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w zwiazku z prosba wyrazona przy pismie Pana Wojewody, znak: NK.IL0917

2/141/07 odnosnie zajecia stanowiska w kwestii ewentualnego stwierdzenia wygasniecia

mandatu radnego prowadzacego dzialalnosc rolnicza i dzierzawiacego grunty rolne od gminy
ponizej prezentuje stanowisko w sprawie.

Poruszana w wystapieniu kwestia (tj. materia dotyczaca prowadzenia przez radnych

dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem mienia jednostki samorzadu terytorialnego)

stanowila juz przedmiot opinii i stanowisk, przygotowywanych i prezentowanych zarówno

przez przedstawicieli nauki prawa, jak tez organy i komórki organizacyjne urzedów

bezposrednio stosujacych dane przepisy. Przy czym wskazac nalezy na szereg rozbieznosci w

zakresie prezentowanych przez te podmioty pogladów.

Faktem pozostaje, ze ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 200 l r.

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zawiera szereg przepisów, które w wiekszym badz mniejszym

stopniu ograniczaja mozliwosc podejmowania przez radnego dodatkowych dzialalnosci.

Jeden z przepisów ustawy o samorzadzie gminnym - art. 24f ust. 1 wprowadza m.in. zakaz

prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w

której radny uzyskal mandat oraz zarzadzania taka dzialalnoscia lub tez przedstawicielstwa

czy pelnomocnictwa w prowadzeniu takiej dzialalnosci. Zwrócic nalezy uvvage, iz ustawa o

samorzadzie gminnym nie definiuje pojecia dzialalnosci gospodarczej, zasadnym zatem

wydaje sie, ze ustawodawca - poslugujac sie w powyzszej regulacji prawnej pojeciem

dzialalnosci gospodarczej bez szczególowego okreslania jej znaczenia - przyjal definicje

zawarta wart. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U.

Nr 173, poz. 1807 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem dzialalnoscia gospodarcza jest

zarobkowa dzialalnosc wytwórcza, budowlana, handlowa, uslugowa oraz poszukiwanie,

rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze zlóz, a takze dzialalnosc zawodowa, vvykonywana

w sposób zorganizowany i ciagly.

Istotnym takze pozostaje, iz przywolany powyzej przepis ustawy o samorzadzie gminnym

odnosi sie nie tylko do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej (na wlasny rachunek lub
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wspólnie z innymi osobami), lecz równiez róznych prawno-organizacyjnych form

(regulowanych w duzej mierze przepisami Kodeksu cywilnego) zwiazanych z dzialalnoscia

gospodarcza, jak zarzadzanie, przedstawicielstwo czy pelnomocnictwo. Nadto. jak mozna

przyjac uzyte w tym przepisie pojecie "zarzadzanie" wydaje sie obejmowac ogól dzialall

polegajacych na podejmowaniu szeregu czynnosci o charakterze merytorycznym.

organizatorskim oraz wywolujacym okreslone skutki prawne, takze poza prawem cywilnym.

Odnoszac sie zatem do charakteru prowadzonej dzialalnosci spostrzec nalezy, iz na mocy

art. 3 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej przepisów tej ustawy nie stosuje sie do

dzialalnosci wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli

zwierzat, ogrodnictwa, warzywnictwa, lesnictwa i rybactwa sródladowego. a takze

wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedazy posilków domowych i swiadczenia w

gospodarstwach rolnych innych uslug zwiazanych z pobytem turystów. Zatem art. 3 ustawy o

swobodzie dzialalnosci gospodarczej wylacza z zakresu stosowania ustawy wymieniona w

nim dzialalnosc. W doktrynie mozna spotkac poglad. ze na podstawie ww. przepisu nie

mozna wnosic, ze dzialalnosc wykonywana przez rolników nie ma charakteru dzialalnosci

gospodarczej w rozumieniu art. 2 i tym samym wykonujacy ja rolnik nie moze spelniac

przesIanek podmiotowych przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy [vide np. R.

Budzianowski, Status prawny rolnika jako przedsiebiorcy]. Takie tez stanowisko zajal

Naczelny Sad Administracyjny w przywolanej w wystapieniu uchwale (sygn. II OPS 1/07).

gdzie podniósl, ze prowadzenie gospodarstwa rolnego charakteryzuje sie przymiotami

wskazanymi wart. 2 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej, dlatego tez jest

prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, o której mowa wart. 24f ust. I ustawy o

samorzadzie gminnym.

Zauwazyc trzeba, iz w mysl aJ1. 187 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo u

postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchwala

skladu siedmiu sedziów Naczelnego Sadu Administracyjnego jest wiazaca w danej sprawie.

Niemniej w mysl postanowieÓ art. 269 §I przywolanej ustawy, jezeli jakikolwiek sklad sadu

administracyjnego rozpoznajacy sprawe nie podziela stanowiska zajetego w uchwale siedmiu

sedziów, calej Izby albo w uchwale pelnego skladu Naczelnego Sadu Administracyjnego.

przedstawia powstale zagadnienie prawne do rozstrzygniecia odpowiedniemu skladowi

Naczelnego sadu Administracyjnego. Majac zatem na uwadze jednolitosc orzecznictwa

sadów administracyjnych zachodzi wysokie prawdopodobieÓstwo, ze sady administracyjne w

analogicznych sprawach orzekac beda zgodnie z wyzej przedstawiona teza uchwaly 7

sedziów NSA.

Przy tak formulowanych pogladach, podjecie clzialmi w zakresie oczekiwanym przez

Pana Wojewode wymaga spostrzezenia. iz zgodnie z konstytucyjna zasada paIistwa prawa

jakakolwiek mozliwosc podjecia dzialali wladczych przez kazdy organ administracji

publicznej musi bezsprzecznie \vynikac z przepisów prawa. zas podstawa jest zawsze

konkretna norma kompetencyjna. Jednostka samorzadu terytorialnego uczestniczaca w

sprawowaniu wladzy publicznej podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów. wojewodów i

regionalnych izb obrachunkowych z punktu widzenia legalnosci (zgodnosci z prawem).

Jedynie wskazanym w Konstytucji, a wymienionym powyzej. organom przysluguje

kompetencja podejmowania dzialaIi w ramach nadzoru, w tym badanie legalnosci

podejmowanych uchwal przez organy jednostki samorzadu terytorialnego. M,~jac lla



wzgledzie powyzsze podkreslic nalezy. iz do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

nie nalezy ocena poszczególnych dzialaÓ jednostek samorzadu terytorialnego, w tym tez

weryfikacja podejmowanych przez organy jednostki samorzadu terytorialnego rozstrzygniec

(np. uchwal).

W kazdym indywidualnym przypadku konieczne jest zbadanie. czy dzialalnosc

wytwórcza w rolnictwie spelnia przeslanki wynikajace z definicji dzialalnosci gospodarczej z

art. 2 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej. Ocena zgodnosci z prawem okreslonych

stanów faktycznych i dzialan organów jednostki samorzadu terytorialnego miesci sie \V

wylacznej kompetencji organu nadzoru. Natomiast minister wlasciwy do spraw administracji

publicznej sprawuje nadzór nad dzialalnoscia wojewody na podstawie kryterium zgodnosci z

prawem, a takze pod wzgledem rzetelnosci i gospodarnosci oraz dokonuje okresowej oceny

pracy wojewody [vide art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzadowej

w województwie (Dz. U. z 200 I r. Nr 80, poz. 872 ze zm.)). Dlatego tez pragne przypomniec.

iz przyslugujaca wojewodzie kompetencja nie oznacza dowolnosci w zakresie oceny

zaistnialych stanów faktycznych i interpretacji w tym kontekscie obowiazujacych przepisów

prawa.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

2. Wojewoda Lubelski

3. Wojewoda Lubuski

4. Wojewoda Lódzki

5. Wojewoda Malopolski

6. Wojewoda Mazowiecki

7. Wojewoda Opolski

8. Wojewoda Podlaski

9. Wojewoda Podkarpacki

10. Wojewoda Pomorski

11. Wojewoda Slaski

l~ .~ Wojewoda Swietokrzyski
13. Wojewoda WarmiÓsko-Mazurski

14. Wojewoda Wielkopolski

15. Wojewoda Zachodniopomorski


