
administracja



·  Legalis Administracja to system informacji prawnej Wydawnictwa C.H.Beck.  
Od wielu lat wykorzystywany jest przez jednostki samorządu terytorialnego, 
pomoc społeczną, instytucje kultury, oświatę, terenową administrację rządową. 

·  Umożliwia dostęp do kompletnej bazy prawa, komentarzy, rozwiązań  
z praktyki i poradni eksperckiej, zapewniając sprawne działanie jednostki  
i kontrolę procedur administracyjnych. 

·  Legalis Administracja wspiera każdy urząd m.in. w takich obszarach jak:  
finanse publiczne, księgowość i podatki, zatrudnienie, postępowanie 
administracyjne i egzekucyjne, organizacja i ustrój urzędu, gospodarka ko-
munalna, ochrona środowiska, prawo budowlane i nieruchomości, informacja 
publiczna, zamówienia publiczne.

administracja Ponad 8 000 nowych 
praktycznych wyjaśnień  
i aktualności rocznie

Codziennie aktualizowana  
baza prawa

9 poradni eksperckich 

i 140 ekspertów 
wspierających pracę urzędu

Ponad 2,6 mln orzeczeń 
sądów i rozstrzygnięć organów 
administracji

Ponad 17 000 formularzy  
i wzorów dokumentów



Kompleksowe wsparcie  
każdego urzędnika

  Prezydent

  Burmistrz

  Wójt

  Dyrektor

  Kierownik

  Skarbnik

  Sekretarz

  Główny księgowy

  Radny

  Inspektor

  Referent

  Audytor

  Specjalista

  Pracownik socjalny

Miasto Łódź. Widok na Białą Fabrykę,  
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 



Indywidualny Doradca

Efektywny sposób wdrożenia

Szkolenia produktowe  
online i stacjonarne

Łatwe  
wdrożenie,  
profesjonalna 
pomoc

Doradca przygotuje indywidualną ofertę, zawierającą zakres merytoryczny i liczbę 

stanowisk odpowiadających potrzebom całej jednostki. Będzie czuwał nad sprawną, 

fachową i terminową realizacją usługi. 

Zespół specjalistów pomoże wdrożyć System Legalis Administracja w całej jednostce,  

w szczególności:

• wesprze użytkowników w przeprowadzeniu płynnej zmiany Systemu,

• pomoże w dostosowaniu sposobu pracy z Systemem do specyfiki urzędu lub zespołu. 

Przez cały okres korzystania z produktu zapewniamy pomoc wyznaczonego trenera.  

Zadba on o stały rozwój pracowników urzędu w zakresie pracy z Systemem Legalis Administracja. 

Zespół szkoleniowców zapewnia dogodne formy bezpłatnych szkoleń,  

grupowych i indywidualnych:

• szkolenia stacjonarne,

• szkolenia online,

• zdalna prezentacja Systemu. 
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Trenerzy Systemu Legalis Administracja

Podczas szkoleń dowiecie 
się Państwo, jak korzystać 
z narzędzi ułatwiających 
pracę i skracających czas 
wyszukiwania informacji.

Łukasz Kołodziejek 
Specjalizuje się w szkoleniach online 
dla większych urzędów i organizacji. 
W przejrzysty sposób prezentuje 
możliwości Legalis Administracja 
w oparciu o indywidualne potrzeby 
użytkowników. 

Wyniki wyszukiwania 
w Legalis Administracja 

będą odpowiadać 
Państwa oczekiwaniom.

Michał Rudzki
W swoich webinarach skupia się na 
praktycznych aspektach wykorzysta-
nia Systemu Legalis w pracy urzędów  
i instytucji. Realizuje warsztaty za-
kończone certyfikatem ukończenia  
szkolenia.

Na szkoleniach pokazuję, 
jakich narzędzi  

użyć, aby szybko  
i skutecznie dotrzeć  

do potrzebnych treści.

Paweł Łopatka 
Prowadzi szkolenia stacjonarne, zdalne 
z wykorzystaniem powszechnie 
używanych w urzędach aplikacji  
(MS Teams, Zoom, ClickMeeting) oraz 
cykl webinarów z najlepszych strategii 
wykorzystania Systemu Legalis.

Tematykę, czas trwania 
oraz termin szkolenia 

precyzyjnie dopasuję do 
Państwa oczekiwań.

Artur Bułatowicz  
Trener z wieloletnim doświadczeniem 
w prowadzeniu warsztatów, dobrze 
znający potrzeby użytkowników oraz 
sposoby pracy z Legalis Administracja.

Szkoleniowcy, z którymi się spotkasz, to osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów. 

Gwarantują stałe, bieżące wsparcie podczas korzystania z Systemu Legalis Administracja.

Dbam o sprawne 
wprowadzenie 
użytkowników  

do pracy z Systemem  
Legalis Administracja.

Dariusz Orlikowski 
Prowadzi webinary oraz szkolenia 
stacjonarne na temat wykorzystania 
Systemu Legalis Administracja w pracy 
urzędów, ośrodków pomocy społecz-
nej i szkół.



Aktualności i zmiany  
w przepisach
Redakcyjny wybór najważniejszych  
zmian w przepisach

Kompletna baza aktów 
prawnych wraz z orzecznictwem 
Codziennie aktualizowana i systemowo 
powiązana baza aktów prawnych,  
orzeczeń i wzorów pism

Więcej informacji  s. 9

Praktyczne wyjaśnienia  
Tematy specjalne
Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez 
jednostki sektora publicznego zawierające 
gotowe rozwiązania poparte podstawą prawną

Więcej informacji  s. 11  

Baza wzorów, formularzy,  
procedur i uchwał
Umożliwia szybkie przygotowanie formularzy, instrukcji, 
deklaracji, umów i innych niezbędnych dokumentów

Struktura  
Systemu  
Legalis  
Administracja 
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Wyszukiwarka
Umożliwia łączenie kilku kryteriów 

wyszukiwania, uwzględnia polską fleksję, 
nazwy potoczne oraz skrócone

Poradnia ekspercka
 Gwarantuje szybką pomoc  

w kwestiach budzących wątpliwości

Więcej informacji  s. 16

Moduły tematyczne
Zestawienie wszystkich modułów 

zawartych w Systemie  
Legalis Administracja

Twój Legalis
Sekcja ostatnio oglądanych  

przez użytkownika dokumentów,  
zbiór ulubionych treści



Prawo cywilne,  
handlowe  

i gospodarcze

Kultura i sport

Gospodarka  
komunalna 

i ochrona środowiska

Ustrój i organizacja

Gospodarka  
nieruchomościami

Pomoc społeczna

Informacja publiczna
i bezpieczeństwo  

publiczne

Budownictwo,  
architektura 
i urbanistyka

Ochrona zdrowia

Postępowanie  
administracyjne 

i egzekucyjne

Zamówienia  
publiczne

COVID-19

Oświata

Finanse publiczne,  
księgowość  

i podatki

Fundament  
decyzji  
urzędowych

Kadry i płace

System Legalis Administracja zawiera 15 obszarów tematycznych,  
odpowiadających typowym zadaniom jednostki samorządu terytorialnego.

Panorama miasta Kudowa-Zdrój. Pijalnia Wód Mineralnych,  
Kudowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego
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  Przepisy prawa polskiego i UE   Orzecznictwo i interpretacje

  Alerty do jednostek redakcyjnych aktu prawnego 

•  Ujednolicone prawo polskie i unijne

•   Prawo miejscowe w podziale na dzienniki urzędowe 
województw 

•   Codzienna aktualizacja i możliwość porównywania różnych 
wersji przepisów

•  Czytelna prezentacja ostatnich zmian w akcie normatywnym

•   Powiązanie przepisu z praktycznymi wyjaśnieniami, 
aktualnościami, wzorami pism i innymi treściami odautorskimi

•  Dostęp do oryginałów aktów prawnych

• Największa baza orzeczeń wszystkich sądów, w tym SN, NSA, TSUE  

• Orzeczenia administracji: SKO, RIO, KIO, wojewodów

• Interpretacje izb, urzędów skarbowych, Ministerstwa Finansów

• Indywidualne ustawianie powiadomień o zmianie brzmienia danej 
jednostki redakcyjnej aktu prawnego

• Powiadomienie na e-mail

• Łatwe sprawdzenie powiązanych orzeczeń oraz piśmiennictwa 



Rozwiązania  
z praktyki
Pomoc w zrozumieniu  
i stosowaniu przepisów

Procedury administracyjne 

Omówienie kluczowych elementów poprzedzających wydanie decyzji 
administracyjnej, podatkowej bądź aktu prawa miejscowego:

• strony postępowania,

• organ uprawniony do wydania decyzji/uchwały,

• wszczęcie postępowania, 

• prowadzenie postępowania wyjaśniającego/dowodowego w danym typie sprawy, 

• możliwe rozstrzygnięcie, 

• termin wydania decyzji/uchwały,

• uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji/uchwały, 

• wzruszalność decyzji lub  
tryb zmiany uchwały,

• wzór dokumentu wydawanego  
po przeprowadzeniu procedury. 
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Podstawa prawna  
Przytoczenie konkretnych  
przepisów, które znalazły  
zastosowanie w odpowiedzi

Uzasadnienie  
Rozwinięcie tezy zawartej w odpowiedzi  
poparte logiczną argumentacją, wzbogaconą  
o orzecznictwo i stanowiska organów 

Wzory i tabele  
Schematyczne zobrazowanie zagadnienia  
w celu lepszego przedstawienia problemu

Czytelna odpowiedź  
Rozwiązanie problemu  
w pierwszym akapicie

Stan faktyczny  
Zwięzła treść pytania lub  
teza problemowa

Główny typ treści poradniczych  
w Systemie Legalis Administracja, 
zawierający szczegółowe omówienie 
rozwiązania problemu wywodzącego się 
z praktyki specjalistów. Każde praktyczne 
wyjaśnienie opracowane jest przez 
eksperta z doświadczeniem  
w stosowaniu przepisów.

Praktyczne wyjaśnienia



Wzory uchwał JST 

Dokument do 
pobrania w wersji 

edytowalnej

Podstawy prawne

W kluczowych wzorach – objaśnienie istotnych 
elementów uchwał wraz z orzecznictwem RIO  
i sądów administracyjnych

Chełmno. „Miasto zakochanych”. Widok na rynek starego miasta.



13

Analizy

Prawidłowe rozwiązania kontrowersyjnych i problematycznych 
zagadnień dotyczących wybranych kwestii, na które nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi w przepisach.

Kwestia problemowa 

Linie orzecznicze i stanowiska  
urzędowe

Ryzyka jednostki związane  
z podjęciem niezgodnych  
z przepisami rozwiązań

Autorskie rekomendacje  
rozwiązania problemu zwieńczone  
przykładem

Najczęściej stosowane  
w praktyce rozwiązania

agnieszka.gryczka@gmail.com 

przepis art. 64 KC, ani nawet uchwała o przeznaczaniu określonych lokali do wykupu na preferencyjnych zasadach przez najemców, nie 

stanowią faktycznej podstawy nałożenia na stronę pozwaną obowiązku złożenia oświadczenia woli o wyodrębnieniu i przeniesieniu na 

powodów własności lokalu mieszkalnego. Podstawę taką może natomiast, na ogólnych zasadach, stanowić skierowanie stosownej oferty do 

najemców, którzy skorzystać mogą z prawa pierwokupu wynikającego z art. 34 powyższej ustawy, czy też przeprowadzenie skutecznych 

rokowań” 

wyrok NSA z 1.9.2010 (I OSK 934/10) 

„Brak jest podstaw prawnych, by lokatorzy mogli się domagać skierowania przez gminę zajmowanych przez nich lokali do sprzedaży. Fakt 

ten przesądza o braku interesu prawnego lokatorów do wniesienia na tą uchwałę skargi do sądu administracyjnego w trybie art. 101 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)” 

wyrok WSA Lublin z 7.11.2008 (II SA/Lu 439/08) 

„Z treści przedmiotowej uchwały, zgodnie z którą przeznacza się do sprzedaży lokale użytkowe stanowiące własność gminy, nie wynika 

roszczenie najemcy lub dzierżawcy o zawarcie umowy. Przepis ten nie może być zatem powoływany jako dostateczna podstawa do 

wykazania, że stronie jako dzierżawcy lokalu przysługuje wobec właściciela nieruchomości (gminy) roszczenie o zobowiązanie do złożenia 

oświadczenia woli w przedmiocie sprzedaży tego lokalu” 

 

RYZYKO PODJĘCIA UCHWAŁY NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI: 

Ryzykiem podjęcia przez radę gminy uchwały przyznającej pierwszeństwo w nabywaniu lokali gminnych najemcom lub dzierżawcom tych 

lokali, innym niż wymienieni w art. 34 ust. 1 pkt 3 GospNierU, której treść nie odpowiadałaby jednak obowiązującym przepisom prawa lub 

stanowiła wyjście przez radę poza zakres kompetencji do przyznania tego prawa w drodze uchwały, jest stwierdzenie jej nieważności w 

trybie art. 91 i nast. SamGminU. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka zaś organ nadzoru (wojewoda) w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały w trybie określonym w art. 90 SamGminU. 

 

REKOMENDACJA: 

Poniżej przykładowa, najprostsza treść uchwały w sprawie przyznania prawa pierwszeństwa nabycia lokalu gminnego jego najemcy, 

zgodna z obowiązującymi przepisami i linią orzeczniczą: 

„UCHWAŁA NR ..........  

RADY GMINY ………….. 

z dnia ....................  r.  

w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. ………………… 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.) oraz art. 34 

ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Rada Gminy 

……………………..uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. ………………dotychczasowemu najemcy.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

Zastrzec przy tym należy, iż jak wyjaśnia się to w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, przepis art. 34 ust. 6 i 6a GospNierU stanowi 

odrębną od art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a SamGminU delegację ustawową do podjęcia uchwały w określonym w nim zakresie. Te dwie podstawy 

prawne mogą zostać zrealizowane w jednym akcie, tyle że muszą być uwzględniane odrębnie, gdyż ich przedmiot nie jest tożsamy (wyr. 

WSA w Olsztynie z 27.10.2016 r., II SA/Ol 1052/16). 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

• art. 34 ust. 6, ust. 6a, ust. 6b, art. 57 ust. 1, art. 60 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 1899 ze zm.); 

• art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 90, art. 91, art. 92 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze 

zm.; dalej: SamGminU). 

agnieszka.gryczka@gmail.com 

możliwość dokonania radzie, koniecznego przy przepisach uprawniających, wyważenia argumentów i oceny zasadności przyznania takiego 

uprawnienia” 

Przykład zapisu uchwały o nieprawidłowej treści: 

„1. Przyznaje się pierwszeństwo i wyraża zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, jeśli w wyniku 

sprzedaży tego lokalu zniesiona zostanie współwłasność nieruchomości z udziałem Gminy, wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie 

wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej.  

 

II.  Rada gminy nie ma kompetencji do umieszczania kryteriów dodatkowych w treści uchwały w zakresie przyznania prawa 

pierwszeństwa nabycia nieruchomości 

rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Warm.-Maz. z 20.4.2017 (PN.4131.100.2017)  

„Rada gminy, ustalając zasady sprzedaży nieruchomości i przyznając pierwszeństwo nabycia określonym grupom podmiotów, nie ma 

kompetencji do umieszczania w podejmowanej uchwale, kryteriów dodatkowych, wykraczających poza regulację ustawową, zawężających 

krąg osób, których pierwszeństwo wynika wprost z ustawy” 

Przykład zapisu uchwały o nieprawidłowej treści: 

"Nie przeznacza się do sprzedaży lokali, których najemcy (...) w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku otrzymywali dodatek mieszkaniowy; 

mieli umorzone należności z tytułu zaległości czynszowych; posiadali zaległości czynszowe, które przekraczały wysokość 6 miesięcznego 

czynszu". 

 

wyrok NSA z 27.5.2014 (I OSK 281/14) 

„1. Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518) nie wiążą prawa pierwszeństwa 

przy nabyciu lokali ze spełnieniem przez najemcę poza kryterium najmu zajmowanego lokalu na czas nieoznaczony, innych kryteriów. 

2. Rada Gminy nie ma kompetencji do umieszczenia w swojej uchwale dodatkowych kryteriów, wykraczających poza regulację ustawową, a 

pozbawienie określonych najemców prawa pierwszeństwa w nabyciu lokalu jest niezgodne z prawem w sytuacji gdy przepisy ustawy o 

gospodarce nieruchomościami nie wiążą przywileju pierwszeństwa ze spełnieniem przez najemcę żadnych innych kryteriów, poza kryterium 

najmu zajmowanego lokalu na czas nieoznaczony” 

Przykład zapisu uchwały o nieprawidłowej treści: 

„Sprzedaży nie prowadzi się w przypadku stwierdzenia, że najemca lub jego małżonek po dniu 3 października 2003 r. zbył nieruchomość 

zabudowaną budynkiem wykorzystywanym na cele mieszkalne lub lokal mieszkalny położony na terenie Gminy lub powiatów sąsiadujących 

lub posiada inny tytuł prawny do władania takimi nieruchomościami.” 

 

wyrok WSA Lublin z 8.3.2011 (II SA/Lu 74/11) 

„Skoro ceny lokalu nabywanego przez osobę, której przyznano na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) pierwszeństwo jego nabycia określa ustawa odsyłając w tym zakresie do art. 

67 ust. 3, to brak jest podstaw prawnych do określania w uchwale zapisów regulujących wysokość ceny zbywanej nieruchomości. Skoro 

bowiem kwestie te zostały uregulowane przepisem rangi ustawowej, nie mogą być ani powtarzane, ani modyfikowane aktem prawa 

miejscowego” 

Przykład zapisu uchwały o nieprawidłowej treści: 

„Najemcom i dzierżawcom lokali użytkowych władających nimi na podstawie umów trwających nieprzerwanie co najmniej 5 lat, przysługuje 

pierwszeństwo nabycia tych lokali na własność za cenę nie niższą niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.” 

rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Lubel. z 6.12.2010 (NK.II.0911/356/10) 

„Niedopuszczalne jest, aby strona przyszłej umowy nie miała wpływu na jej treść, z uwagi na to, że jej postanowienia reguluje podjęta 

uchwała Rady Miasta narzucająca jednostronne rozwiązania dla stron umowy. Kształtowanie postanowień umowy powinno mieć miejsce 

przy jej zawieraniu, a nie w uchwale będącej aktem prawa miejscowego” 

Przykład zapisu uchwały o nieprawidłowej treści: 

„Burmistrz Miasta obowiązany jest zastrzec w zawieranych umowach sprzedaży obowiązek poniesienia przez nabywcę kosztów 

przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w wysokości poniesionej przez Gminę na ten cel.” 

III.  Uchwała rady gminy w zakresie przyznania prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości nie stanowi faktycznej podstawy 

nałożenia na gminę obowiązku złożenia oświadczenia woli o wyodrębnieniu i przeniesieniu własności lokalu na jego 

najemcę lub dzierżawcę 

wyrok SA Warszawa z 18.3.2016 (I ACa 269/16) 

„Przepis art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), podobnie jak 

agnieszka.gryczka@gmail.com 

a. posiadającym tytuł prawny w postaci umowy najmu lub dzierżawy na czas nieoznaczony, 

b. nie posiadającym zaległości z tytułu zobowiązań wynikających z umowy najmu lub dzierżawy lokalu będącego przedmiotem sprzedaży, 

c. nie posiadającym innych zaległości wobec Skarbu Państwa oraz Gminy dotyczących lokalu będącego przedmiotem sprzedaży, 

d. prowadzącym działalność gospodarczą w nabywanym lokalu użytkowym i nie będącym w likwidacji lub upadłości, chyba że 

nie prowadzenie działalności gospodarczej nie wynika z winy najemcy.” 

2. „Przyznaje się pierwszeństwo najemcom w nabywaniu bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, z 

wyłączeniem: 

i. lokali mieszkalnych, które na dzień złożenia wniosku usytuowane są w budynkach podlegających remontom kapitalnym lub rozbiórce, 

ii. lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach zlokalizowanych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zastrzega przeznaczenie inne niż 

dotychczasowe, 

iii. lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach, w których dotychczas nie była prowadzona sprzedaż lokali, 

iv. lokali socjalnych oraz lokali, których najemca wybrany został w drodze przetargu.” 

3. „Sprzedaż lokali użytkowych lub garaży murowanych następuje po cenie nie niższej niż ich wartość z zastrzeżeniem ust. 2. 

a. 2. Sprzedaż garażu murowanego na rzecz osoby, która wybudowała go ze środków własnych na podstawie pozwolenia na budowę oraz 

jej następcy prawnego, następuje z uwzględnieniem nakładów poniesionych na jego budowę, w ten sposób, że wartość nakładów 

poniesionych na budowę garażu zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.” 

4. „Najemcom i dzierżawcom lokali użytkowych władających nimi na podstawie umów trwających nieprzerwanie co najmniej 5 lat, 

przysługuje pierwszeństwo nabycia tych lokali na własność za cenę nie niższą niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.” 

5. „Przyznaje się prawo pierwszeństwa i wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości położonej 

……………………………….., po dokonaniu jej wyceny przez biegłego i przy zastosowaniu 50 % bonifikaty od ceny za budynki, z 

możliwością rozłożenia należności na raty.” 

6. „Cena lokalu może zostać rozłożona na raty zgodnie z ustawą oraz  z uwzględnieniem, że wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy 

z tytułu rozłożenia ceny nieruchomości na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.” 

7. „Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz opłaty związane ze sporządzeniem umowy w formie aktu notarialnego ponosi 

nabywca.” 

8. „1. Burmistrz upoważniony jest do uzależnienia podjęcia czynności przygotowawczych sprzedaży nieruchomości od obowiązku 

wniesienia wadium przez kupującego. 

9. Wadium przepada, gdy wnioskodawca odstąpi od zakupu nieruchomości.  

10. Wadium ulega zwrotowi, gdy w wyniku przetargu nieruchomość nabędzie inna osoba.” 

11. „W przypadku rezygnacji z nabycia lokalu wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów 

przygotowania nieruchomości do sprzedaży.” 

12. „Cena ustalona po bonifikacie powinna być zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu 

notarialnego. Sposób zapłaty ceny będzie ustalony w protokole uzgodnień i akcie notarialnym." 

13. „W przypadku sprzedaży lokali użytkowych zgodnie z pkt 1, należność za lokal płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy 

sprzedaży". 

STANOWISKA ORZECZNICZE: 

Na tle obowiązujących przepisów uznaje się za dopuszczalne jedynie określenie przez radę gminy w drodze uchwały podmiotów – będących 

najemcami lub dzierżawcami budynków mieszkalnych lub użytkowych – którym uchwała taka przydaje pierwszeństwo nabycia przedmiotu 

najmu lub dzierżawy, w razie przeznaczenia go do zbycia przez gminę. Uchwała taka musi mieć zatem charakter indywidualny, nie 

tworzy uprawnienia do domagania się przez najemcę lub dzierżawcę dokonania przez gminę sprzedaży lokalu, zaś rada gminy prócz 

określenia podmiotu (najemcy lub dzierżawcy), któremu przysługuje pierwszeństwo, nie jest uprawniona do określania żadnych 

dodatkowych warunków nabycia nieruchomości. 

 

I. Uchwała rady gminy rozszerzająca prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości na ich najemców lub ich dzierżawców 

musi mieć charakter indywidualny 

wyrok WSA w Gliwicach z 18.12.2008 (II SA/Gl 956/08) 

„Uchwały podejmowane na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie mogą mieć charakteru generalnego. Uchwała 

taka nadaje uprawnienia, nie stanowi zasad gospodarowania mieniem. Jej przedmiotem są uprawnienia podmiotowe, a nie mienie. Na jej 

podstawie właściwa rada może rozszerzyć krąg podmiotów uprawnionych do pierwszeństwa w nabyciu lokalu. Skoro rozstrzygnięcie ma 

dotyczyć nadania uprawnień o charakterze podmiotowym, to adresaci takiego aktu winni być zindywidualizowani, daje to bowiem 

agnieszka.gryczka@gmail.com 

Przyznanie pierwszeństwa w drodze uchwały rady gminy najemcy lub dzierżawcy w nabyciu nieruchomości gminnej 

Autor: Agnieszka Żelazna 

 

W jakich granicach można rozszerzać przyznane radzie gminy uprawnienie do ‒ w odniesieniu do nieruchomości stanowiących 

własność gminy –rozszerzenia (poza przypadki uregulowane wprost w przepisach GospNierU, zwł. w art. 34 ust. 1 GospNierU) w 

drodze uchwały, pierwszeństwa w nabywaniu lokali gminnych? 

 

PROBLEM:  

W art. 34 ust. 6 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.; dalej: GospNierU) 

ustawodawca przyznał radzie gminy ‒ w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy – uprawnienie do rozszerzenia (poza 

przypadki uregulowane wprost w przepisach GospNierU, zwł. w art. 34 ust. 1 GospNierU) w drodze uchwały, pierwszeństwa w nabywaniu 

lokali gminnych, poprzez przyznanie tego prawa najemcom lub dzierżawcom tych lokali, innym jednak niż wymienieni w art. 34 ust. 1 pkt 3 

GospNierU. Dotyczy to przy tym jedynie budynków mieszkalnych lub użytkowych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy.  

W przypadku realizacji pierwszeństwa, o którym mowa wyżej, przedmiotem zbycia powinna być nieruchomość wraz z gruntem 

niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku. Przed wprowadzeniem do GospNierU art. 34 ust. 6b – zarówno w doktrynie, jak i 

orzecznictwie ‒ wątpliwości budził obszar gruntu, który wraz z takim budynkiem miał być zbyty.  

 

Przykład 

Wskazuje się, iż w przypadku umów najmu obejmujących całe budynki (zwłaszcza domy jednorodzinne) kwestia zakresu korzystania przez 

najemcę z gruntu często w ogóle nie jest regulowana. Tym samym, art. 34 ust. 6b GospNierU dotyczący zbycia wraz z budynkiem gruntu 

niezbędnego do racjonalnego korzystania z nieruchomości ma istotne znaczenie dla określenia obszaru nieruchomości, jaka może zostać 

zbyta w trybie bezprzetargowym.  

 

Kompetencje organu stanowiącego gminy w zakresie przyznawania prawa pierwszeństwa nabycia budynków mieszkalnych lub użytkowych 

stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy zostały jednocześnie ograniczone przez ustawodawcę. Rada gminy nie może bowiem 

przyznać pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1 i art. 60 ust. 1 GospNierU ‒ tj. nieruchomości, które 

pozostały po zlikwidowanej lub sprywatyzowanej państwowej osobie prawnej oraz wybrane nieruchomości, którymi gospodaruje minister 

właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

Na tle powyższych przepisów, zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie (w tym również w ramach nadzoru) powstały liczne wątpliwości 

odnośnie ustalenia prawidłowej, w szczególności zaś dopuszczalnej i zgodnej z przepisami, treści uchwały przyznającej wspomniane 

pierwszeństwo.  

Zgłaszano też wątpliwości odnośnie skutków prawnych uchwały podjętej z kolei zgodnie z prawem, w zakresie możliwości domagania się 

przez najemcę lub dzierżawcę sprzedaży lokalu przez gminę. 

 

W PRAKTYCE: 

Jak wskazuje praktyka, sposób zastosowania przez organy stanowiące gmin art. 34 ust. 6 GospNierU, bywa różny, co często prowadzi do 

stwierdzenia nieważności podejmowanych w tym przedmiocie uchwał przez organy nadzoru w wyniku przeprowadzonej kontroli, na skutek 

uznania ich za sprzeczne lub naruszające obowiązujące przepisy prawa, w tym wykraczające poza zakres delegacji ustawowej przyznanej 

radzie gminy przez ustawodawcę w powołanym wyżej przepisie. 

 

W myśl bowiem art. 91 ust. 1 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.; dalej: SamGminU) 

uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić wtedy, gdy 

pozostaje ona w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawa, co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika wprost z treści tego 

przepisu. Nie jest przy tym konieczne rażące naruszenie prawa, jakie jest z kolei niezbędnym warunkiem stwierdzenia nieważności decyzji 

czy postanowienia wydawanych przez organy administracji publicznej. 

Przykłady zapisów uchwał, w których treści organy stanowiące gmin przyznały (rozszerzyły) prawo pierwszeństwa w nabywaniu 

lokali gminnych ich najemcom lub dzierżawcom w sposób naruszający jednak obowiązujące przepisy prawa: 

1. „Prezydent Miasta może udzielić pierwszeństwa w nabyciu samodzielnych lokali użytkowych oraz nieruchomości zabudowanej 

budynkiem użytkowym, w którym znajduje się jeden lokal użytkowy zajmowany w całości przez najemcę, dzierżawcę lub 

współnajemców, współdzierżawców, w trybie bezprzetargowym osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym 

nie posiadającym osobowości prawnej spełniającym następujące warunki łącznie: 



Wsparcie  
autorytetów 
prawa

Poradniki dla sektora publicznego 

Blisko 1 000 poradników, m.in.:

• Klasyfikacja budżetowa,  
redakcja Wojciech Lachiewicz

• Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora 
finansów publicznych, redakcja Piotr Walczak

• Lista płac w praktyce, Mariusz Pigulski

• Zmiany w systemie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, Grzegorz Polak

• Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny 
poradnik z wzorami, Andrzela Gawrońska-Baran

• Fundusz alimentacyjny, Angelika Durda,  
Piotr Mrozek, Ewa Pawka-Nowak

• System kontroli zarządczej w JST. Praktyczne ujęcie. 
Dokumentacja. Wnioski, Monika Tomaszewska.

Bestsellerowe poradniki dla sekretarzy, 
skarbników, kierowników jednostki, 
urzędników powiązane z systemem aktów 
prawnych.

Uznane serie wydawnicze C.H.Beck, m.in.: 
Sektor publiczny w praktyce, Vademecum 
specjalisty, Nieruchomości.

Kompleksowe omówienie zmian i nowych 
przepisów oraz ich wpływu na określone 
instytucje czy procedury, a także przykłady 
rozwiązań z praktyki, wzory dokumentów, 
stanowiska urzędowe i orzecznictwo.

Dodatkowo stale powiększana baza 
publikacji online przygotowywanych 
wyłącznie dla użytkowników Legalis 
Administracja. 
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Komentarze C.H.Beck

Oprócz zbioru rozszerzanego o publikacje zgodnie z bieżącym  
cyklem wydawniczym, Legalis Administracja zawiera także komentarze 
publikowane wyłącznie online w serii BeckOK oraz Komentarze 
specjalistyczne przygotowywane jedynie dla użytkowników Systemu.

Wybrane tytuły:

• Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,  
redakcja prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Marek Wierzbowski

• Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych,  
redakcja Piotr Walczak

• Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, Katarzyna Liszka-Michałka

• Kodeks pracy, redakcja prof. dr hab. Wojciech Muszalski,  
dr hab. Krzysztof Walczak

• Ustawa o pracownikach samorządowych, Marek Rotkiewicz

• Karta Nauczyciela. Komentarz, Krzysztof Lisowski, Krzysztof Stradomski

• Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Paweł Granecki, Iga Granecka

• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  
Agnieszka Jezierska-Markocka, Michał Markocki

• Ustawa o gospodarce nieruchomościami, dr hab. Jacek Jaworski,  
Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin

• Podatek od osób prawnych. Komentarz 2022, dr Wojciech Dmoch

• Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych,  
redakcja dr Marta Dargas-Draganik, Jacek Formela

Komplet komentarzy C.H.Beck do kluczowych kodeksów, 
ustaw i rozporządzeń z zakresu administracji publicznej.

Pogłębione analizy i interpretacje przydatne w pracy 
każdego urzędnika.

Treść prezentowana w postaci komentarza do 
poszczególnych paragrafów lub artykułów aktu prawnego. 



Poradnia  
ekspercka

Uzyskaj odpowiedź w indywidualnej sprawie  
od jednego ze 140 ekspertów, m.in.:

Patryk Kuzior
Doktor nauk prawnych, autor publikacji naukowych, 
w tym dotyczących wielu aspektów funkcjonowania 
systemu oświaty. Wieloletni pracownik administracji 
rządowej i samorządowej. Uhonorowany Medalem 
KEN za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie 
prawa oświatowego.

Piotr Sitniewski
Doktor hab. nauk prawnych, adwokat, adiunkt na 
WPiA UWM, prezes fundacji JAWNOSC.PL, doradca 
strategiczny w administracji publicznej realizacji zasady 
jawności. Prowadzący szkolenia i doradztwo zasad 
jawności życia publicznego. Autor kilkunastu książek  
z zakresu jawności. 

Urszula Winkowska-Zakrzewska
Prawnik, ekspert z zakresu finansów publicznych  
ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości 
budżetowej. 

Finanse publiczne, księgowość i podatki

Maciej Nałęcz
Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy  
z wieloletnim doświadczeniem, szkoleniowiec  
i autor książek.

Dagmara Kafar 
Kieruje działem procedur w firmie zajmującej się koordynacją 
procesów inwestycyjnych. Do niedawna kierowała oddziałem 
wydającym decyzje administracyjne związane z warunkami 
zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
pozwolenia na budowę.

Piotr Piskozub
Doktor nauk prawnych, radca prawny; adiunkt w Katedrze 
Prawa Cywilnego UMCS, trener szkoleń; autor publikacji 
z prawa cywilnego, rodzinnego oraz administracyjnego; 
konsultant prawny kilkunastu OPS oraz punktów 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Anna Kiepas-Kokot
Dr hab. inż. w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie 
środowiska; adiunkt w Katedrze Ekologii, Ochrony  
i Kształtowania Środowiska Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Andrzela Gawrońska-Baran
Radca prawny, doktor nauk prawnych. Była wiceprezes 
Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik 
Departamentu Prawnego tego urzędu. 

Kadry i płace

Dostęp do informacji publicznej

Budownictwo i nieruchomości

Oświata

Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zamówienia publiczne

Widok na miasto Golub-Dobrzyń. Ziemie kujawsko-pomorskie.
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Jak działa poradnia ekspercka?

Wejdź do poradni wprost z Systemu 
Legalis Administracja, by rozwiązać 

swój indywidualny problem

Odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania widoczne 
są tylko dla Ciebie. Możesz je łatwo skopiować  
lub wydrukować

1

5

Wybierz zakres tematyczny2

Odpowiedź pisemną otrzymasz 
maksymalnie do 5 dni roboczych 

Wprowadź treść pytania  
do formularza  
lub zadaj pytanie 
telefonicznie

4

3



Szkolenia  
video

Zwiększaj swoje kompetencje jako urzędnika  
i rozwijaj wiedzę razem z ekspertami dzięki  
stałemu dostępowi do nagranych szkoleń video

Gliwice. Politechnika Śląska 

   Szkolenia dla urzędników 
•  Szeroki zakres tematyczny (m.in. finanse publiczne, kadry i płace, zamówienia publiczne, 

postępowanie administracyjne, gospodarka komunalna, ochrona środowiska,  
gospodarka nieruchomościami, oświata, zarządzanie sytuacją kryzysową)

• Dostępność przez cały okres trwania abonamentu

   Najlepsi prowadzący
•  Eksperci z wieloletnim doświadczeniem praktycznym

• Praktycy stale współpracujący z C.H.Beck na platformie Beck Akademii

   Materiały powiązane
• Możliwość pobrania prezentacji wyświetlanej podczas szkolenia

• Podstawy prawne do każdego szkolenia wraz z linkiem do aktu prawnego

   Imienne certyfikaty
• Po obejrzeniu szkolenia i rozwiązaniu testu  

możliwość uzyskania certyfikatu  
potwierdzającego udział w szkoleniu
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Zrób test i uzyskaj certyfikat3

Wybierz interesujące Cię  
szkolenia z bogatego zakresu  
merytorycznego 

1

Oglądaj szkolenie w dogodnym 
momencie, korzystaj  
z interaktywnych spisów treści 

2



Wybrani użytkownicy Systemu Legalis Administracja

Urząd Miejski  
w Drezdenku 

Urząd Gminy  
Grajewo

Urząd Miasta i Gminy  
w Międzychodzie 

Urząd Miasta  
Olsztyna

Urząd Miasta  
w Zielonej Górze 

Urząd Miejski  
w Żarach

Urząd Miasta  
Gliwice

Starostwo Powiatowe  
w Kłobucku 

Urząd Gminy 
Sędziejowice 

Urząd Gminy  
Brudzeń Duży 

Urząd Gminy  
Stupsk 

Urząd Miejski  
w Sulejowie

Urząd Gminy  
w Kleszczowie 

Urząd Miasta 
Chodzież 

Urząd Gminy 
Gozdowo

Urząd Miasta  
Luboń 

Urząd Gminy 
Szczutowo

Urząd Miasta  
Rawicz
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Cennik

Doradca Klienta:  
22 311 22 22

Legalis Administracja Legalis Administracja
PREMIUM

Baza prawa
• akty prawa polskiego
• akty prawa unijnego
• prawo miejscowe

• orzecznictwo
• wzory dokumentów
• stanowiska urzędowe

Treści autorskie
• komentarze
• poradniki i monografie
• czasopisma
• procedury administracyjne
• certyfikowane szkolenia video

• aktualności
• praktyczne wyjaśnienia
• tematy specjalne
• analizy

Poradnia ekspercka
• kontakt telefoniczny lub e-mailowy z ekspertem 
• odpowiedź pisemna w ciągu 5 dni
• 120 pytań rocznie

Gmina
• Urząd gminy, urząd miasta1

• Urząd miasta i gminy
• Pozostałe jednostki2

3 500 zł 5 000 zł

Powiat
• Starostwo powiatowe
• Urząd miasta na prawach powiatu
• Pozostałe jednostki3

6 000 zł 8 500 zł

Województwo
• Urząd miasta (miasta wojewódzkie)
• Urząd marszałkowski
• Pozostałe jednostki4

9 500 zł 13 000 zł

Dodatkowe stanowisko VIP
• dostęp do Systemu poza jednostką
• personalizacja treści i funkcjonalności
• indywidualny dostęp do poradni (dla wersji PREMIUM)

30% ceny 
wybranej wersji Systemu

Moduł specjalistyczny – Translator 1 476 zł*

Licencja umożliwia dostęp nieograniczonej liczbie 
użytkowników sieci wewnętrznej, zidentyfikowanej 
przez jej zewnętrzny adres IP.

Ceny licencji rocznych. Cennik obowiązuje od 1 lutego 
2022 r. Podane ceny są cenami BRUTTO i zawierają 
podatek VAT 23%. Cennik nie jest ofertą handlową 
w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu cywilnego.

1     Przy zakupie dostępu dla jednostek organizacyjnych 
przez urząd gminy lub miasta cena podlega indywi-
dualnej negocjacji.

2     Jednostki pomocy społecznej, oświaty, kultury, ochrony 
zdrowia, gospodarki komunalnej.

3     Powiatowe urzędy pracy, inspekcje: sanitarna, wete-
rynaryjna, epidemiologiczna.

4     Urzędy pracy, zarządy dróg, nadzoru budowlanego, 
stacje i inspektoraty oraz staż pożarna.

* Dopłata do wybranego modułu Systemu.
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