Katowice, 6 listopada 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.382.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)
stwierdzam nieważność
Nr XIII/80/15 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości w części określonej w § 2 przedmiotowej uchwały jako sprzecznej z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
samorządzie

gminnym

w związku

z art. 11 ust. 1 ustawy

z dnia

21 sierpnia

1997 roku

o gospodarce

nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 roku, poz. 782).
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Poręba wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Porębie
przy ulicy Partyzantów. Przepisem § 2 uchwały Rada zastrzegła, że nieruchomość ta zostanie zbyta zgodnie
z zasadami określonymi ustawą o gospodarce nieruchomościami, za cenę nie niższą niż jej wartość rynkowa.
Podstawę prawną do podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości stanowi
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten uprawnia radę gminy do określenia 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. Dalej przepis ten
stanowi, że do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy;
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. Wynikające z dyspozycji
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy uprawnienie rady gminy do udzielenia zgody na dokonanie wymienionych tam
czynności prawnych sprowadza się jednak tylko do możliwości zawarcia w uchwale unormowania wyrażającego
wolę rady w tym przedmiocie. Rada zatem uchwałą podjętą na podstawie omawianego przepisu może tylko:
udzielić takiej zgody bądź jej odmówić. Konstrukcja tego przepisu nie pozwala Radzie na umieszczanie w uchwale
innych dodatkowych regulacji. Działanie takie bowiem należy uznać za przekroczenie delegacji ustawowej.
Zaprezentowane powyżej stanowisko organu nadzoru znajduje również swe potwierdzenie w wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w którym Sąd przyjął, że: „(...) należałoby dążyć do
precyzyjnego określenia kompetencji organów gminy, w tym przypisania jej do możności wydawania aktów
prawnych o danej treści (...). Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi w zakresie rozporządzenia nimi należy
zasadniczo do zadań wójta (art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g.), zaś rada posiada wyjątkową kompetencję odnośnie
określania zasad bądź wyrażania zgody. O ile rada gminy ma podejmować uchwały o wyrażaniu zgody na
czynność wójta, to do takiej treści powinna się taka uchwała ograniczać” (wyrok z dnia 6 listopada 2007 r, sygn.
akt II SA/Wr 405/07, publ. w: Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne Nr 2, poz. 38). Podkreślenia wymaga,
że zastrzeżenie ceny sprzedaży ma charakter obligacyjny i cena ta winna być określona w umowie sprzedaży.
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Ponadto należy podnieść, że stosownie do przepisów art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami
w czynnościach prawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomości organem reprezentującym jednostkę
samorządu terytorialnego jest jej organ wykonawczy - wójt gminy. To organ wykonawczy reprezentujący gminę na
zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym samodzielnie kształtuje treść umowy
w granicach wyznaczonych przez przepis art. 353¹ Kodeksu cywilnego; zatem postanowienie dotyczące ceny
sprzedaży powinno znaleźć swój wyraz - nie w uchwale Rady Gminy – lecz właśnie w tej umowie. Natomiast
ukształtowanie elementów istotnych tej umowy należy do kompetencji organu wykonawczego.
W związku z powyższym regulacje § 2 uchwały należy uznać za przekroczenie przez Radę upoważnienia
ustawowego określonego w art. 18 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie gminnym oraz za niedopuszczalną jej
ingerencję w kompetencje organu wykonawczego gminy – samodzielnie kształtującego stosunek cywilnoprawny
ze stroną umowy.
Na marginesie wskazać należy, że nieruchomości stanowiące przedmiot własności jednostek samorządu
terytorialnego mogą być sprzedawane za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości wyłącznie Skarbowi
Państwa lub innym jednostkom samorządu terytorialnego (art. 14 ust. 1 w zwiazku z art. 12 ustawy o gospodarce
nieruchomościami).
Tym samym stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanej części jest uzasadnione
i konieczne.
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 Miasta Poręba
2) a/a
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