
WOJEWODA MAŁOPOLSKI 

DO RADY MIASTA 

Kraków, dnia 	2014 -08- 21 

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.30.2014 
Wojewody Ma łopolskiego 
z dnia 21 sierpnia 2014 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) stwierdza się  nieważność  uchwały 
Nr XŁV/39612014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie przeniesienia 
własno ści nieruchomo ści - w całości. 

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 18 lipca 2014 r. Rada Miasta Nowy Targ podj ęła uchwałę  Nr XLV/396/2014 
w sprawie przeniesienia w łasno ści nieruchomości. Przedmiotowa uchwa ła wpłynęła do oceny 
nadzorczej Wojewody Małopolskiego w dniu 24 lipca 2014 r. Podstawę  prawną  uchwały stanowiły 
przepisy art-1-8-ust. 2 pkt 9-lit. austawyz dnia-8 -marca 1990r.0 samorządzie gminnym (tekst-jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pó źn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.). 

Organ nadzoru zawiadomieniem z dnia 1 sierpnia 2014 r., znak: WN-II.4100.298.2014, wszcz ął  
postępowanie nadzorcze dotycz ące przedmiotowej uchwały. W rzeczonym zawiadomieniu zgłoszono 
zastrzeżenia dotyczące zapisu § 1 uchwa ły, zgodnie z którym Rada, cyt. ‚„Wyraża zgodę  na 
przeniesienie w łasności nieruchomości Gminy Miasta Nowy Targ ozn. nr  ew. 1552512, 15526, 1552 714, 
1552812, 1552914, 1553112, 15532, 1553312, 1554012, 1554212, 1554612, 1554 7/2, 15665138, 
15665140, 15665144, 1566613, 1566615, 1566713, 1566715, 15732 i 15733 na rzecz „Nowa Targowica" 
Spó łka z o. o. z siedzib ą  w Nowym Targu jako dzia łki zamien ńe w ramach zobowi ązania za wykonanie 
inwestycji publicznej - odcinka gminnej drogi publicznej (symb. 2KD-L i 3KDL) wraz z infrastruktur ą  
techniczną, zgodnie z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „,Nowy Targ 
6,1 „ w kontek ście regulacji wynikaj ących z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ustawy o gospodarce 
nieruchomo ściami. Pismem Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 sierpnia 2014 r., znak: 
GNiPP.I.6845.1 .2013, przedłożone zostały wyjaśnienia co do wykazanych zastrze żeń . Z uwagi na brak 
pełnego odniesienia się  do wcze śniej wskazanych przez organ nadzoru kwestii, pismem z dnia 
8 sierpnia 2014 r., znak: WN-II.4100.298.2014, wystąpiono do Rady Miasta o dodatkowe wyja śnienia 
w przedmiotowej sprawie. Dodatkowa odpowied ź  udzielona została przez Burmistrza Miasta 
(pismo z dnia 13 sierpnia br.). 

W wyjaśnieniach Burmistrza Miasta Nowy Targ zwrócono uwag ę  na fakt, że katalog czynno ści 
prawnych wymieniony w art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomo ściami jest przykładowy 
(czynno ści wymieniono „w szczególno ści"). Należy w związku z tym przyj ąć , że każdy rodzaj 
czynności prawnych (przewidziany przez prawo) sk łada się  na obrót nieruchomo ściami w rozumieniu 
tego przepisu. Zdaniem Burmistrza obrót nieruchomo ściami w rozumieniu przepisu art. 13 ustawy 
nie polega więc tylko na przeniesieniu własno ści nieruchomo ści lub ewentualnie na przeniesieniu 
prawa użytkowania wieczystego na inn ą  osobę . Równocze śnie w przesłanych do organu nadzoru 
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wyjaśnieniach podniesiona zosta ła kwestia zamiany i jej konstrukcji na gruncie przepisów Kodeks 
Cywilnego. Zwrócono uwagę , że w tre ści podj ętej przez Radę  Miasta uchwa ły przyj ęto następującą  
konstrukcj ę , cyt. „ ...na rzecz „Nowa Targowica Spó łka z o. o. z siedzib ą  w Nowym Targu jako dzia łki 
zamienne w ramach zobowi ązania (..) „. Dodatkowo, jak podkre ślono, do wyłącznej właściwo ści rady 
gminy należy podejmowanie uchwał  w sprawach maj ątkowych gminy, przekraczaj ących zakres 
zwykłego zarządu, dotyczących okre ślenia zasad nabycia, zbycia i obci ążenia nieruchomo ści 
gruntowych (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorz ądzie gminnym). W poj ęciu nabycia i zbycia 
nieruchomo ści, zdaniem organów gminy, mieszczą  się  wszystkie formy obrotu gruntami, w tym 
rzeczona zamiana. 

Analizując uchwałę  Rady Miasta Nowy Targ Nr XLV/396/2014 w pierwszej kolejno ści należy 
podkreślić , że samo literalne odczytanie jej zapisów wskazuje, i ż  chodzi o dokonanie przez Gmin ę  
Miasto Nowy Targ czynno ści nienazwanej polegaj ącej na przeniesieniu własno ści nieruchomo ści 
Gminy składającej się  z 21 działek w zamian za wykonanie inwestycji celu publicznego. Jednakże już  
sama forma opisana w uchwale budzi uzasadnione w ątpliwości co do jej wykonania. 

Należy zaznaczyć  ponadto, iż  treść  przedmiotowej uchwa ły nie koresponduje z do łączonym do 
niej uzasadnieniem. Tre ść  uchwały wskazuje na szerszy zakres czynno ści prawnych (mieszczą  się  tutaj 
bowiem różne potencjalne czynno ści prawne), aniżeli zakres czynno ści wskazany w uzasadnieniu 
do tej uchwały. Uchwała wskazuje na przekazanie gruntu komunalnego na w łasność  podmiotowi 
prywatnemu w zamian za dokonanie okre ślonej czynno ści przez ten podmiot, w tym przypadku 
za wykonanie konkretnej inwestycji. S ą  to czynności odmiennie okre ślone od tych wskazanych 
w uzasadnieniu do uchwały. Zapisy uchwały wskazuj ą, że dokonywana czynność  może mieć  miejsce 
takie na gruncie gminnym, natomiast z uzasadnienia do uchwa ły wynika, że chodzi o mienie 
stanowiące przedmiot własności osoby trzeciej. Jego tre ść  wskazuje na to, iż  jest to mienie należące 
do inwestora, które nast ępnie po wykonaniu okre ślonej czynno ści przeniesione zostanie na Gmin ę . 
W zamian za to na w łasność  inwestora przeniesiona zostanie wskazana nieruchomo ść  gminna. 

Już  sama ta sprzeczno ść  zasadniczego tekstu uchwa ły i jej uzasadnienia w ocenie organu 
nadzoru stanowi dostateczną  przesłankę  dla stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwa ły. 
Organ nadzoru podkre śla nadto, iż  zamierzona i wyrażona uchwałą  czynność  nie stanowi umowy 
zamiany w stypizowanym znaczeniu takiej czynno ści określonym normami Kodeksu Cywilnego 
(obustronne zobowiązanie się  do przeniesienia własności rzeczy w zamian za przeniesienie w łasno ści 
innej rzeczy). 

Konstrukcja zamiany na gruncie przepisów Kodeksu Cywilnego polega na tym, i ż  każda ze stron 
zobowiązuje się  przenieść  na drugą  stronę  własność  rzeczy w zamian za zobowi ązanie się  do 
przeniesienia własności innej rzeczy. Równocze śnie ta forma obrotu nieruchomo ściami, tj. zamiana, 
przewidziana jest w art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomo ściami. Zdaniem organu nadzoru, fakt, i ż  
art. 13 tej ustawy nie stanowi zamkni ętego katalogu i nie wymienia wszystkich form obrotu 
nieruchomo ściami, nie może oznaczać  dowolności w tym aspekcie. Wskazany w podstawie prawnej 
ocenianej uchwały art. 13 ustawy nie jest wystarczaj ący jako podstawa do wyrażenia zgody na 
przeniesienie własności w zamian za wykonanie okre ślonej inwestycji. Należy bowiem mieć  
jednocześnie na uwadze inne przepisy cyt. ustawy o gospodarce nieruchomo ściami - należy 
interpretować  go systemowo, w kontekście całości uregulowań  tej ustawy, jak i ustaw szczególnych. 

Należy, w świetle powyższego, zaznaczyć , że zgodnie z tre ścią  art. 15 ustawy o gospodarce 
nieruchomo ściami nieruchomość  stanowiąca własność  jednostek samorządu terytorialnego mo że być  
przedmiotem zamiany na inn ą  nieruchomo ść  stanowiącą  własność  osoby fizycznej lub prawnej. 
Rozwiązanie to stosuje się  również  do zamiany własno ści nieruchomości na prawo użytkowania 
wieczystego lub też  prawa użytkowania wieczystego na w łasność  nieruchomo ści. Wreszcie możliwa 
jest zamiana przez obie strony prawa u żytkowania wieczystego. Z powy ższego wynika, iż  osoba 
fizyczna lub osoba prawna przenosi na rzecz jednostki samorz ądu terytorialnego posiadane prawo 
własności lub użytkowania wieczystego w zamian za takie samo prawo w zale żno ści od określonej 
sytuacji. 

Nie ~na się  zatem zgodzić  z argumentacj ą  przedstawioną  w wyjaśnieniach Burmistrza, że 
czynność , o której mowa w przedmiotowej uchwale jest czynno ścią  zamiany. Jest to wszak czynno ść  
nienazwana, której istotą  jest bezgotówkowe rozliczenie zak ładanego procesu inwestycyjnego. 
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Należy zatem podkre ślić, iż  kauzą  umowy wskazanej w uchwale Rady Miasta Nowy Targ 
jest w istocie bezgotówkowe pozyskanie okre ślonej inwestycji i to od wskazanego z góry podmiotu 
w zamian za nieruchomo ści gminne, co wynika z tre ści § 1 tej uchwały. Tymczasem obowiązujący 
system prawny co do zasady dopuszcza pozyskiwanie tego typu inwestycji od osób trzecich, ale 
zakre ś lając dla nich ściśle określone ramy (przykładowo ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówie ń  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pó źn. zm.), ustawa z dnia 
19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prpyatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z pó źn. zm.)). 
Tak więc zawarcie tego typu umowy stanowi łoby obej ście wyżej wymienionych przepisów ustaw, 
w tym kontekście, że w trybie pozakonkurencyjnym zostaje wy łoniony podmiot realizuj ący inwestycj ę  
i podmiot na rzecz którego b ędzie przekazana w łasność  tej działki. W jednej czynno ści prawnej gmina 
bez zachowania stosownego trybu przetargowego pozyskuje inwestora, który równie ż  w drodze 
bezprzetargowej uzyskuje w łasność  nieruchomo ści. Powyższe, w ocenie organu nadzoru, mo że 
stanowić  tym samym ponadto obej ście regulacji z art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomo ściami, 
a dotyczących obrotu nieruchomo ściami w drodze bezprzetargowej. 

Zdaniem organu nadzoru wskazana w uchwale czynno ść  prowadzi do obej ścia przepisów 
przywołanych wyżej ustaw, jak np. art. 10 ustawy Prawo zamówie ń  publicznych regulującego kwesti ę  
udzielania zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego b ądź  ograniczonego oraz ewentualnego 
udzielania zamówienia w innych ustawowo wskazanych trybach, jednak że tylko w przypadkach 
określonych w ustawie, czy też  art. 4 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w my śl którego 
do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym - w zale żności od 
przedsięwzięcia - stosuje się  przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane 
lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) bądź  cyt. ustawy Prawo zamówień  
publicznych. Art. 4 ww. ustawy stanowi nadto, i ż  w przypadkach, w których nie ma natomiast 
zastosowania ustawa o koncesji na roboty budowlane lub us ługi oraz Prawo zamówień  publicznych, 
wyboru partnera prywatnego dokonuje si ę  w sposób gwarantuj ący zachowanie uczciwej i wolnej 
konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzysto ści i proporcjonalno ści, przy 
-  u śtawy konceji usługĘ-

a w przypadku wniesienia przez partnera publicznego wk ładu własnego będącego nieruchomo ścią, 
także przepisów ustawy o gospodarce nieruchomo ściami. Poza powyższymi, w ocenie organu nadzoru, 
doszło do obej ścia również  przepisów przywo łanych w samej podstawie prawnej rzeczonej uchwa ły. 
W konsekwencji wskazane naruszenie daje podstaw ę  do stwierdzenia nieważno ści ocenianego aktu. 

Ponadto podkre ślenia wymaga fakt, iż  zgodnie z zasadą  legalności wyrażoną  w art. 7 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy w ładzy publicznej, a wi ęc także organy samorządu 
terytorialnego, dzia łają  na podstawie i w granicach prawa. W świetle powyższego, obowiązkiem 
organów stanowiących prawo - w tym przypadku Rady Miasta Nowy Targ - jest respektowanie zakresu 
upoważnienia ustawowego, na mocy którego ustawodawca przekaza ł  określony zakres spraw do 
unormowania organom jednostek samorz ądu terytorialnego. Zapis dotycz ący przeniesienia własno ści 
nieruchomo ści w ramach zobowiązania za wykonanie inwestycji publicznej nie znajduje oparcia 
w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomo ściami. 

Mając powyższe na względzie, organ nadzoru stoi na stanowisku, iż  zachodzi podstawa do 
unieważnienia przedmiotowej uchwa ły Rady Miasta Nowy Targ w całości. 

Stosownie do tre ści normy ujętej w art. 91 ust. 1 ustawy o samorz ądzie gminnym, uchwała 
organu gminy sprzeczna z prawem jest niewa żna. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka organ nadzoru w terminie nie d łuższym niż  30 dni od dnia doręczenia uchwały. Nadzór nad 
działalnością  gminną  sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium zgodno ści z prawem 
(art. 85 ustawy o samorz ądzie gminnym). 

Z uwagi na powyższe, organ nadzoru stwierdza, i ż  w jego ocenie kwestionowana uchwała 
w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czyni ą  
zasadnym niniejsze rozstrzygniecie nadzorcze stwierdzaj ące nieważność  przywołanej na wstępie 
uchwały w zakresie okre ślonym sentencją  rozstrzygnięcia. 
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Na niniejsze rozstrzygn 

Administracyjnego w Krakowie. 
w terminie 30 dni od dnia otrzym -„ .4. 	„. 

e skarga do Wojewódzkiego S ąd 
średnictwem Wojewody Małopolskiego 
ia. 

Z i.ip. Wojewody Molskiego 

M 	ra 4 012  
Radca Prawny 

Dyrektor 
Wydia ł u Prawnego I Nadzoru 

Otrzymuip: 
1. Rada Miasta Nowy Targ 
2. Burmistrz Miasta Nowy Targ 
3. Samorządowe Kolegium Odwo ławcze w Nowym S ączu 
4. aa 
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