
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.24.2015.AK 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 2 kwietnia 2015 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.  

poz. 594 z późn. zm.)  

stwierdzam nieważność 

uchwały Rady Gminy Łomża nr VI/19/15 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łomża na lata 2015 – 2019. 

UZASADNIENIE  

W dniu 27 lutego 2015 r. Rada Gminy Łomża podjęła uchwałę nr VI/19/15 w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łomża na lata 2015 – 2019, która  

6 marca 2015 r. wpłynęła do organu nadzoru i z urzędu poddana została kontroli legalności. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne  

z prawem są nieważne. O nieważności orzeka właściwy organ nadzoru, w terminie nie dłuższym niż 30 dni  

od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia. Odnośnie zakresu rozstrzygnięcia nadzorczego, organ nadzoru 

orzeka o nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części.  

W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej uchwały stwierdzono, iż jej postanowienia w sposób istotny 

naruszają prawo, to jest art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) w związku z czym 

20 marca 2015 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.  

Przepis art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego, stanowi, iż rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy. Na jego mocy do wyłącznej właściwości rady gminy przypisany został obowiązek 

podejmowania uchwał w przedmiocie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy. 

Konkretyzacja tego obowiązku dokonana została w art. 21 ust. 2 ustawy, w myśl którego wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien  być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat 

i obejmować w szczególności: prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne; analizę potrzeb 

oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem  

na kolejne lata; planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; zasady polityki czynszowej oraz warunki 

obniżania czynszu; sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych 

latach, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; wysokość wydatków w kolejnych 
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latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali  

i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami 

wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne; opis innych działań 

mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,  

a w szczególności: niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali, planowaną 

sprzedaż lokali.  

Ww. przepis w zakresie przedmiotowym nie tworzy zamkniętego katalogu elementów kształtujących treść 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Jednak użyte w nim wyrażenie  

„w szczególności” wskazuje na to, iż uchwalany program obligatoryjnie musi obejmować wszystkie kwestie 

określone w ww. artykule.  

Wskazać należy, iż prawidłowa realizacja delegacji ustawowej wymaga pełnego uregulowania przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wszystkich elementów wskazanych przez ustawodawcę. 

Pominięcie przez radę gminy któregoś z nich skutkuje brakiem pełnego wykonania upoważnienia ustawowego 

i ma istotny wpływ na ocenę zgodności z prawem podjętego aktu (porównaj: wyrok WSA z dnia 18 marca 

2010 r., II Sa/Sz 1416/09), LEX nr 605562; wyrok WSA z dnia 13 grudnia 2007 r., II SA/Op 480/07,  

LEX nr 381693; wyrok z dnia WSA z 15 listopada 2004 r., II Sa/Wr 1567/02, LEX nr 174906).  

Rada gminy obowiązana jest zatem przestrzegać zakresu upoważnienia, udzielonego jej przez ustawę. 

Niewyczerpanie zakresu przedmiotowego przekazanego przez ustawodawcę do uregulowania w drodze 

uchwały, stanowi istotne naruszenie prawa.  

Analiza zapisów załącznika do przedmiotowej uchwały wykazała, iż Rada Gminy Łomża nie uregulowała 

zagadnień, o których mowa w pkt 7 i 8 art. 21 ust. 2 ww. ustawy, tj. nie odniosła się do kwestii wysokości 

wydatków w kolejnych latach, z uwzględnieniem wskazanego w ustawie podziału, a także nie zawarła 

uregulowań w przedmiocie opisu innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, tym samym w sposób istotny naruszyła art. 21 ust. 2 ustawy 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.  

Mając powyższe na uwadze, rozstrzygnięcie nadzorcze we wskazanym w sentencji zakresie jest 

uzasadnione. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego 

doręczenia.   

Z up. Wojewody Podlaskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Aneta Kuberska 
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