
UCHWAŁA NR XI/102/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz.2096 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana L.S na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Rada Miasta 
i Gminy Czerniejewo uznaje skargę za niezasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo do zawiadomienia skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/102/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu
8 maja 2019 r.) Pan L.S. reprezentowany przez swojego pełnomocnika P. F. (pełnomocnictwo notarialne
z dnia 19 kwietnia 2015 r.) złożył skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Pana
Tadeusza Szymanka.

W uzasadnieniu skargi pełnomocnik skarżącego podniósł, iż Pan L.S. jest właścicielem nieruchomości
położonej w Czerniejewie stanowiącej kompleks pałacowo – parkowy, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie
prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1G/00084552/1. Skarżącemu, na podstawie decyzji Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r., została przywrócona własność w/w nieruchomości, której został
pozbawiony w wyniku powojennych działań państwa (nacjonalizacja).

Zdaniem skarżącego własność w/w nieruchomości została mu wydana przez ostatniego posiadacza
samoistnego nieruchomości Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (następcę prawnego Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa), a obecnie jest bezprawnie zajmowana przez GTS Holding sp.
z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy
z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa z dnia 11 marca 2003 r. Zdaniem skarżącego, z uwagi
na wspomnianą decyzję Wojewody Wielkopolskiego, umowa ta nie jest wiążąca w stosunku do obecnego
właściciela, którym jest skarżący.

Istotą skargi jest wspieranie przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo inicjatyw organizowanych
na terenie kompleksu pałacowo – parkowego bez zgody i wbrew woli właściciela za zgodą osoby, która
nie ma do tego tytułu prawnego. Zarzut dotyczył przede wszystkim współorganizowania przez Gminę
Czerniejewo Festiwalu Historycznego „Tajemnice Trzech Stuleci”, który odbył się na terenie pałacu
w dniach od 29 do 31 marca 2019 r. Zdaniem skarżącego Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo wsparł
nielegalną inicjatywę, która miała miejsce wbrew woli prawowitego właściciela.

Pismem z dnia 13 maja 2019 r., na podstawie §67 ust.1 Statutu Gminy Czerniejewo, Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo skierował skargę Pana L.S. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta i Gminy Czerniejewo celem wstępnego rozpatrzenia skargi.

Pismem z dnia 27 maja 2019 r. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo poinformował skarżącego o terminie i miejscu posiedzenia komisji z pouczeniem
o możliwości udziału w w/w posiedzeniu.

W dniu 5 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo, w którym uczestniczył zarówno pełnomocnik skarżącego oraz Burmistrz Miasta
i Gminy Czerniejewo. (protokół nr 5/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.). Na posiedzeniu Komisji pełnomocnik
skarżącego przytoczył jeszcze raz okoliczności w jakich doszło do odebrania nieruchomości pałacowej
skarżącemu oraz zarzuty jakie stawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo tj. organizowanie lub
współorganizowanie imprez okolicznościowych na mieniu skarżącego bez jego zgody i przy jego wyraźnym
sprzeciwie.

W odpowiedzi Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo podniósł, iż nie uznaje zarzutów skarżącego,
nigdy nie stał mu na przeszkodzie w powrocie w posiadanie jego nieruchomości, a jego działanie zawsze
miało oparcie w obowiązujących przepisach prawa. Na posiedzeniu wyjaśniono, iż Urząd Miasta i Gminy
Czerniejewo uzyskał przed organizacją Festiwalu Historycznego „Tajemnica Trzech Stuleci” pisemną
informację od GTS Holding sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, iż spółka nadal korzysta
z nieruchomości na podstawie obowiązującej umowy dzierżawy nr 2683/R/D/2013 z dnia 11 marca 2013 r.
Przedmiotowa umowa zdaniem spółki jest respektowana i wykonywana przez obie strony umowy.

Okolicznościami niespornymi, ustalonymi w toku posiedzenia komisji było to, iż obecnie toczą się
dwa postępowania sądowe, którymi stronami są skarżący i spółka oraz skarżący i Skarb Państwa. Pierwsze
postępowanie zostało wszczęte z inicjatywy skarżącego przeciwko spółce o wydanie nieruchomości. Jednak
z uwagi na wątpliwości co do stanu prawnego nieruchomości Sąd Rejonowy w Gnieźnie zawiesił
wspomniane postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia drugiego postępowania sądowego
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z wniosku o zasiedzenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Ponadto ustalono, że w III dziale księgi
wieczystej prowadzonej dla nieruchomości o numerze KW PO1G/00084552/1 wpisane zostało ostrzeżenie
o toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gnieźnie postępowaniu o stwierdzenie nabycia przez Skarb
Państwa w drodze zasiedzenia prawa własności.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 5 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo wskazał
również na oświadczenie pełnomocnika skarżącego kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
jako organu podatkowego, złożone na piśmie w sprawie opodatkowania nieruchomości pałacowej z dnia
10 grudnia 2018 r., iż

„Mój Mandant złożył w sądzie pozew o wydanie Nieruchomości. W tym postępowaniu zostanie
rozstrzygnięta m.in. ważność umowy dzierżawy. Do czasu rozstrzygnięcia umowa dzierżawy pozostaje
ważna.”

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, przy udziale radcy prawnego reprezentującego Gminę,
wskazał, iż Gmina nigdy nie kwestionowała prawa własności skarżącego do nieruchomości. Gmina
korzystała z nieruchomości zawsze za zgodą dzierżawcy nieruchomości (spółki GTS Holding).

Ponadto Gmina Czerniejewo nie  posiada kompetencji do rozstrzygania konfliktu natury cywilnoprawnej
dot. kompleksu pałacowego w Czerniejewie. W tym zakresie kompetencję wyłączną posiadają sądy
rozstrzygające postępowania prowadzone na skutek czynności pełnomocnika skarżącego (sprawa
o wydanie) oraz Skarbu Państwa (sprawa o zasiedzenie). W tym zakresie Gmina Czerniejewo nie może
zastępować sądów orzekających w tych sprawach. Na skutek biegu w/w postępowań sądowych nie sposób
określić w sposób wykluczający wszelką wątpliwość, który podmiot w sensie prawnym powinien być
traktowany jako właściciel nieruchomości, z którym Gmina Czerniejewo powinna uregulować zasady
korzystania z pałacu na potrzeby organizowanych imprez.

Możliwość wydania rzeczy, w tym nieruchomości, zależy do czynności osoby, która faktycznie nią
włada. W sytuacji kiedy posiadaczem rzeczy nie jest jej właściciel, zakres uprawnień do przekazania rzeczy
zależeć może jedynie od uprawnień posiadacza wynikających z podstaw nabycia posiadania, np. umowy
dzierżawy. W niniejszej sprawie okolicznością bezsporną jest, iż posiadaczem rzeczy jest GTS Holding. Jest
ono nadal realizowane pomimo toczących się sporów sądowych.

Z uwagi na fakt, iż posiadanie w praktyce wywołuje wiele sporów dot. jego realizacji ustawodawca
przyjął regulacje określające domniemania prawne. Nakazują one przyjmować określone skutki prawne do
czasu udowodnienia okoliczności je wykluczających. W niniejszej sprawie należało odwołać się do treści
art. 341 kc „Domniemywa się, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym. Domniemanie to dotyczy
również posiadania przez poprzedniego posiadacza”. Oznacza to, iż na czas do zakończenia sporów
sądowych lub wydania w ich trakcie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia, należy przyjmować Skarb
Państwa, jako podmiot realizujący posiadanie samoistne (właścicielskie), który faktyczne władztwo nad
w/w kompleksem pałacowym przekazał do GTS Holding. Wobec braku kompetencji organów Gminy
Czerniejewo do zastępowania sądów powszechnych do rozstrzygania sporów właścicielskich, należy
odwołać się do treści art. 339 kc. Przepis ten stanowi, iż „Domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie
włada, jest posiadaczem samoistnym”.

Reasumując, Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo stwierdził, iż Gmina Czerniejewo korzystała
z kompleksu pałacowego sporadycznie, organizowane tam imprezy zawsze miały charakter godny i za
każdym razem miała na to zgodę posiadacza nieruchomości. W przyszłości Gmina zamierza stopniowo
odejść od organizacji imprez w tym miejscu, ponieważ na ukończeniu znajduje się duża inwestycja Gminy
tj. budowa Hali widowiskowo – sportowej, która będzie wykorzystywana m.in. na te cele.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 5 czerwca 2019 r. ustalono ze skarżącym, iż w świetle złożonych na
komisji oświadczeń stron, istnieje szansa polubownego zakończenia sprawy. Pełnomocnik skarżącego
oświadczył, iż po uzyskaniu protokołu z posiedzenia Komisji i kontakcie ze skarżącym przedstawi swoje
ostateczne stanowisko w sprawie skargi.

W dniu 23 lipca 2019 r. pełnomocnik skarżącego został poinformowany o posiedzeniu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 31 lipca 2019 r.

W dniu 30 lipca 2019 r. pełnomocnik skarżącego przekazał informację, iż skarżący jest skłonny wycofać
skargę, o ile Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo publicznie wyrazi ubolewanie, iż nieprawnie korzystał
z kompleksu pałacowo – parkowego stanowiącego własność skarżącego na cele organizacji imprez
z udziałem gminy.
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Na posiedzeniu Komisji w dniu 31 lipca 2019 r. (skarżący nie uczestniczył w posiedzeniu) i po
przedstawieniu ostatecznego stanowiska skarżącego, Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo oświadczył, iż
nie przyjmuje propozycji zakończenia polubownego załatwienia sprawy w kształcie przedstawionym przez
pełnomocnika skarżącego i podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione wcześniej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w głosowaniu jawnym uznała
skargę L.S. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo za niezasadną. Komisja uznała, iż
Gmina Czerniejewo nie jest władna zastępować sądy cywilne w sporach pomiędzy skarżącym a GTS
Holding sp. z o.o. sp. k. o prawo władania nieruchomością oraz pomiędzy skarżącym a Skarbem Państwa
o tytuł prawny do nieruchomości. Komisja w swoim rozstrzygnięciu oparła się również o oświadczenie
pełnomocnika samego skarżącego, iż do czasu rozstrzygnięcia sprawy sądowej o wydanie nieruchomości
umowa dzierżawy pozostaje ważna. Skoro zatem umowa dzierżawy pozostaje ważna, to dzierżawca mógł
nią dysponować, a Gmina Czerniejewo mogła uzyskać tytuł prawny do organizacji imprez na terenie
kompleksu pałacowo – parkowego.

Pismem z dnia 1 sierpnia 2019 r. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiadomiła
pełnomocnika skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi przez komisję oraz o miejscu i terminie
rozpatrzenia skargi przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 21 sierpnia 2019 r.
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