
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.382.2017 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 15 grudnia 2017 r. 

Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875), stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXI/607/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 listopada 

2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg”, w części: 

- § 1 pkt 2) uchwały, w zakresie dodanego pkt 21), zdanie drugie w brzmieniu: „Wszelkie prace we 

wskazanym lokalu przyszły najemca wykonuje wyłącznie we własnym zakresie i na własny koszt, bez 

możliwości zwrotu poniesionych nakładów lub wliczenia ich w poczet czynszu” 

- § 1 pkt 3) uchwały, w zakresie ustalenia nowego brzmienia § 3, w odniesieniu do regulacji § 3 ust. 1 pkt 2), 

w części dotyczącej sformułowania „od co najmniej roku”, a także w odniesieniu do regulacji  

§ 3 ust. 1 pkt 4) – pkt 6) 

Uzasadnienie  

  

Uchwałą, o której mowa we wstępie, która wpłynęła do tutejszego organu w dniu 24 listopada br., Rada 

Miejska w Elblągu powołując jako podstawę art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1610 z późn. zm.), uchwaliła zmiany Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Miasto Elbląg, stanowiących załącznik do uchwały Nr XXVI/721/2013 Rady Miejskiej 

w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg”. 

W § 1 pkt 2) uchwały, Rada postanowiła, iż w § 2 załącznika do uchwały zmienianej, po pkt 20), dodaje się 

pkt 21), który zawiera definicję pojęcia „remont lokalu mieszkalnego”. Wedle wprowadzonej regulacji, pod 

pojęciem remontu lokalu mieszkalnego, należy rozumieć m.in. wymianę lub montaż: stolarki okiennej 

i drzwiowej, podłóg, źródła ogrzewania, instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej, wymianę lub 

uzupełnienie tynków na ścianach i suficie, wymianę urządzeń sanitarnych, przy czym - wszelkie prace we 

wskazanym lokalu przyszły najemca wykonuje wyłącznie we własnym zakresie i na własny koszt, bez 

możliwości zwrotu poniesionych nakładów lub wliczenia ich w poczet czynszu. 

W ocenie organu nadzoru, ustalenie zasad ponoszenia kosztów prac remontowych, w sposób istotny narusza 

prawo. 

Uchwała obliguje przyszłego najemcę, do wykonywania na własny koszt, bez możliwości zwrotu 

poniesionych nakładów, takich m.in. prac, które ustawa (art. 6a) wiąże z obowiązkami wynajmującego. 

Zgodnie z przepisami art. 6a ust. 3 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy, takie m.in. prace remontowe, jak  naprawa 

i wymiana wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody, naprawa i wymiana wewnętrznej 

instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, grzejników, instalacji elektrycznej, a także – wymiana 

pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, posadzek i wykładzin, obciążają wynajmującego. 
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Jednocześnie też, w razie oddawania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, to 

wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu przed ponownym zasiedleniem. 

Zgodnie z art. 6d ustawy, najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na 

podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. 

Ewentualne odmienne regulacje, w tym także ustalenia dotyczące remontów lokali przed zawarciem umowy 

najmu, mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie umowy określającej zakres i sposób rozliczeń, jednakże 

uchwała rady gminy, stanowiąca akt prawa miejscowego, nie może ingerować w swobodę zawierania umów 

i narzucać treść istotnych postanowień konkretnej umowy. 

W ocenie organu nadzoru, co do zasady, wszelkie regulacje prowadzące do obejścia lub naruszenia przepisów 

art. 6 a – 6 f o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, są 

niedopuszczalne. 

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w wyroku z dnia 11 września 2014 r., sygn.:  

III SA/Kr 1071/14, „(…) Wynikająca z art. 6a-6e ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wyczerpująca regulacja podmiotów zobowiązanych do 

dokonania remontów i dopuszczalnego zakresu modyfikowania tych obowiązków ustawowych przez strony 

stosunku najmu, wyklucza uprawnienie rady gminy do samodzielnego regulowania tej materii w uchwale(…)” 

W ocenie organu nadzoru, zakwestionowany przepis, narusza ww. przepisy ustawy o ochronie praw 

lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a także przepis art. 353
1
 Kodeksu 

cywilnego, zgodnie z którym, strony zawierające umowę, mogą ułożyć stosunek prawny według swego 

uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 

współżycia społecznego. 

Ponadto, w treści przepisu § 1 pkt 3) uchwały zmieniającej, Rada Miejska w Elblągu, nadała nowe brzmienie 

§ 3 załącznika do uchwały zmienianej. 

Rada postanowiła, iż § 3 załącznika do uchwały zmienianej, otrzymuje brzmienie: 

§ 3. 1. O najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie 

niżej wymienione warunki: 

1) posiada średni miesięczny dochód brutto za trzy ostatnie miesiące, który nie przekracza na osobę 190% 

najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 140% najniższej emerytury w gospodarstwie 

wieloosobowym, 

2) zamieszkuje na terenie miasta Elbląga od co najmniej roku, 

3) powierzchnia mieszkalna jej dotychczas zajmowanego lokalu w przeliczeniu na jednego członka 

gospodarstwa domowego nie przekracza 6 m
2
 lub 12 m

2
 dla osoby samotnie zamieszkującej. W przypadku 

zamieszkiwania w lokalu osób niepełnosprawnych od powierzchni mieszkalnej odejmuje się 4 m
2
 na każdą 

osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub 15 m
2
 na każdą osobę poruszającą się na wózku 

inwalidzkim, 

4)  nie posiada tytułu prawnego do zajmowania innego mieszkania, budynku mieszkalnego lub ich części,  

5) nie zbyła lokalu w okresie 5 ostatnich lat na rzecz innych osób, podmiotów prawa własności, 

spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa najmu lokalu chyba że utraciła tytuł prawny w związku z trudną 

sytuacją zdrowotną lub w wyniku podziału majątku, a uzyskane środki ze zbycia nie pozwalają na zakup lokalu 

mieszkalnego na wolnym rynku, 

6) nie otrzymała jednorazowej odprawy mieszkaniowej wypłaconej na podstawie przepisów 

o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych.”, 

Wstępnie wskazać należy, że redakcja przepisu § 1 pkt 3) uchwały zmieniającej, nadająca nową treść  

§ 3 załącznika do uchwały zmienianej, zapewne wbrew intencjom Rady powoduje, że dotychczasowy przepis  

§ 3 załącznika do uchwały Nr XXVI/721/2013, składający się z dwóch ustępów, po wejściu w życie uchwały 

zmieniającej, będzie zawierał wyłącznie jeden ustęp. W kontekście wyeliminowania w ten sposób regulacji  

§ 3 ust. 2 załącznika do uchwały, stanowiącej, iż o najem lokalu socjalnego może ubiegać się osoba, której 

średni miesięczny dochód brutto za trzy ostatnie miesiące nie przekracza na osobę 100% najniższej emerytury 

w gospodarstwie jednoosobowym lub 80% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym oraz która 
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jest bezdomna bądź zagrożona bezdomnością lub też spełnia kryteria o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, 

wskazać należy, że definicja osoby bezdomnej zawarta w § 2 pkt 13) załącznika do uchwały zmienianej (pod 

pojęciem osoby bezdomnej należy rozumieć osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu 

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

i nigdzie niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych), jest niezgodna z art. 6 pkt 8) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ.U. 

z 2017 r., poz. 1769), który stanowi, iż przez osobę bezdomną rozumieć należy osobę niezamieszkującą 

w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy 

i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę 

niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości 

zamieszkania. 

Przede wszystkim jednak, uchwalone w zakwestionowanym zakresie przepisy, w sposób istotny naruszają 

ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w tym 

w szczególności przepis art. 4 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. 

Zgodnie z powołanymi przepisami, gmina zobligowana jest tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych, wszystkich wymagających tego członków wspólnoty samorządowej, tj. tych członków 

wspólnoty, których potrzeby mieszkaniowe są niezaspokojone. 

Powyższe wynika z treści art. 4 ust. 1 i ust. 2, zgodnie z którym tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy, a gmina, na zasadach i w 

wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby 

mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

O istnieniu lub braku zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych decydują warunki zamieszkiwania oraz 

dochód. Brak jest podstaw do wyłączenia z kręgu osób uprawnionych do ubiegania się o uzyskanie lokalu 

gminnego, osób zamieszkujących na terenie miasta Elbląga przez okres krótszy niż rok, osób posiadających 

tytuł prawny do zajmowania innego mieszkania, budynku mieszkalnego lub ich części, osób, które zbyły lokal 

w okresie 5 ostatnich lat, a także osób, które otrzymały jednorazową odprawę mieszkaniową, na podstawie 

przepisów o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych. 

Powyższe nie przesądza o zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych tych osób. 

Wskazać należy, że także Wojewódzkie Sądy Administracyjne (m.in. sygn.: IV SA/Po 102/12, II SA/Go 

908/11) za niedopuszczalne uznają wyłączenie z kręgu uprawnionych do ubiegania się o wynajem lokalu 

z gminnego zasobu mieszkaniowego osób, które posiadają tytuł prawny do innego lokalu. Jedynie umowa 

najmu lokalu socjalnego, stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy może być zawarta tylko z osobą, która nie ma 

tytułu prawnego do lokalu. 

W ocenie organu nadzoru, uchwalone przez Radę, kwestionowane kryteria warunkujące możliwość ubiegania 

się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony, mogą być ewentualnie rozważane jak kryteria 

przyznawania pierwszeństwa zawarcia umowy najmu, jednak nie mogą całkowicie eliminować ww. kręgu osób 

i pozbawiać ich prawa do ubiegania się o lokal mieszkalny z zasobów gminnych. 

Mając na uwadze powyższe, rozstrzygnięto jak w sentencji. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 

30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.  

WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 
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