Katowice, 5 listopada 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.423.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.
U. z 2015r. poz. 1515)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr S.0007.074.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie
ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach przy ul. Rymera, w części określonej
w § 1 uchwały w zakresie wyrazów: „nieodpłatne” - jako sprzecznej z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2015r. poz. 782 ze zm.).
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą podjętą na sesji w dniu 29 września 2015r. Rada Miejska w Radlinie
wyraziła zgodę na nieodpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Radlin oznaczonej
w ewidencji gruntów jako:
- działka nr 3747/201 dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr
GL1W/00043522/9
- działka nr 4071/220 dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr
GL1W/00041040/2
służebnością gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości obejmującej działki nr:
- 2961/220 – objętej księgą wieczystą KW GL1W/00040683/4
- 4709/220 i 4710/220 – objętej księgą wieczystą KW GL1W/00013295/9,
- 4074/220 i 2963/220 - objętej księgą wieczystą KW GL1W/00013294/2,
- 2061/220- objętej księgą wieczystą KW GL1W/00071037/7.
Jak wynika z posiadanych przez organ nadzoru dokumentów, nieruchomości, na rzecz których
zostanie ustanowiona służebność są własnością osób fizycznych.
Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z przytoczonym w podstawie prawnej
uchwały przepisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i 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.
Z kolei drugi powołany w podstawie prawnej uchwały przepis art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami stanowi, że „z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być
przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany
i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały
zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady
niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych
oraz jako majątek tworzonych fundacji”. Posłużenie się przez ustawodawcę zastrzeżeniem o wyjątkach
wynikających z ustaw oznacza, że obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
i jednostek samorządu terytorialnego (w tym gminy) nie jest zupełnie swobodny. Podlega on ograniczeniom
wynikającym z różnych ustaw szczególnych, a w szczególności rygorom samej ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Niewątpliwie jednym z takich ograniczeń jest regulacja art. 14 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Zgodnie z jego treścią nieruchomości Skarbu Państwa mogą być nieodpłatnie obciążane
ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a nieruchomości będące
własnością jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu
terytorialnego. Z przepisu tego w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości wynika, że tylko
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pomiędzy wskazanymi w tym przepisie podmiotami dozwolone jest ustanawianie ograniczonych praw
rzeczowych nieodpłatnie.
Z jego treści można więc wywieść a contrario, że nieodpłatne obciążenie tych nieruchomości
nie może nastąpić na rzecz innych podmiotów, niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego
(por. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2010r., sygn. akt. III CZP 70/10, Orzecznictwo
Sądu Najwyższego Izba Cywilna rok 2011, Nr 4, poz. 43).
Dla uzasadnienia swej tezy Sąd Najwyższy w powyższej uchwale stwierdził między innymi: W
orzecznictwie podkreśla się, że przewidziane przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami
ograniczenia i rygory, którym poddany został obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, mają
służyć właściwemu gospodarowaniu mieniem publicznym (por. uchwałę Sąd Najwyższego z dnia 17 lipca
2003 r., III CZP 46/03, OSNC 2004 r., nr 10, poz. 153, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
21 marca 2007 r., I OSK 1998/06). O rygoryźmie, z jakim ustawodawca potraktował kwestię odpłatności
związaną z obrotem nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, świadczy fakt, że możliwość odejścia
od pełnej odpłatności jest ściśle ograniczona przedmiotowo i podmiotowo. Odnosi się ona bowiem jedynie
do kilku czynności prawnych (sprzedaży, zamiany, obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami
rzeczowymi i oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste) oraz oznaczonych podmiotów (Skarbu
Państwa i jednostek samorządu terytorialnego). Wyjątki te nie mogą być interpretowane rozszerzająco (por.
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2003 r., III CZP 46/03). Wyraźne uregulowanie wskazanych
ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych przemawia za tym, że w wypadku innych czynności prawnych
i między innymi podmiotami regułą pozostaje odpłatność. Skutki obowiązywania art. 14 ust. 2 GospNierU
należy zatem oceniać nie tylko z uwzględnieniem wprost treści tego przepisu, lecz również wynikających
z niego wniosków a contrario.
Biorąc zatem pod uwagę bezwzględny charakter przepisu art. 14 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami należy stwierdzić, że nie daje on możliwości nieodpłatnego obciążania ograniczonymi
prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz
innych podmiotów, niż Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. A zatem nieodpłatne
ustanowienie służebności w sposób, w jaki uczyniła to Rada Miejska w Radlinie uznać należy za istotne
naruszenie prawa.
W świetle powyższego stwierdzić należy, iż Uchwała Nr S.0007.074.2015 Rady Miejskiej
w Radlinie z dnia 29 września 2015r. została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co
czyni stwierdzenie jej nieważności w części określonej na wstępie uzasadnianym 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 wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie
objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Śląskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:
1) Rada Miejska w Radlinie
2) a/a.
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