Katowice, 1 grudnia 2017 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.629.2017

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 XLII/325/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia
zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Pilchowice, wydzielone
pod drogę powiatową, dalej jako „uchwała” - w całości, jako niezgodnej z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), dalej jako „ustawa” w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
o samorządzie gminnym.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 26 października 2017 r. Rada Gminy Pilchowice przyjęła uchwałę Nr XLII/325/17
w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy
Pilchowice, wydzielone pod drogę powiatową. W podstawie prawnej uchwały wskazano przepis art. 18 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 12 ust. 7 ustawy.
Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 2 listopada 2017 r.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iż przedmiotowa uchwała jest niezgodna
z prawem.
Zgodnie bowiem z przepisem art. 12 ust. 7 ustawy, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub
gospodarczy Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części
odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oświadczenie to składa się do organu, o którym mowa w ust. 4a. W ocenie organu nadzoru powołany wyżej
przepis ustawy nie zawiera upoważnienia dla organu stanowiącego gminy do wyrażenia zgody na zrzeczenie się
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę. Również w obowiązującym systemie prawnym nie ma
przepisu, który przyznawałby radzie gminy uprawnienie do podjęcia aktu o treści zawartej w przedmiotowej
uchwale.
Dodatkowo, należy podkreślić, iż na mocy art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
kompetencja ta przysługuje organowi wykonawczemu gminy. Przepis ten – stosownie do art. 23 ustawy – ma
zastosowanie do spraw nieuregulowanych w rozdziale 3 ustawy, a zatem również do spraw związanych ze
zrzeczeniem się odszkodowania. Zgodnie z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem
reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie
z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy
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wykonawcze. Przepis ten wyraźnie stanowi, że organem reprezentującym gminę w sprawach gospodarowania
nieruchomościami jest jego organ wykonawczy, a wyłącznie w drodze wyjątku, określonego w ustawie, może to
być inny organ.
W tym mniejscu również trzeba wskazać, że przepis art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym,
określa zadania wójta do których należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Zdaniem organu
nadzoru, złożenie stosownego oświadczenia o zrzeczeniu się w całości lub w części odszkodowania za
nieruchomości przejęte pod drogę, stanowi gospodarowanie mieniem komunalnym, które na mocy ww. przepisu
art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym - należy do wyłącznej kompetencji wójta gminy i nie jest
obwarowane koniecznością uzyskania zgody organu stanowiącego. Organ wykonawczy zrzekając się omawianego
odszkodowania działa więc samodzielnie i w działaniu tym nie potrzebuje żadnego dodatkowego umocowania.
Nadto, organ nadzoru sygnalizuje, 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. 12 ust. 7 ustawy w związku z art. 11 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. W treści wskazanego
powyżej przepisu uchwały Rada Gminy Pilchowice postanowiła "Wyrazić zgodę na zrzeczenie się w całości,
odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Pilchowice, wydzielone pod inwestycję drogową pn.
" Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2927S z drogą powiatową nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na
ul. Olchowej w Żernicy", (...), które z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Gliwickiego nr 2/7 z dnia
29.06.2017 r., stały się własnością powiatu Gliwikiego." W ocenie organu nadzoru, Rada Gminy nie posiada
upoważnienia do przyjęcia przedmiotowej uchwały. Jak wskazano powyżej, przepis art. 12 ust. 7 ustawy
nie zawiera upoważnienia dla organu stanowiącego gminy do wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za
nieruchomości przejęte pod drogę. Kwestia złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się odszkodowania nie należy do
spraw zastrzeżonych do kompetencji rady gminy. Wyłącznie uprawnionym do zrzeczenia się przedmiotowego
odszkodowania będzie zatem wójt gminy, jako organ wykonawczy gminy gospodarujący nieruchomościami.
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Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 lipca 2012 r. (sygn. akt II SA/Gl 623/12, publ. Centralna Baza Orzeczeń
Sądów Administracyjnych) w którym stwierdzono, że „(...) Rada Miejska w B. nie miała ustawowego
upoważnienia do podjęcia samodzielnej uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania
za nieruchomości gminne, które stały się własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji
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drogowej, stąd też zasadnie organ nadzoru przyjął, że winna być ona wyeliminowania z obrotu prawnego.” (zob.
również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Gl
710/12, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Konkludując, Rada Gminy Pilchowice 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 XLII/325/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia
26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości
stanowiące własność Gminy Pilchowice, wydzielone pod drogę powiatową, 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 Pilchowice,
2. a/a.
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