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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.)  

stwierdzam nieważność  

uchwały Rady Gminy Chojnów nr XXVII.153.2012 z dnia 1 października 2012 r. 
w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojnów oraz ustalenie stawki 
procentowej bonifikaty. 

UZASADNIENIE  

Rada Gminy Chojnów na sesji w dniu 1 października 2012 r. podjęła uchwałę nr XXVII.153.2012 

w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojnów oraz ustalenie stawki 

procentowej bonifikaty , zwaną dalej uchwałą.  

Przedmiotowa uchwała została przesłana pismem Wójta Gminy Chojnów z dnia 4 października 2012 r. 

nr WO.033.1.9.2012.JO i wpłynęła do organu nadzoru dnia 9 października 2012 r.  

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie uchwały z istotnym naruszeniem 

art. 4 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) w związku z art. 88 ust. 1 i 2 oraz art. 94 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).  

W podstawie prawnej uchwały przywołano art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie 

z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady gminy. Wskazano także art. 4 ust. 5 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2012 r., poz. 83), zgodnie z którym wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa, a właściwa rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących własność jednostek 

samorządu terytorialnego, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niż określona w ust. 4, stopy 

procentowej, a także zgodnie z którym organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty, 

o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego – na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku oraz art. 4 ust. 11a przedmiotowej ustawy, 

zgodnie z którym w zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku, o których mowa w ust. 7 lub 11, 

określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych.  
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W § 6 uchwały Rada Gminy Chojnów postanowiła: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej.” Tym samym przewidziano wejście w życie uchwały już w dniu jej podjęcia, nie uzależniając dnia 

wejścia w życie od dnia ogłoszenia aktu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Oznacza to, że Rada nie 

nadała przedmiotowej uchwale przymiotu aktu prawa miejscowego.  

W ocenie organu nadzoru Rada Gminy, regulując § 6, naruszyła art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy akty 

normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą 

w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin 

dłuższy. Podjęta przez Radę Gminy uchwała powinna zostać skierowana do publikacji w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym oraz powinna zawierać postanowienie, zgodnie z którym uchwała wchodzi w życie po 

upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Ustawodawca nie sformułował legalnej definicji aktu prawa miejscowego, jednak przyjmuje się, iż taki 

charakter mają akty normatywne, zawierające normy postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. 

Normatywny charakter aktu oznacza, że zawiera on wypowiedzi wyznaczające adresatom pewien sposób 

zachowania się, przybierający postać nakazu, zakazu lub uprawnienia. Charakter generalny oznacza, że normy 

zawarte w akcie definiują adresata poprzez wskazanie cech, a nie poprzez ich wymienienie z nazwy. 

Abstrakcyjność normy wyraża się w tym, że nakazywane, zakazywane lub dozwolone zachowanie ma mieć 

miejsce w pewnych, z reguły powtarzalnych okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sytuacji. Akty muszą 

więc dotyczyć zachowań powtarzalnych, nie mogą zaś konsumować się przez jednorazowe zastosowanie. Akty 

prawa miejscowego skierowane są do podmiotów (adresatów) pozostających poza strukturą administracji. Jako 

źródła prawa powszechnie obowiązującego mogą one regulować postępowanie wszystkich kategorii adresatów 

(obywateli, organów, organizacji publicznych i prywatnych). Akty prawa miejscowego są prawem dla 

wszystkich, którzy znajdą się w przewidzianej przez nie sytuacji. W praktyce oznacza to, że adresatami aktów 

prawa miejscowego są osoby będące mieszkańcami danej jednostki samorządu terytorialnego bądź tylko 

przebywające na terenie jej działania (tak w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2011 r., II 

OSK 674/11).  

Uchwała w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojnów 

oraz ustalenie stawki procentowej bonifikaty spełnia wymienione wyżej przesłanki do uznania jej za akt prawa 

miejscowego. Znajdzie ona zastosowanie w każdej sytuacji, gdy konieczne będzie przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojnów. 

Jednocześnie jej mocą definiuje się treść uprawnień i obowiązków osób fizycznych, będących użytkownikami 

wieczystymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojnów. Uchwała taka dla prawomocnego 

obowiązywania powinna zostać skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, a termin jej wejścia w życie powinien zostać określony na dzień nie wcześniejszy, niż po 

upływie czternastu dni od daty publikacji.  

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej warunkuje bowiem możliwość wejścia w życie aktu prawa 

miejscowego od jego ogłoszenia na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie (art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji 

RP), do której odsyła także w odniesieniu do zasad i trybu wydawania tych aktów (art. 94 Konstytucji RP). 

Realizacja dyspozycji zawartej w Konstytucji RP następuje w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych, która jednoznacznie przesądza z jednej strony o kwalifikacji aktów prawa 

miejscowego, stanowionych przez organy gminy do katalogu aktów podlegających publikacji w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym (art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych), a z drugiej strony o konieczności ustalenia odpowiedniego terminu wejścia w życie takiego aktu, 

oznaczonego nie wcześniej niż po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia (art. 4 ust. 1 przywołanej 

ustawy).  

Uchwała przyjęta przez Radę Gminy Chojnów powinna zostać skierowana do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z prawidłowo wskazanym dniem jej wejścia w życie – po upływie 

czternastu dni od dnia ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3803



Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu nadzoru − 

Wojewody Dolnośląskiego.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

  

 

Wojewoda Dolnośląski:  

Aleksander Marek Skorupa 
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