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RADA GMINY
Fredropol Uchwala Nr XII/100/2011

Rady Gminy Fredropol
z dnia 13.07.2011 roku

w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa

na podstawie art. 14 w zw. z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.)

Rada Gminy Fredropol
uchwala

§ 1

Postanawia nie stwierdzic naruszenia prawa przy uchyleniu przez Rade Gminy w Fredropolu,
na mocy Uchwaly nr VlI/44/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. Uchwaly nr XXXIV/244/09 z
dnia 21 maja 2009 r. w sprawie dzierzawy nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Gminy
Fredropol

§2
Postanawia odmówic uchylenia Uchwaly Rady Gminy Fredropol nr VII/44/2011 z dnia 29
kwietnia 2011 r.

§ 3
Powierza Wójtowi Gminy Fredropol przeslanie uchwaly wzywajacemu do usuniecia
naruszema prawa.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
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Uzasadnienie

Rada Gminy Fredropol nie stwierdzila naruszenia prawa przy podejmowaniu
Uchwaly nr VII/4412011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwaly nr
XXXIV /244/09 Rady Gminy w Fredropol z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie dzierzawy
nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Gminy Fredropol. Rada Gminy Fredropol uwaza, ze
wezwanie strony do usuniecia naruszenia prawa z dnia 23 maja 2011 r. w trybie art. 101 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym jest oczywiscie bezzasadne w
przedmiotowej sprawie i w zadnym zakresie nie podziela zarzutów zawartych w tym
wezwamu.

Przede wszystkim Rada Gminy Fredropol podnosi, ze jej Uchwala nr VII/44/20 11 z
dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwaly nr XXXIV/244/09 Rady Gminy w
Fredropol z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie dzierzawy nieruchomosci stanowiacej wlasnosc
Gminy Fredropol nie jest uchwala w sprawie z zakresu administracji publicznej, a tylko i
wylacznie uchwala zakresu indywidualnych stosunków cywilnoprawnych, a tym samym nie
podlega pod tryb postepowania administracyjno-sadowego przewidzianego w art. 101 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym. Skargami z powyzszego przepisu
objete sa uchwal rady gminy, ustalajacych ogólne zasady zarzadu majatkiem gminy i reguly
gospodarowania jej mieniem. "Jesli uchwala zawiera regulacje ogólnCbwskazuje zasady, na
podstawie, których maja byc w przyszlosci ksztaltowane stosunki prawne gminy z partnerami
obrotu cywilnoprawnego, nalezy dopuscic jej zaskarzalnosc. [. ..] Podobne stanowisko zajal
NSA, przyjmujac, ze do aktów organów gminy objetych zakresem skargi z art. 101 u.s.g.
nalezy zaliczyc te z nich, które nie sa czynnosciami cywilnoprawnymi i nie wywoluja
bezposrednio skutków cywilnoprawnych, choc sa podejmowane z zamiarem podjecia w
przyszlO!ki okreslonych czynnosci cywilnoprawnych (uchwala NSA z 6 listopada 2000 r., OPS
1//2000. LexPolonica nr 350842, ONSA 2001, nr 2, poz. 52). Podobna regula dotyczy uchwal
okreslajacych sposób i zasady korzystania z obiektów i urzadzen uzytecznosci publicznej.
Natomiast oswiadczenia woli gminy jako podmiotu prawa cywilnego, w tym równiez w

zakresie, w jakim wynika to z obowiazujacego prawa - wyrazone wformie uchwal organów
kolegialnych gminy, skierowane do oznaczonego podmiotu w konkretnej sprawie, a
stanowiace realizacje powyzszych ogólnych zasad i regul, nie powinny podlegac kontroli sadu
administracyjnego" (T. Wos, "Nowa" regulacja ... , s. 24-25). W przedmiotowej sprawie nie
ulega watpliwosci, iz uchylona Uchwala Nr XXXIV /244/09 Rady Gminy w Fredropol z dnia
21 maja 2009 r. w sprawie dzierzawy nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Gminy Fredropol
jest skierowana do oznaczonego podmiotu w konkretnej cywilnoprawnej sprawie, a wynika to
wprost z tresci § 1 tej uchwaly: "Przeznaczyc do dzierzawy czesc dzialki o pow. 6,89 ha z
nieruchomosci oznaczonej nr 103/11 o pow. 13,89 ha polozonej w Sierakosciach na okres 10
lat na rzecz Józefa Martwicza zam. wSierakosciach 58 z przeznaczeniem na cele rolne do
czasu ustalenia MPO zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu zamiany
przeznaczenia na cele eksploatacji odkrywkowej zloza kruszywa naturalnego i uzyskania
koncesji na wydobycie kruszywa. "

Majac na uwadze powyzszy stan faktyczny i prawny sprawy Rada Gminy
Fredropol uchwalila jak wyzej.
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