacji poszczególnych organów gminy należy bowiem wskazać, że zgodnie 
z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, gospodarowanie mieniem komunalnym to zadanie 
wójta (burmistrza, prezydenta). zaś art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że 
organem reprezentującym jednostkę samorządu terytorialnego w sprawach gospodarowania 
nieruchomościami jest jej organ wykonawczy. Konstytucyjny podział na organy stanowiące i wykonawcze 
gminy uszczegółowiony w przepisach ustawy samorządowej zobowiązuje do ścisłego przestrzegania 
kompetencji przyznanych poszczególnym organom gminy. Przypisane ustawowo danemu organowi gminy 
kompetencje nie mogą więc być wykonywane przez inny organ gminy. Te zastrzeżone do właściwości rady 
nie mogą być realizowane przez wójta i odwrotnie, chyba że ustawa na to zezwala (tak uzasadnienie wyroku 
NSA z dnia 19 listopada 1996 r., II S.A./Wr 496/96, Oss 2000/3/78). Kompetencje wójta (burmistrza, 
prezydenta) należy wiązać z bieżącym gospodarowaniem mieniem komunalnym, zaś kompetencje rady 
z ustaleniem zasad gospodarowania przekraczającego zakres zwykłego zarządu (nabywania, zbywania
1 obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania powyższej wskazanego okresu). 
Jak zauważa się w doktrynie, Rada, poprzez ustalenie przedmiotowych zasad, współdecyduje z organem 
wykonawczym gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi. W  konsekwencji, 
uprawnienia organu wykonawczego gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami w niczym 
nie naruszają uprawnień, jakie w tym zakresie przyznano organowi stanowiącemu gminy. Reprezentowanie 
gminy przez wójta w sprawach gospodarowania nieruchomościami oraz gospodarowanie przez niego 
gminnym zasobem nieruchomości musi honorować kompetencje rady i odwrotnie. Pogląd taki znajduje 
wsparcie w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Przekazanie pewnych spraw do kompetencji rady 
gminy jest wyjątkiem, który musi być interpretowany ściśle i nie może prowadzić do swobodnego 
przejmowania przez radę do rozstrzygania w drodze uchwał wszystkich spraw ważnych z punktu widzenia 
gospodarki gminy (por. wyrok NSA z dnia 6 maja 2003 r. II sA/W r 1618/2000, OwSS 2003/3/68; z dnia 
21 stycznia 2003 r. II SA/Wr 1619/00; wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 października 2004 r. II SA 
3144/03, LEX 16073; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2008 r. II SA/Wr 554/07 nie publik.; 
wyrok NSA z dnia 28 września 2012 r. I OSK 1598/12).

Jak już we wcześniejszym fragmencie uzasadnienia wskazano do zadań wójta należy gospodarowanie 
mieniem komunalnym. Gospodarowanie oznacza zaś kierowanie gospodarką instytucji, przedsiębiorstwa 
itp., dysponowanie czymś, decydowanie o sposobie wykorzystania tego, co się ma, rozporządzanie, 
zarządzanie czymś. W  przypadku wójta jest to rozporządzanie (zarządzanie) majątkiem gminy, a więc takie 
nim dysponowanie, w wyniku którego z zasobu tego nie tylko wychodzą pewne składniki, ale również inne 
wchodzą do niego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2002 r., sygn. akt 
II SA/Wr 2965/01, OSS 2003, nr 1, poz. 13). Podjęcie decyzji o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości jest 
zatem czynnością z zakresu gospodarowania mieniem, należącą do kompetencji organu wykonawczego 
gminy (tutaj Burmistrza Mieroszowa). Z wyżej powołanych przepisów prawa wynika, że rada gminy jest 
uprawniona wyłącznie do określania zasad gospodarowania mieniem gminy natomiast samo 
gospodarowanie należy do kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jedynym ograniczeniem 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w procesie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości jest 
konieczność uzyskiwania zgody rady gminy w sytuacji, gdy nie zostały określone na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a zasady gospodarowania mieniem gminy. Z powyższego jednoznacznie wynika, że 
Rada nie jest legitymowana by samodzielnie przesądzić o nabyciu nieruchomości przez jednostkę 
samorządu terytorialnego.

Tym samym nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem przedstawionym przez Przewodniczącą Rady 
Miejskiej Mieroszowa. Rada Gminy, podejmując niniejszą uchwałę, przekroczyła zakres przekazanego jej 
upoważnienia ustawowego. Każdorazowe przekroczenie kompetencji do podejmowania uchwał winno być 
zaś traktowane jako istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały. Przedmiotowe twierdzenie 
Organu Nadzoru potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 14 kwietnia 
2000 r. (sygn. akt I SA/Wr 1798/99) stwierdzając: "Opierając się na konstrukcji wad powodujących 
nieważność można wskazać rodzaje naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących 
nieważnością uchwały organu gminy. Do nich należy naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję do 
podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów 
prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania
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uchwał.". W  przedmiotowej kwestii wypowiedział się również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu 
w wyroku z dnia 13 września 2007 r. (sygn. akt II SA/Op 350/07) stwierdzając że: "Organ wykonujący 
kompetencję prawodawczą w zawartym upoważnieniu ustawowym obowiązany jes t zatem działać ściśle 
w granicach tego upoważnienia.". Wyżej wskazane okoliczności uzasadniają stwierdzenie nieważności 
przedmiotowej uchwały przez Organ Nadzoru.

Ze względu na powyższe postanawia się, jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. Skargę należy wnieść za pośrednictwem Organu 
Nadzoru czyli Wojewody Dolnośląskiego.

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.

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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