
UCHWAŁA NR XXVIII/163/17
RADY GMINY TURAWA

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie skargi na dzialalność Wójta Gminy Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm1))w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017, 
poz.1257), po rozpatrzeniu skargi na dzialalność Wójta Gminy otrzymanej w dniu 26.07.2017 r.  uchwala się, co 
nastepuje:

§ 1. Uznaje się za uzasadnioną w części skargę zarejestrowaną pod Nr OB.1510.1.2017 r. dotyczącą 
nieujawnienia przez Gminę Turawa prawa własności działki zajętej pod drogę w księdze wieczystej na przestrzeni 
ostanich 20 lat. Natomiast w częśći dotyczącej przewlekłości postepowania nie uznaje za uzasadnioną - z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turawa, zobowiązując go do przesłania  
Skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieneim, stanowiącym odpowiedż na skargę.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2016r. poz. 1579, 1948, z 2017r. poz. 730, 935.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/163/17

Rady Gminy Turawa

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

W odpowiedzi na skargę otrzymaną w dniu 26.07.2017 r. i zarejestrowaną pod Nr OB.1510.1.2017 r., Rada 
Gminy Turawa uznaje skargę  za uzasadnioną w części  dotyczącą nieujawnienia przez Gminę Turawa prawa 
własności działki zajętej pod drogę w księdze wieczystej na przestrzeni ostatnich 20 lat. Natomiast w części 
dotyczącej przewlekłości postępowania nie uznaje za uzasadnioną

Przedstawione w skardze  zarzuty dot. działalności Wójta Gminy zostały  merytorycznie rozpatrzone na   
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 18.08.2017 r.

Po analizie dokumentów przedstawionych  przez Urząd Gminy radni uznali, że nie można stwierdzić aby 
nastąpiła przewlekłość w postępowaniu po stronie Urzędu Gminy, ponieważ skarżący  każdorazowo 
otrzymywał odpowiedzi w terminie określonym przez art. 35 KPA .

Natomiast odnosząc się do nieujawnienia przez Gminę prawa własności przedmiotowej działki w księgach 
wieczystych radni stwierdzili, że na mocy decyzji Urzędu Rejonowego w Opolu  Nr G.7212/46/97 z dnia 
17 marca 1997 roku został zatwierdzony podział działki nr 141 k. m. 5L położonej w Zawadzie gmina Turawa 
o pow. 0,4210 ha zaewidencjonowanej pod poz. Rejestru gruntów 840, KW 76410, stanowiącej własność Pana, 
J. R. na działki nr: 483/141, 484/141, 485/141, 486/141, 487/141, 488/141, 489/141 i 490/141 – droga, 
a decyzja ta stała się prawomocna w dniu 25 marca 1997 r.

Skarżący kupując w dniu 1 czerwca 2001 roku działki nr 485/141 i 486/141 obręb Zawada powinni zostać 
poinformowani przez Notariusza o konsekwencjach nabywania nieruchomości w sytuacji nie ujawnienia 
w księdze wieczystej decyzji administracyjnych.

Ponadto Pan J. R. zbywając w 2015 r. w formie darowizny min. działkę nr 490/141 obręb Zawada na rzecz 
syna oświadczył przed notariuszem, że działka jest wolna od wszelkich obciążeń i ograniczeń na rzecz osób 
trzecich. Ponadto oświadczył, że nie została wydana decyzja administracyjna ani orzeczenie sądu i nie toczy się 
żadne postępowanie przed jakimkolwiek organem i sądem mogące mieć wpływ na zbycie nieruchomości.

Nadto działka nr 490/141 została zbyta osobom trzecim, tym samym nie ma podstaw do jej przejęcia.

Jednocześnie wyjaśniam, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni wszystkich czynności 
prawnych dotyczących rozporządzenia nieruchomością. Przede wszystkim nie chroni czynności nieodpłatnych, 
czyli np. zbycia nieruchomości w drodze umowy darowizny.

Nie podlega ochronie osoba działająca w złej wierze. W złej wierze działa kupujący, który wie,  że treść 
księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym lub mógł się o tym z łatwością dowiedzieć. 
Jedną z podstawowych zasad prowadzenia ksiąg wieczystych jest zasada jawności, co oznacza, że nikomu 
nie można odmówić przejrzenia księgi wieczystej. Staranność nabywcy oceniana jest przez pryzmat 
doświadczenia życiowego oraz okoliczności faktycznych zawarcia umowy.

Nabywca co do zasady powinien sprawdzić treść księgi wieczystej oraz dowiedzieć się
w czyim posiadaniu znajduje się nieruchomość.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywców zawierających umowę
z osobą wpisaną w księdze wieczystej jako właściciel, w sytuacji kiedy stan prawny nieruchomości ujawniony 
w księdze wieczystej nie jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Mając na uwadze powyższe radni Rady Gminy Turawa w głosowaniu jawnym podjęli decyzję jak 
w sentencji.
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