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Opinia prawna 
 
Zleceniodawca: 
 

………………………. 
 
Przedmiot opinii: 
 

Ocena prawna zarządzenia nr 394/2004 Prezydenta Miasta ……..z dnia 18 marca 2004 r. 
w sprawie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością 
Gminy Miejskiej ……… 
 
Opis stanu faktycznego: 
 

Miasto …….. Ŝąda od …………………... stawki za bezumowne korzystanie z rzeczy 
według stawek określonych w § 3 ust.3 zarządzenia nr 394/2004 Prezydenta Miasta ……. z dnia 
18 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni 
będącej własnością Gminy Miejskiej ……. 
 
Stan prawny: 

 
W § 3 ust.3 zarządzenia nr 394/2004 Prezydenta Miasta ……. z dnia 18 marca 2004 r. w 

sprawie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością 
Gminy Miejskiej ……….. ustalono, Ŝe za zajęcie nieruchomości bez zgody podmiotu 
zarządzającego pobiera się opłaty w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej określonej w tym 
zarządzeniu. 
 
 Podstawą prawną wydania zarządzenia jest art. 30 ust.2 pkt 3, art. 31 i 46 ustawy o 
samorządzie gminnym oraz art. 22 ust.1 ustawy o drogach publicznych. śaden z tych przepisów 
nie zawiera upowaŜnienia dla prezydenta miasta do wydania przedmiotowego zarządzenia. 
 

Przepis art. 30 ust.2 pkt 3 stanowi, Ŝe do zadań wójta naleŜy w szczególności 
gospodarowanie mieniem komunalnym. Przepis ten nie upowaŜnia do wydania zarządzenia ani 
do określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy. 
Przepis art. 31 stanowi,  Ŝe  wójt kieruje bieŜącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz. takŜe i ten przepis nie upowaŜnia do wydania zarządzenia ani do określenia 
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy. 



Ponadto przepis art. 46 stanowi, Ŝe oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie 
zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upowaŜnienia 
zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upowaŜnioną przez wójta osobą. JeŜeli czynność 
prawna moŜe spowodować powstanie zobowiązań pienięŜnych, do jej skuteczności potrzebna jest 
kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budŜetu) lub osoby przez niego 
upowaŜnionej. Skarbnik gminy (główny księgowy budŜetu), który odmówił kontrasygnaty, 
dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę gminy oraz 
regionalną izbę obrachunkową. 
 

TakŜe i ten przepis nie upowaŜnia do wydania zarządzenia ani do określenia 
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy. 

 
Podobnie przepis art. 22 ust.1 ustawy o drogach publicznych wskazuje jedynie , Ŝe zarząd 

drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. 
 
 Z powyŜszych przepisów jednoznacznie wynika, Ŝe nie mogą one być podstawą prawną 
do wydania jakiegokolwiek zarządzenia. Nie zawierają do tego upowaŜnienia ustawowego. 
 
 Kwestię wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy regulują przepisy kodeksu 
cywilnego w art. 222 i następne. 
 

Za korzystanie z rzeczy w złej wierze np. po rozwiązaniu umowy dzierŜawy, bo tylko w 
takiej sytuacji właścicielowi naleŜeć się będzie odszkodowanie, jest ustalane według stawek 
rynkowych. Kwestia ta jest jednoznacznie i jednolicie rozstrzygana w orzecznictwie sądowym. 
MoŜna tu wskazać , w szczególności, na wyrok Sądy NajwyŜszego z dnia 7 kwietnia 2000 r. 
sygn. akt IV CKN 5/00 LEX nr 52680 w którym stwierdzono, m.in. Ŝe „o wysokości naleŜnego 
właścicielowi wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości decydują 
stawki rynkowe za korzystanie z danego rodzaju rzeczy w określonych warunkach i czas 
posiadania rzeczy przez adresata roszczenia. Wynagrodzenie to nie dzieli się na świadczenia 
okresowe i nie moŜe być dochodzone na przyszłość, jak np. alimenty czy renta, gdyŜ okresowej 
płatności nie przewiduje ustawa, lecz jest naleŜnością jednorazową za cały okres korzystania z 
rzeczy przez posiadacza bez tytułu prawnego.”. 

 
Zarządzenie nie moŜe zastępować ani umowy stron ani orzeczenia sądu. Właściciel 

rzeczy , w tym gmina, nie ma prawnych moŜliwości jednostronnego określenia wynagrodzenia za 
korzystanie z rzeczy i to w wysokości 10 krotnie przewyŜszającej stawki rynkowe. 
 

Ponadto wskazać naleŜy , Ŝe zarządzenie to sprzeczne jest z art.93 i 94 Konstytucji RP. 
Zgodnie z art. 93 ust.2 zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one 
stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Ponadto 
zgodnie z art. 94 organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, 
na podstawie i w granicach upowaŜnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa 
miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów.  

 
W związku z powyŜszym zarządzenie moŜe być wydane wyłącznie na podstawie 

upowaŜnienia ustawowego i nie moŜe być dla obywateli źródłem prawi ani obowiązków a 
obowiązuje wyłącznie organy podległe. 



 
Wnioski 
 

Zarządzenie nr 394/2004 Prezydenta Miasta ……. z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie 
wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy 
Miejskiej …… wydane zostało bez podstawy prawnej i nie moŜe być podstawą prawną do 
ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wysokość 
wynagrodzenia ustala się według stawek rynkowych za korzystanie (najem, dzierŜawa) tego 
rodzaju nieruchomości. 

 
 


