
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.102.2020 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 3 marca 2020 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), stwierdzam nieważność uchwały Nr XIX/137/20 Rady Miejskiej 

w Rynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Ryn w części dotyczącej § 10 ust. 2 pkt 1. 

Uzasadnienie  

Rada Miejska w Rynie, powołując się na art. 21 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1182 z późn. zm.), określiła zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy Ryn, stanowiące załącznik do ww. uchwały. 

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu Cywilnego, gmina w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej może 

tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy. 

W przypadku zrealizowania ww. uprawnienia, rada gminy działając w oparciu o art. 21 ust. l pkt 2 ustawy, 

uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w których 

zgodnie z ust. 3 wskazanego przepisu powinna określić w szczególności: 

- wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas 

nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą 

stosowanie obniżek czynszu (pkt 1); 

- warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy (pkt 2); 

- kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas 

nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu (pkt 3); 

- warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany 

pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach 

(pkt 4); 

- tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem 

socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej (pkt 5); 

- zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub 

w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy (pkt 6); 

- warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 

rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności (pkt 6a); 
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- zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b, czyli przekazania lokali 

z mieszkaniowego zasobu gminy na potrzeby beneficjentów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.), tj.  na mieszkania chronione, o których 

mowa w art. 53 ustawy o pomocy społecznej lub mieszkania wspomagane, o których mowa w Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014–2020 

(pkt 6b). 

Użycie w art. 21 ust. 1 ustawy przez ustawodawcę sformułowania „rada gminy uchwala”, powoduje, iż 

nie pozostawia się organowi stanowiącemu gminy żadnej dowolności w zakresie tworzenia prawa miejscowego 

w tym przedmiocie. W ramach upoważnienia ustawowego, organ stanowiący gminy ma zatem obowiązek 

uregulować materię nim objętą. Należy podkreślić, iż kategoryczności użytego sformułowania i co za tym 

idzie, bezwzględnego charakteru obowiązku dokonania takich regulacji, nie eliminuje zawarcie w tym przepisie 

określenia „w szczególności”, bowiem taka konstrukcja przepisu, mająca charakter wyliczenia 

enumeratywnego, otwartego, pozwala organowi stanowiącemu gminy uzupełnić obowiązkowy zbiór zagadnień 

o inne w nim niewymienione, jednakże z poszanowaniem zakresu upoważnienia oraz innych przepisów 

powszechnie obowiązujących w hierarchii źródeł prawa. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie 

w judykaturze, m.in. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2004 r. sygn. akt OSK 

883/04, w którym skonstatowano, że wprawdzie przepis art. 21 ust. 3 ustawy dając radzie gminy upoważnienie 

do określenia zasad wynajmowania lokali używa określenia „w szczególności” przed wymienieniem 

możliwych postanowień uchwały, nie oznacza to jednak, że uchwała rady gminy w przedmiocie zasad 

wynajmowania lokali może wprowadzać dowolne reguły.  

Zdaniem organu nadzoru, przedmiotowa uchwała jest, w części wskazanej  w sentencji rozstrzygnięcia 

nadzorczego, sprzeczna z prawem, gdyż w sposób istotny narusza obowiązujące przepisy prawa. 

W § 10 ust. 2 pkt 1 zasad wynajmowania lokali, Rada ustalając pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu 

lokalu socjalnego, ustaliła warunek uzyskania prawa do takiego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia 

sądu. 

Mając na uwadze treść ww. postanowienia, z którego wynika uprawnienie do przydziału mieszkania 

socjalnego osobom, wobec których sąd orzekł o uprawnieniu do mieszkania socjalnego, należy wskazać, iż 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 r., sygn. akt: I OSK 732/10 stwierdził, iż 

art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy, przyznający radzie gminy kompetencje do ustalenia zasad pierwszeństwa 

wynajmowania lokali socjalnych i lokali na czas nieoznaczony, dotyczy wyłącznie kształtowania przesłanek 

zawierania umów najmu takich lokali na zasadach ogólnych, a nie na podstawie art. 14. Ten ostatni przepis ma 

bowiem w stosunku do art. 21 ust. 3 pkt 3 charakter przepisu szczególnego, wyłączającego stosowanie 

art. 21 ust. 3 pkt 3 do przypadków przyznania uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie 

wyroku sądu. To sąd w prawomocnym orzeczeniu eksmisyjnym, oznacza krąg podmiotów uprawnionych do 

otrzymania lokalu socjalnego na tej podstawie. Gmina nie może zatem ustalać w tym zakresie pierwszeństwa, 

przyznając określonym podmiotom uprawnienia do realizacji wyroku eksmisyjnego z wyprzedzeniem innych 

osób, znajdujących się w tej samej sytuacji prawnej, zatem § 10 ust. 2 pkt 1 zasad wynajmowania lokali, 

w świetle stanowiska judykatury, wykracza poza upoważnienie ustawowe, określone w art. 21 ust. 3 

pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, przepisy tej ustawy nie dają bowiem podstaw do ustalenia 

pierwszeństwa w wynajęciu lokalu socjalnego osobom, które nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie 

orzeczenia sądowego.  

W związku z tym, rozstrzygnięto jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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