Katowice, dnia 29 października 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.359.2015
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2015r., poz. 1515)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XI/59/15 Rady Gminy Gilowice z dnia 18 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu oraz nieodpłatne nabycie gruntu
przez Gminę Gilowice z przeznaczeniem na cele publiczne, w całości jako sprzecznej z art. 14 ust.
2 i art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2015r. poz. 782
z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a oraz art. 31 ustawy o samorządzie gminnym.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Gilowice wyraziła zgodę na ustanowienie nieodpłatnej
służebności gruntowej przejazdu i przechodu oraz nieodpłatne nabycie gruntu przez Gminę Gilowice
z przeznaczeniem na cele publiczne. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 29 września
2015 r.
W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały wskazano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
o samorządzie gminnym w związku z art. 11 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy
uchwały Nr XXIX/118/08 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości stanowiących mienie gminy oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres
dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010r. Nr 82, poz. 1316).
Należy zauważyć, iż zgodnie z przywołanym wyżej przepisem ustawy o samorządzie gminnym, rada
gminy ma kompetencje jedynie do określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych,
bądź tylko do wyrażenia zgody na dokonanie tych czynności, nie posiada natomiast kompetencji do
wypowiadania się w zakresie odpłatności bądź nieodpłatności ustanowionej służebności, celu ustanowienia
takiej służebności czy też kosztów związanych z ustanowieniem służebności. Uchwalając regulacje przyjęte
w § 1 ust. 1 w zakresie wyrazu "nieodpłatnej" Rada Gminy wykroczyła poza określoną w art. 18 ust. 2 pkt
9 lit. a ustawy delegację do podjęcia aktu, jak również wkroczyła w kompetencje organu wykonawczego, co
stanowi istotne naruszenie prawa.
Kompetencje organu stanowiącego w zakresie gospodarowania nieruchomościami, określone przez
zamknięty katalog w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisach szczególnych nie mogą
ulegać rozszerzeniu kosztem kompetencji organu wykonawczego. Powyższe stanowisko znajduje
potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, między innymi: w wyroku WSA w Warszawie
z dnia 7 października 2004 roku. (sygn. akt II SA 3144/03, LEX nr 160731), gdzie Sąd stwierdził: „Art.
18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym uprawniający radę gminy do podejmowania uchwał
w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu ustanawia wyjątki od
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generalnej zasady wyrażonej w art. 30 ust. 2 pkt 3 tejże ustawy stanowiącej, iż to wójt gminy gospodaruje
mieniem komunalnym. 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.”
Z treści przepisu art. 7 Konstytucji RP, który stanowi, że organy administracji publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa, wynika bezsprzecznie, iż organy administracji publicznej obowiązuje
zasada: „co nie jest prawem dozwolone jest zakazane”. Organom jednostek samorządu terytorialnego wolno
bowiem jedynie to, na co zezwalają przepisy prawa i mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego
upoważnia (por. W. Skrzydło – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – komentarz, Zakamycze 1999 rok,
str. 15). Innymi słowy, jeżeli organ administracji publicznej podejmuje działanie w sprawie, co do której
przepis prawa wyraźnie lub pośrednio nie wskazuje jego właściwości, działanie takie stanowi naruszenie
konstytucyjnej zasady legalizmu.
Organ nadzoru wskazuje ponadto, iż regulacja § 1 ust. 1 uchwały w zakresie wyrazu "nieodpłatnej"
jest niezgodna z przepisem art. 14 ust. 2 zdanie drugie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wspomniany
przepis ustawy ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej i ustanawia zasadę nieodpłatnego
obciążenia nieruchomości samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi jedynie na rzecz Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października
2010r., III CZP 70/10, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna rok 2011, Nr 4, poz. 43).
Jednocześnie organ nadzoru zauważa, że w odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu
postępowania nadzorczego z dnia 6 października 2015 r., Wójt Gminy Gilowice złożył wyjaśnienia pismem
Nr SG.030.61.2015 z dnia 20 października 2015 r. W piśmie tym Wójt Gminy poinformował, iż w uchwale
nie zachodzi stan polegający na nieodpłatnym obciążeniu ograniczonym prawa rzeczowym nieruchomości
stanowiącym własność Gminy Gilowice, gdyż obciążenie jest dokonywane w zamian za nieruchomość
oznaczona jako działka ewidencyjna nr 8432, o której mowa w § 1 ust. 2 przedmiotowej uchwały.
W związku z czym, zdaniem organu wykonawczego Gminy Gilowice, nie zachodzi nieodpłatne
obciążenie nieruchomości gminy, gdyż płatność jest dokonywana w formie przekazania nieruchomości przez
osoby fizyczne, na rzecz których dokonane jest obciążenie nieruchomości gminy.
Organ nadzoru nie podziela jednak stanowiska Wójta Gminy Gilowice. Nadmienić należy, że
zgodnie z art. 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 85 ustawy o samorządzie gminnym
nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem i sprowadza
się do sprawdzania zgodności z prawem aktów prawnych stanowionych przez organy gminy. Stan prawny
w przedmiotowej sprawie nie uległ zmianie wskutek wniesionych przez Wójta Gminy wyjaśnień – organ
nadzoru poznał jedynie cel, jaki przyświecał Radzie Gminy przy podejmowaniu uchwały. Natomiast
wojewoda nie kieruje się kryterium celowościowym przy badaniu legalności uchwały. W związku z tym,
pomimo wyjaśnień, przedmiotowa uchwała w dalszym ciągu ustanawia nieodpłatną służebność gruntową
przejazdu i przechodu na rzecz osób fizycznych, co stanowi istotne naruszenie prawa.
Co więcej, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują możliwość dokonywania
zamiany nieruchomości, lecz nie przewidują możliwości obciążania nieruchomości „w zamian za
nieruchomość” (cyt. z wyjaśnień Wójta Gminy). W związku z tym, konstrukcja prawna zastosowana przez
Radę Gminy Gilowice nie znajduje podstawy w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.
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Niezależnie od powyższego, przedmiotowa uchwała zawiera również inne naruszenia przepisów.
Mianowicie, przepisem § 1 ust. 3 uchwały Rada postanowiła, że koszty sporządzenia umowy notarialnej
nieodpłatnego nabycia oraz opłat sądowych ponosi Gmina Gilowice, a w § 1 ust. 2 wskazała cel, na jaki
powinna zostać przeznaczona nabywana nieruchomość, oraz określiła, że nabycie powinno nastąpić
nieodpłatnie. Zdaniem organu nadzoru kwestie te stanowią wyłączną kompetencję organu wykonawczego,
co więcej, regulacje dotyczące odpłatności i kosztów sporządzania umowy powinny zostać zawarte w samej
umowie, którą stosownie do art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, podpisuje wójt gminy. Zatem rada
nie ma kompetencji do kształtowania warunków umów zawieranych w imieniu gminy, chyba że istnieje
wyraźna podstawa prawna.
Co więcej, w związku z otrzymanym pismem Wójta Gminy Gilowice, organ nadzoru powziął
informację o tym, że jest powiązane ze sobą ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej oraz
nieodpłatne nabycie nieruchomości przez gminę, gdyż dotyczy to tych samych osób fizycznych. W świetle
przedstawionych powyżej argumentów za niezgodne z prawem zostały uznane przepisy § 1 ust. 1 i
3 przedmiotowej uchwały. Jednakże kwestionując jedynie te normy, organ nadzoru modyfikowałby wolę
rady, która wskutek tego wyrażałaby jedynie zgodę na nabycie przez Gminę Gilowice nieruchomości bez
równoczesnej zgody na ustanowienie służebności gruntowej. W związku z tym, że wszystkie przepisy
uchwały stanowią integralną całość, w obrocie prawnym nie może pozostać norma prawna oderwana od
innych przepisów uchwały, gdyż godziłoby to w zasadę demokratycznego państwa prawnego. Z tego
względu organ nadzoru uznał, że stwierdzenie nieważności powinno dotyczyć całości uchwały.
Tym samym uchwałę Nr XI/59/15 Rady Gminy Gilowice z dnia 18 września 2015r., ze względu na
wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości
uzasadnionym i koniecznym.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
Otrzymują:
1) Rada Gminy Gilowice
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
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