Katowice, 30 listopada 2017 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.608.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
stwierdzam nieważność
uchwały

Nr 389/XLII/2017

Rady

Gminy

Koszęcin

z dnia

26 października

2017 r.

w sprawie

nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości - w całości, jako sprzecznej z art. 109 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), dalej jako
„ustawa” w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78,
poz. 483 ze zm.), dalej jako „Konstytucja RP”.
Uzasadnienie
Na

sesji

w dniu

26 października

2017 r.

Rada

Gminy

Koszęcin

przyjęła

uchwałę

Nr 389/XLII/2017 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. W podstawie prawnej uchwały
wskazano

przepis

art. 18 ust. 1 pkt 9 lit.

a ustawy

o samorządzie

gminnym

oraz

art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 1 ustawy.
Wskazana uchwała został doręczona organowi nadzoru w dniu 3 listopada 2017 r.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iż przedmiotowa uchwała jest niezgodna
z prawem.
Na wstępie należy podnieść, iż generalnie gospodarowanie mieniem komunalnym należy, zgodnie
z art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, do wójta. Przepis ten ustanowił zasadę, że kompetencja do
podejmowania wszelakiego rodzaju decyzji w zakresie gospodarowania mieniem gminnym należy wyłącznie do
organu wykonawczego gminy. Rada gminy może się wypowiadać w tych sprawach wyłącznie w przypadkach
wskazanych wprost w ustawie (art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym). Upoważnienie rady do
dokonywania określonych czynności należy wykładać ściśle z brzmieniem przepisu zawierającym daną
kompetencję, a wykładnia rozszerzająca jest w tym wypadku niedopuszczalna.
Dalej, należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 109 ust. 1 ustawy, gminie przysługuje prawo pierwokupu
w przypadku sprzedaży:
1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek
samorządu terytorialnego;
2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego
prawa przez zbywcę;
3) nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym
w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4) nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości;
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4a) nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o której mowa w art. 8
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
4b) nieruchomości
w rozdziale 5

położonych

na

obszarze

Specjalnej

Strefy

Rewitalizacji,

o której

mowa

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Natomiast, w przepisie art. 109 ust. 4 ustawy wskazano organ gminy uprawniony do realizacji ww. prawa
pierwokupu nieruchomości, zgodnie z którym, prawo pierwokupu wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Nadto, należy wskazać, iż sprzedaż nieruchomości, o których mowa w art. 109, oraz prawa użytkowania
wieczystego tych nieruchomości może nastąpić, jeżeli wójt, burmistrz albo prezydent miasta nie wykona prawa
pierwokupu (art. 110 ust. 1 ustawy).
Dodatkowo, jak wynika z treści art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w
granicach prawa. Wskazany powyżej przepis Konstytucji RP stanowi jedną z podstawowych zasad działania
organów administracji publicznej czyli zasadę praworządności.
Organ nadzoru podkreśla, iż organ wykonujący kompetencję prawodawcy jest obowiązany działać tylko na
podstawie prawa, a normy prawne muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym
samym granice ich aktywności. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługujące mu
kompetencje nie może domniemywać swoich kompetencji i powinien ściśle uwzględniać wytyczne zawarte
w upoważnieniu kompetencyjnym. Natomiast, brak kompetencji Rady Gminy przy podejmowaniu ww. uchwały
powinno być traktowane jako istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały w całości. Powyższe
stanowisko organu nadzoru, potwierdza uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. we
Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2000 r. (sygn. akt I SA/Wr 1798/99, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych), w którym stwierdzono, iż ”Opierając się̨ 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 procedurę̨ podejmowania uchwał."
Tymczasem, § 1 uchwały jest sprzeczny z przepisem art. 109 ust. 4 ustawy w zw. z art. 7 Konstytucji RP.
W treści wskazanego powyżej przepisu uchwały Rada Gminy Koszęcin postanowiła o nieskorzystaniu
z przysługującego Gminie Koszęcin prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej
numerem działki 78/24 oraz prawa pierwokupu prawa własności udziału 1/29 części w nieruchomości gruntowej,
oznaczonej numerem działki 78/10 (nieruchomości szczegółowo opisane w uchwale). W ocenie organu nadzoru,
Rada Gminy nie posiada upoważnienia do przyjęcia przedmiotowej uchwały. Jak wskazano powyżej, przepis
art. 109 ust. 4 ustawy, wyraźnie wskazuje, że kompetencje w zakresie wykonania (bądź niewykonania) prawa
pierwokupu nieruchomości należą do sfery uprawnień wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Na marginesie trzeba zaznaczyć, iż art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym (przywołany
w podstawie prawnej uchwały) nie może stanowić podstawy do podjęcia przedmiotowej uchwały, gdyż jak już
wyjaśniono wyżej, ustawodawca wskazał w przepisie art. 109 ust. 4 ustawy, organ gminy właściwy do wykonania
(bądź niewykonania) prawa pierwokupu nieruchomości, którym jest organ wykonawczy gminy a nie jej organ
stanowiący, co przesądza o tym, że art. 109 ust. 4 ustawy stanowi lex specialis w stosunku do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
a ustawy o samorządzie gminnym.
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Wskazane

powyższej

stanowisko

organu

nadzoru

znajduje

również

potwierdzenie

w uzasadnieniu postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2012 r. (sygn. akt II CSK 621/11, publ.
www.sn.pl/sites/orzecznictwo )

w którym

stwierdzono,

że

„Uzasadnione

natomiast

jest

uznanie,

iż

art. 109 ust. 4 u.g.n. wskazuje organ, który decyduje o wykonaniu prawa pierwokupu i jednocześnie przenosi na ten
organ wszystkie z tym związane kompetencje. Przepis ten określa materialnoprawne uprawnienia wójta,
burmistrza, prezydenta miasta do samodzielnego wykonywania prawa pierwokupu, nie przewidując w tym zakresie
udziału innego organu gminy jak np. w przypadkach uregulowanych w art. 68 ust. 1, 68a u.g.n. Zważyć też trzeba,
że w samym art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a u.s.g. jego zastosowanie uzależnione zostało od braku postanowień ustaw
szczególnych. Do tej właśnie kategorii można zaliczyć odrębną regulację, zawartą w art. 109 ust. 4 w u.g.n.,
dotyczącą ustawowego prawa pierwokupu, którego wykonanie jest tylko jednym ze sposobów nabywania prawa
własności nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (…).”
Reasumując, Rada Gminy Koszęcin podjęła przedmiotową uchwałę bez delegacji ustawowej, jednocześnie
wkraczając w kompetencję organu wykonawczego gminy.
W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienie w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć do
kategorii istotnych naruszeń prawa.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż uchwała lub zarządzenie organu gminy
sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ
nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym
w art. 90.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Nr 389/XLII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia
26 października 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, została podjęta z istotnym
naruszeniem obowiązującego prawa, 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 wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w całości, z dniem doręczenia
rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak

Otrzymują:
1. Rada Gminy Koszęcin,
2. a/a.
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