
 WOJEWODA  LUBELSKI

PN-II.4131.419.2015
   Lublin, 2015-10-07

Rozstrzygnięcie nadzorcze
stwierdzające  nieważność  uchwały  Nr  250/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 
3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin 
usytuowanego w budynku przy ul. Młyńskiej 18 w Lublinie, w części 
obejmującej tytuł uchwały w brzmieniu: „w trybie bezprzetargowym” oraz § 1 
uchwały w brzmieniu: „w trybie bezprzetargowym” i w brzmieniu: „na rzecz 
Fundacji Bank Żywności z siedzibą 20-406 Lublin, ul. Młyńska 18, wnioskującej 
o zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość”.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) 

stwierdzam nieważność
uchwały Nr  250/IX/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Młyńskiej 18 
w Lublinie, w części obejmującej tytuł uchwały w brzmieniu: „w trybie 
bezprzetargowym” oraz § 1 uchwały w brzmieniu: „w trybie bezprzetargowym” i w 
brzmieniu: „na rzecz Fundacji Bank Żywności z siedzibą 20-406 Lublin, ul. Młyńska 
18, wnioskującej o zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość”.

Uzasadnienie

Uchwała Nr 250/IX/2015 Rady Miasta Lublin została doręczona organowi 
nadzoru w dniu 10 września 2015 r.

W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały powołano m. in. art. 18 ust. 2 
pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust. 4a ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 782, ze zm.).

Stosownie do treści § 1 uchwały, wyraża się zgodę na oddanie w najem w 
trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony niewyodrębnionego lokalu 
użytkowego (…) na rzecz Fundacji Bank Żywności z siedzibą 20-406 Lublin, ul. 
Młyńska 18, wnioskującej o zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość.

W ocenie organu nadzoru, przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym 
naruszeniem przywołanego w podstawie prawnej uchwały art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 
ustawy o samorządzie gminnym.

Zgodnie z tym przepisem, zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości 
gminy oraz ich wydzierżawianie lub wynajmowanie na czas oznaczony dłuższy niż 3 
lata lub na czas nieoznaczony następuje według zasad określonych przez radę 



gminy. W przypadku braku zasad, konieczna jest każdorazowa zgoda rady na 
czynności wymienione w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy.

Kompetencje organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w 
zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność tej jednostki 
mają charakter wyjątku, bowiem zasadniczo gospodarowanie mieniem należy do 
zadań organu wykonawczego (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym). 
Przepisy prawne statuujące uprawnienia organu stanowiącego w zakresie 
gospodarowania mieniem podlegają zatem ścisłej wykładni.

W uchwale podejmowanej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy o 
samorządzie gminnym in fine organ stanowiący j.s.t. - wyrażając zgodę na czynności 
obrotu nieruchomościami - powinien zindywidualizować nieruchomość, której zgoda 
dotyczy, np. poprzez oznaczenie tej nieruchomości według ewidencji gruntów lub 
według księgi wieczystej bądź podanie jej powierzchni i położenia. Brak natomiast 
podstaw prawnych do rozstrzygania w tej uchwale trybu, w jakim będzie zawarta 
umowa oraz podmiotu, z którym ma zostać zawarta umowa.

Powyższe zapatrywanie potwierdza orzecznictwo sądowe, które 
jednoznacznie wskazuje elementy (określa treść) takiej uchwały.

W wyroku z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. akt I OSK 2614/12, LEX nr 1369001) 
Naczelny Sąd Administracyjny zasadnie wyjaśnił, że „W przypadku braku określenia 
zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych, rada gminy ma 
jedynie kompetencje w przedmiocie wyrażania zgody na wymienione w tym przepisie 
czynności obrotu nieruchomościami, natomiast nie posiada kompetencji do 
wskazywania, z kim dana umowa i na jakich zasadach ma zostać zawarta. W tym 
zakresie uprawnienia posiada wyłącznie organ wykonawczy gminy”.

Podobne zapatrywanie wyraził WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 6 
listopada 2007 r. (sygn. akt II SA/Wr 405/07) - „O ile rada gminy ma podejmować 
uchwały o wyrażaniu zgody na czynność wójta, to do takiej treści powinna się taka 
uchwała ograniczać”.

Dodatkowo należy wskazać, że w myśl powołanego także w podstawie 
prawnej uchwały art. 37 ust. 4a ustawy o gospodarce nieruchomościami, umowy 
użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli użytkownikiem, najemcą 
lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego lub 
użytkownikiem nieruchomości jest stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy z 
dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 
oraz z 2015 r. poz. 528).

Z uzasadnienia projektu uchwały, dostępnego w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Lublin wynika, iż Fundacja Bank Żywności – wskazana w 
treści uchwały - jest organizacją charytatywną, posiadającą status organizacji 
pożytku publicznego.

W treści przytoczonego wyżej art. 37 ust. 4a ustawa o gospodarce 
nieruchomościami nie przewiduje kompetencji organu stanowiącego gminy do 
wyrażania zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym czynności z zakresu 
gospodarowania mieniem gminy, określonych w tym przepisie. Oznacza to, że 
przepis ten powinien stosować bezpośrednio organ wykonawczy gminy.

Potwierdza to także uzasadnienie projektu ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o 
zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146), która mocą art. 6 dodała w art. 37 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami ust. 4a. W uzasadnieniu tym wskazano, że 
dokonywana zmiana w ustawie o gospodarce nieruchomościami umożliwi 
organizacjom pożytku publicznego zawieranie umów najmu, dzierżawy i użytkowania 
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nieruchomości na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego w drodze 
bezprzetargowej na okres dłuższy niż trzy lata, bez konieczności uzyskania zgody 
wojewody albo odpowiedniej rady lub sejmiku.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że rozstrzygnięcie w 
przedmiotowej uchwale przez Radę Miasta o bezprzetargowym zawarciu umowy 
najmu nie znajduje uzasadnienia prawnego.

Należy przy tym podkreślić, że postanowienia uchwały organu stanowiącego 
dotyczące trybu lub formy nie mogą być traktowane jako zapisy o charakterze 
wyłącznie informacyjnym. W wyroku z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I OSK 
160/14) NSA uznał, iż brak podstaw prawnych do zamieszczania w aktach 
administracyjnych postanowień o charakterze informacyjnym. Akt administracyjny 
stanowi rozstrzygnięcie określonych kwestii, a nie zapisy informacyjne. 
Umieszczenie zatem w uchwale zapisu powoduje, iż nabiera on charakteru 
rozstrzygającego.

Rada gminy nie może podejmować czynności, które należą do sfery 
wykonawczej, czyli pozostają w kompetencjach organu wykonawczego, gdyż 
wprowadza to chaos organizacyjny i burzy podział kompetencyjny zagwarantowany 
konstytucyjnie (art. 169 Konstytucji RP). Nie może więc rozstrzygać w drodze uchwał 
wszystkich spraw ważnych z punktu widzenia gospodarki gminy i to bez względu na 
motywy takich działań (por. wyrok NSA z dnia 25 października 1999 r., sygn. akt I 
SA/Ka 1628/99, LEX nr 40852 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2008 r., sygn. akt II SA/Wr 554/07, OwSS 
2008/3/69).

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr 250/IX/2015 Rady 
Miasta Lublin we wskazanym zakresie jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem w terminie 30 
dni od daty jego doręczenia.

WOJEWODA LUBELSKI

                   Wojciech Wilk 

  /podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1) Prezydent Miasta Lublin
2) Przewodniczący Rady Miasta

Lublin

3


