
załącznik do Uchwały Nr XXI/343/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 26 marca 2008 r. 

  
 

UZASADNIENIE 
  
 Na sesji w dniu 30 sierpnia 2006 r. Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim podjęła Uchwałę Nr 
LIV/937/06 w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej, połoŜonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Łódzkiej 30 a, b, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski na zabudowaną 
nieruchomość połoŜoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Demczyka 16-28, stanowiącą 
współwłasność osób fizycznych.  

Wskazać naleŜy, Ŝe stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem 
zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku 
nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa 
róŜnicy wartości zamienianych nieruchomości. W procedurze zamiany nieruchomości, zgodnie z 
powołanymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie ma mowy o negocjacjach 
cenowych. Kwota dopłaty wynika z wykonanych operatów szacunkowych i jej wysokość nie moŜe być 
negocjowana. W tej kwestii Prezydent Miasta musi zatem bezwzględnie stosować się do regulacji 
prawnych w tym zakresie oraz dokumentów, z których wynika wartość nieruchomości podlegających 
zamianie. W przeciwnym wypadku Gminie grozi zarzut złego gospodarowania finansami publicznymi.  

W dniu 26 lutego 2008 r. wpłynęło pismo złoŜone przez Pana Zdzisława Klauza, 
reprezentującego mieszkańców osiedla „Pawłowska”, w którym wzywa, w trybie art. 101 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, do usunięcia 
naruszeń prawa zawartych w Uchwale Nr XVIII/299/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
30 stycznia 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/937/06 Rady Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 30 sierpnia 2006 r.  

Przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, Ŝe kaŜdy, czyj interes prawny 
lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu 
administracji publicznej, moŜe - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarŜyć 
uchwałę do sądu administracyjnego. Z konstrukcji tego przepisu wynika, Ŝe moŜliwość zwrócenia się 
przez określony podmiot o ochronę interesu prawnego lub uprawnienia na drodze postępowania przed 
sądem administracyjnym powstaje dopiero od dnia, w którym okaŜe się, Ŝe jego wystąpienie o 
usunięcie naruszenia, skierowane do organu gminy, nie odniosło zamierzonego skutku.  

Zarówno uchwała Rady Miasta o wyraŜeniu zgody na zamianę nieruchomości, jak i uchwała o 
uchyleniu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości nie reguluje spraw z zakresu administracji 
publicznej, dotyczy natomiast sfery stosunków cywilnoprawnych, które nie są objęte zakresem 
przepisu art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Istotą tej uchwały jest bowiem uchylenie podjętej 
wcześniej uchwały o wyraŜeniu, przez organ stanowiący gminy, zgody na zamianę konkretnie 
wskazanych nieruchomości (postanowienie z dnia 06.07.2006 r. WSA w Białymstoku II SA/Bk 
286/2006). 

Ponadto mieszkańcy, w imieniu których zostało złoŜone wezwanie do usunięcia naruszeń, w 
ocenie organu nie posiadają interesu prawnego (przedmiotowa uchwała nie dotyczy sfery prawnej 
skarŜącego) do takiego działania, a zatem złoŜony wniosek nie spełnia przesłanki formalnej do 
zaskarŜenia uchwały. 
 Mając na uwadze przytoczone wyŜej okoliczności, złoŜone wezwanie do usunięcia prawa 
uznaje się za nieuzasadnione oraz odmawia się uchylenia uchwały Nr XVIII/299/08 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2008 r.  
 
 


