
UCHWAŁA Nr 559 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 538 

 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2021 roku  

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 5 oraz art. 54 § 1 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przekazuje się skargę na Uchwałę Nr 538 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 

2021 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 559 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia  26 maja 2021 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 538 Rady Miasta Konina  

z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 

W dniu 11 maja 2021 roku do Rady Miasta Konina wpłynęła skarga na Uchwałę 

Nr 538 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie nieodpłatnego 

nabycia nieruchomości. 

Wnoszący skargę podnosi, że nieruchomość objęta uchwałą znajduje się w jego 

posiadaniu na podstawie długoletniej umowy dzierżawy zawartej z Agencją 

Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu. 

Skarżący został poinformowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - następcę 

prawnego Agencji Nieruchomości Rolnych o zamiarze przekazania miastu Konin 

nieruchomości objętych dzierżawą na cele rekreacji i sportu oraz drogi. Zwrócono się 

również do niego o wyrażenie zgody na wyłączenie wyżej wymienionej nieruchomości 

z dzierżawy w momencie przejęcia jej przez miasto Konin. 

Skarżący odmawia wyrażenia zgody na wyłączenie tych gruntów z umowy dzierżawy 

oraz zarzuca nadużycie uprawnień przez KOWR i miasto Konin. Jednoczeście wniósł 

o uchylenie uchwały w całości i wstrzymanie wykonania uchwały do czasu 

ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.  

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.): każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały 

naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie 

z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu 

administracyjnego.   

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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