
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rozstrzygnięcie nadzorcze  
Wojewody Małopolskiego 

Nr PN.II.0911-61-10 
z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

 
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) stwierdza się nieważność uchwały 
Nr XLI/467/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ na rzecz ich 
najemców – w części tj. §5 pkt. 2 uchwały w zakresie słów: „oraz złożą oświadczenie  
o zrzeczeniu się zwrotu kaucji mieszkaniowej”  

UZASADNIENIE 
 

Na sesji w dniu 01 marca 2010 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwałę  
XLI/467/2010 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Miasta Nowy Targ na rzecz ich najemców . 

 
Przedmiotowa uchwała została doręczona do organu nadzoru w dniu 10 marca 2010 r.  

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 34 ust. 
1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1b, ust. 2 i 2a, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 
2603 z późn.zm.)  

 
W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, iż została ona podjęta  

z istotnym naruszeniem prawa.  
 
 Na mocy przedmiotowej uchwały Rada Miasta postanowiła określić zasady sprzedaży 
wszystkich lokali mieszkalnych oddanych w najem, a znajdujących się w budynkach 
wielomieszkaniowych, stanowiących własność Gminy Miasto Nowy Targ z wyłączeniem 
lokali znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych oddanych do użytku po 01 
stycznia 2008 r.  
 

W §5 pkt. 1 uchwały Rada Miasta Nowy Targ postanowiła udzielić bonifikaty od ceny 
lokalu w wysokości odpowiednio 80% i 75% w zależności od tego czy cena sprzedaży płatna 
będzie jednorazowo czy też rozłożona na raty. Natomiast w §5 pkt. 2 Rada postanowiła, iż 
„Bonifikaty, o których mowa w pkt 1 przysługują wyłącznie nabywcom, którzy nie zalegają  
z żadnymi opłatami z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz złożą oświadczenie o zrzeczeniu 
się zwrotu kaucji mieszkaniowej”.   
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Dokonując analizy prawnej przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż 
wskazany powyżej zapis uchwały został przyjęty z istotnym naruszeniem przepisów ustawy   
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 31 poz. 266 z późn.zm.) oraz ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 
2603 z późn.zm.). Ponadto zakwestionowany zapis uchwały jest sprzeczny z zasadami 
państwa prawa i legalizmu wyrażonymi w art. 2 i 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
W ocenie organu nadzoru obowiązujące przepisy prawa nie uprawniają rady gminy do 

uregulowania w drodze uchwały kwestii zwrotu kaucji mieszkaniowej. Tymczasem  
w zaskarżonej uchwale uzależniono przyznanie nabywcy lokalu mieszkalnego bonifikaty od 
ceny nieruchomości od złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się zwrotu kaucji mieszkaniowej 
(§5 pkt. 2 in fine). 

  
Przy czym organ nadzoru zauważa, iż na mocy ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.  

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 206, poz. 1590) od 7 stycznia 2010 r. wprowadzono do porządku prawnego zapis 
zgodnie z którym w uchwale rady gminy określa się w szczególności warunki udzielenia 
bonifikat i wysokość stawek procentowych, niemniej jednak warunki te nie powinny w ocenie 
organu nadzoru naruszać aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Natomiast taka sytuacja 
nastąpiła w przedmiotowej sprawie. 

 
Zdaniem organu nadzoru ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 
Nr 31 poz. 266 z późn.zm.) jest ustawą szczególną w stosunku do ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz ustawy o samorządzie gminnym i to właśnie ona kompleksowo 
normuje m.in. zasady wpłacania i wypłacania kaucji. I tak m.in. stosownie do treści normy 
ujętej w art. 6 ust. 4 ww. ustawy kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia 
opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności 
wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Ponadto zgodnie z art. 36 ww. ustawy kaucja wpłacona 
przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r., pomniejszona o ewentualne należności 
wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia 
lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę (ust. 1). Przy czym w myśl ust. 2 ww. 
przepisu; kaucja wpłacona przez najemcę w okresie obowiązywania ustawy z dnia 2 lipca 
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509  
z późn.zm.), podlega zwrotowi w zwaloryzowanej kwocie odpowiadającej przyjętemu przy 
jej wpłacaniu procentowi wartości odtworzeniowej lokalu obowiązującej w dniu jej zwrotu,  
w terminie określonym w ust. 1. Zwrócona kwota nie może być jednak niższa od kwoty 
kaucji wpłaconej przez najemcę. 

 
W świetle przytoczonych przepisów stwierdzić należy, iż Rada Miasta nie była 

uprawniona do normowania kwestii zrzeczenia się zwrotu kaucji mieszkaniowej bowiem 
zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami ustawy nabywcy lokalu mieszkalnego 
przysługuje zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej m.in. w przypadku nabycia lokalu 
na własność.  

 
Tym samym mając na uwadze, iż zakwestionowany fragment uchwały narusza  

w stopniu istotnym przepis art. 6 ust. 4 i art. 36 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.  
z 2005 Nr 31 poz. 266 z późn.zm.) uznać należy, iż niniejsze rozstrzygnięcie jest w pełni 
uzasadnione.  
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Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego - zgodnie z art. 13 pkt 8a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 68, poz. 449; z późn. zm.).  
  

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia. 
 
 

Z up. Wojewody Małopolskiego 
 

Dyrektor  
Wydziału Prawnego i Nadzoru: 

Mirosław Chrapusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


