r
'}

Poznań,

23 LUT. 2012

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
KN-Ko.413 1.1.31.2012.3

ROZSTRZYGNIĘCIE
Na podstawie art. 91 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
\
orzekam
nieważność uchwały Nr 137IXVI12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Ślesin - ze względu na istotne naruszenie prawa.
Uzasadnienie
Uchwała Nr 1371XV112 Rady Miejskiej Gminy Ślesin została podjęta na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).
Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 27 stycznia 20121.
Dokonując oceny zgodności
stwierdził, co następuje:

z pJwem

przedmiotowej

uchwały,

organ

nadzoru

W dniu 20 stycznia 2012 r. Rada Miejska Gminy Ślesin podjęła uchwałę w sprawie
~stalenia zasad wynajmowania lokali "[chodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Slesin. Przeprowadzona kontrola legalności wykazała, że przedmiotowa uchwała została
podjęta z naruszeniem przepisów prawa]
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 121 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkanilowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego
rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, w tym zasady i kryteria ~ynajmowania lokali, których najem jest związany ze
stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone
na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali
podnajmowanych przez gminę stosu~e się odpowiednio zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Użyte w przepisie art. 21 ust. ~ ustawy sformułowanie "Rada gminy uchwala", nie
pozostawia organowi stanowiącemu żadnej dowolności w zakresie tworzenia prawa
miejscowego w tym przedmiocie. InnYl]llisłowy w ramach upoważnienia ustawowego organ
stanowiący gminy ma obowiązek wydać przepisy normujące materię nim objętą. Jedyny
wyjątek od tego obowiązku został wyartykułowany w zdaniu drugim pkt 2 ust. 1 art. 21
ustawy, z którego wynika, że rada gminy może, a więc nie jest zobowiązana do uregulowania
odmiennych zasad wynajmowania lOkr podnajmowanych przez gminę, bowiem w takim

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. (061) 851-55-66, fax (061) 854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wojewodawielkopolski@poznan.uw.gov.pl

2

przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują zasady przewidziane dla wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Podobny wniosek należy wyciągnąć ze sformułowania zawartego w przepisie art. 21
ust. 3 ustawy, w którym ustawodawca użył kategorycznego zwrotu "powinny", który w
sposób jednoznaczny
nakazuje uregulować wszystkie wymienione w tym przepisie
zagadnienia. 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 przepisów, mająca charakter
wyliczenia enumeratywnego otwartego, pozwala organowi stanowiącemu gminy co najwyżej
uzupełnić obowiązkowy zbiór zagadnień o inne, nie wymienione w nim zagadnienia,
jednakże z poszanowaniem zakresu upoważnienia oraz innych przepisów powszechnie
obowiązujących. Powyższy punkt widzenia potwierdza również pogląd Naczelnego Sądu
Administracyjnego zawarty w wyroku z dnia 17 listopada 2004 r. (sygn. akt OSK 883/04).
Tymczasem w przedmiotowej uchwale Rada Miejska Gminy Ślesin nie uwzględniła
dyspozycji art. 21 ust. 3 ustawy nakładającej obowiązek określenia w uchwale:
- wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub
w podnajem lokalu na czas nieoznaczony,
wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającego zastosowanie obniżek
czynszu,
warunków zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy,
kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas rueoznaczony,
kryteriów oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2•
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy rada jest zobligowana do kompleksowego
uregulowania wszystkich postanowień w zakresie punktów 1 - 7, czego mocą przedmiotowej
uchwały Rada Miejska Gminy Ślesin nie dokonała. Niewypełnienie przez Radę całej
dyspozycji wskazanego przepisu stanowi wybiórcze i cząstkowe korzystanie z normy
prawnej, a w sytuacji jej bezwzględnego obowiązywania jest to niedopuszczalne i sprzeczne z
zasadami demokratycznego państwa prawa. Brak uregulowania w uchwale wskazanych
elementów wpływa na ocenę legalności całego aktu, skutkując koniecznością stwierdzenia
nieważności całej uchwały.
W tym stanie rzeczy orzeczenie nieważności uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin
Nr 137IXV/12 z dnia 20 stycznia 2012 r. jest konieczne i uzasadnione.
W związku z powyższym orzeczono jak sentencji.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty
jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewad

Otrzymuj a:
1.Rada Miejska Gminy Ślesin
2.Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

Wi Ikopolski

