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Poz. 1856
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UCHWAŁA NR XIII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 4 sierpnia 2011r.
w sprawie zasad korzystania z parków na terenie miasta Słubice
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) oraz w związku z art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 2. Trawniki i zieleńce w parkach wymienionych
w § 1 przeznacza się do wypoczynku i rekreacji.

§ 1. Ustala się zasady korzystania z parków miejskich na terenie miasta Słubice dla parków:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

1) przy Placu Bohaterów,
2) Plac Sybiraków,
3) przy Al. Niepodległości,
4) przy Placu Wolności,
5) Plac Frankfurcki.

§ 3. Integralną częścią uchwały jest plan graficzny określający obszary parków, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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Poz. 1856
Załącznik
do uchwały Nr XIII/103/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 4 sierpnia 2011r.

Plan graficzny określający obszary parków na terenie Słubic:

1) przy Placu Bohaterów:
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2) Plac Sybiraków:
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3) przy Al. Niepodległości:
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4) przy Placu Wolności:
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5) Plac Frankfurcki:
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UCHWAŁA NR 0007.98.2011
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 12 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 12 § 4 i § 11 ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm.) uchwala się, co następuje
§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 października 2011r., na wniosek Burmistrza Sulechowa tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 17
w Sulechowie w granicach obejmujących Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.

§ 2. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 1.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sulechów oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Jan Rerus

===================================================================================
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INFORMACJA NR OSZ-4110-18,19(4)/2011/20684/RN
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 16 sierpnia 2011r.
o podmiocie ubiegającym sie o koncesję
Stosownie do art. 31 ust. 4 w związku z art. 31 ust. 3
pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że

w Słubicach o łącznej mocy zainstalowanej
17,136MW oraz w zakresie przesyłania i dystrybucji
ciepła za pośrednictwem jednej sieci ciepłowniczej
zasilanej ze źródła przy ul. Folwarcznej 1b.

na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Słubice Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach w dniu
8 sierpnia 2011r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie udzielenia temu Przedsiębiorcy – koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie
i dystrybucję ciepła.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego URE
z siedzibą w Szczecinie
Anna Bródka

Przedsiębiorstwo ubiega się o koncesję w zakresie
wytwarzania ciepła w źródłach zlokalizowanych
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DECYZJA NR OSZ-4210-21(15)/2011/334/IX/JG
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 22 sierpnia 2011r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21,
poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011r. Nr 94,
poz. 551 i Nr 135, poz. 789) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz
z 2011r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106,
poz. 622 i Nr 133, poz. 768) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
0000156699,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 596-10-02735
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”:
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na
okres do 30 września 2012r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje z dnia
1 października 1998r. na wytwarzanie ciepła
Nr WCC/145/334/U/1/98/MS (z późn. zm.) oraz z dnia
1 października 1998r. na przesyłanie i dystrybucję
ciepła Nr PCC/156/334/U/1/98/MS (z późn. zm.),
w dniu 27 kwietnia 2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo
energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej
„Prezesem URE” do uzupełnienia wniosku, złożenia
wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami
z dnia: 6 maja 2011r., 1 i 24 czerwca 2011r., 14 lipca
2011r. oraz 1 sierpnia 2011r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE
w dniach: 20 maja 2011r., 17 czerwca 2011r.,
8 i 29 lipca 2011r., oraz 10 sierpnia 2011r. W dniu
12 sierpnia 2011r., zawiadomiono Przedsiębiorstwo
energetyczne o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. W dniu
16 sierpnia 2011r., Przedsiębiorstwo energetyczne
poinformowało o nieskorzystaniu z możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 – 5
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), zwanego
w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie
z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych
kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku
kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia
30 września 2012r. Ustalony termin umożliwi obowiązywanie taryfy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
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W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres
Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71 – 617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż
po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego URE
z siedzibą w Szczecinie
Anna Bródka
Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-21(15)/2011/334/IX/JG
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 22 sierpnia 2011r.
TARYFA DLA CIEPŁA
1. INFORMACJE OGÓLNE
1. 1. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:

Poz. 1859
czeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2010r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej
części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia
15 stycznia 2007r., w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem
przyłączeniowym”.
1. 2. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
1. 3. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie
zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1. 4. Objaśnienia pojęć i skrótów:
1) sprzedawca – Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o. o. w Międzyrzeczu przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych
źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
2) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera
energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
4) lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
5) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
6) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
7) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
8) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami),

9) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia
17 września 2010r., w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozli-

10) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
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w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub
źródło ciepła,
11) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
12) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
13) grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania,
14) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu,
15) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

Poz. 1859
dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat
mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą
siecią oraz niejednoczesności występowania
szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców,

17) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
18) sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Międzyrzeczu działający na podstawie
koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu
1 października 1998r. na:
a) wytwarzanie ciepła Nr WCC/ 145/334/U/1/98/
MS z późniejszymi zmianami,
b) przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/156/
334/U/1/98/MS z późniejszymi zmianami.
3. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Uwzględniając kryterium źródła ciepła, sieci ciepłowniczych oraz miejsce dostarczania ciepła do
odbiorców, podział odbiorców na grupy przedstawia
się następująco
Grupy odbiorców ZEC Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

16) przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne

L.p.

Grupa
taryfowa

1.

A1

2.

A2

3.

A3

Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy zasilani z ciepłowni rejonowej opalanej węglem kamiennym i brunatnym przy ul. Fabrycznej 3 w Międzyrzeczu poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania
ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność odbiorcy
i eksploatowane przez odbiorcę
Odbiorcy zasilani z ciepłowni rejonowej opalanej węglem kamiennym i brunatnym przy ul. Fabrycznej 3 w Międzyrzeczu poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania
ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę
Odbiorcy zasilani z ciepłowni rejonowej opalanej węglem kamiennym i brunatnym przy ul. Fabrycznej 3 w Międzyrzeczu poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania
ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące
własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. Zewnętrzna instalacja
odbiorcza należy do odbiorcy
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4.

B1

5.

B2

6.

C

7.

D

8.

E

9.

F

10.

G

11.

H

12.

I

13.

J
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Odbiorcy zasilani z ciepłowni rejonowej opalanej gazem ziemnym GZ-50 przy
ul. Poznańskiej 55 w Międzyrzeczu poprzez wodną sieć ciepłowniczą stanowiącą
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania
ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące
własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. Zewnętrzna instalacja
odbiorcza należy do sprzedawcy
Odbiorcy zasilani z ciepłowni rejonowej opalanej gazem ziemnym GZ-50 przy
ul. Poznańskiej 55 w Międzyrzeczu poprzez parową sieć ciepłowniczą stanowiącą
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania
ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące
własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. Zewnętrzna instalacja
odbiorcza należy do sprzedawcy
Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej opalanej gazem ziemnym GZ-50 lub olejem opałowym przy ul. Piastowskiej 40 w Międzyrzeczu. Rozliczani wg stawek
opłat o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych przy ul. Piastowskiej 4
w Międzyrzeczu, w m. Kęszyca Leśna 31, w m. Kęszyca Leśna 73 i w m. Kaława
opalanych gazem ziemnym GZ-50 lub olejem opałowym. Rozliczani wg stawek
opłat o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni przy ul. Poznańskiej 14 w Międzyrzeczu, opalanej olejem opałowym. Odbiorcy rozliczani wg stawek opłat, o których
mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych w m. Pniewo 90, w m. Bobowicko, w m. Gorzyca 17, w m. Kęszyca Wieś 16, w m. Kuźnik, przy ul. Spacerowej 1, przy ul. Podbielskiego 1, przy ul. Waszkiewicza 52, przy ul. Rynek 1, przy
ul. Łąkowej 18, przy ul. Staszica 9, przy ul. Staszica 22, przy ul. Reymonta 5, przy
ul. Wojska Polskiego 1, przy ul. Kołłątaja 7, przy ul. Malczewskiego 10 w Międzyrzeczu oraz w m. Kęszyca Leśna 56 opalanych gazem ziemnym. Rozliczani wg
stawek opłat o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych w Międzyrzeczu przy:
ul. Szkolnej 2 i ul. Winnica 30 opalanych węglem. Odbiorcy rozliczani wg stawek
opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w Międzyrzeczu należących do odbiorców i eksploatowanych przez sprzedawcę przy: ul. 30-go Stycznia 57, ul. Libelta 5,
ul. Mickiewicza 1 i ul. Pamiątkowej 11, opalanych gazem ziemnym GZ-50. Odbiorcy rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w Międzyrzeczu należących do odbiorców i eksploatowanych przez sprzedawcę przy: ul. Libelta 4 i ul. 30 – go Stycznia
7B opalanych węglem. Odbiorcy rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnej w m. Bukowiec 122 opalanej
węglem brunatnym i olejem opałowym. Odbiorcy rozliczani wg stawek opłat,
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego

4. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK
OPŁAT
Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców

Grupa taryfowa A1
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Tabela 4.1
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

126 596,77
10 549,73

2.

Cena ciepła

zł/GJ

27,37

3.

Cena nośnika ciepła

zł/ m3

23,08

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

13 026,14
1 085,51

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,77

Grupa taryfowa A 2
Tabela 4.2

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

126 596,77
10 549,73

2.

Cena ciepła

zł/GJ

27,37

3

3.

Cena nośnika ciepła

zł/ m

23,08

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

21 107,54
1 758,96

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,23

Grupa taryfowa A3
Tabela 4.3

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

126 596,77
10 549,73

2.

Cena ciepła

zł/GJ

27,37

3.

Cena nośnika ciepła

zł/ m3

23,08

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

24 034,91
2 002,91

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,54
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Grupa taryfowa B1
Tabela 4.4

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

96 857,00
8 071,42

2.

Cena ciepła

zł/GJ

61,91

3

3.

Cena nośnika ciepła

zł/ m

13,44

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

9 822,84
818,57

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

4,78

Grupa taryfowa B2
Tabela 4.5

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

96 857,00
8 071,42

2.

Cena ciepła

zł/GJ

61,91

3.

Cena nośnika ciepła

zł/ m3

13,44

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

15 973,68
1 331,14

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,81

Grupa taryfowa C
Tabela 4.6

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną

zł/MW

13 537,33

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

63,00

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną

zł/MW

7 851,46

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

62,96

Grupa taryfowa D
Tabela 4.7
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Grupa taryfowa E
Tabela 4.8

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

zł/MW

15 887,93

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

72,20

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

zł/MW

9 832,68

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

60,82

Grupa taryfowa F
Tabela 4.9

Grupa taryfowa G
Tabela 4.10

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

zł/MW

15 891,43

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

49,25

Grupa taryfowa H
Tabela 4.11

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

zł/MW

6 291,76

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

64,45

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

zł/MW

12 501,78

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

48,90

Grupa taryfowa I
Tabela 4.12
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Grupa taryfowa J
Tabela 4.13

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

zł/MW

11 367,24

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

40,03

Stawki opłat za przyłączenie do sieci
Zgodnie z art. 7 pkt 8 ustawy Prawo energetyczne
przedsiębiorstwo pobiera opłaty za przyłączenie do
sieci ciepłowniczej według następujących stawek:

Tabela 4.14
Lp.

Rodzaje stawek opłat

1.

Przyłącze 2 x Dn 25

2.

Przyłącze 2 x Dn 32

Jedn. miary

Stawka opłaty w zł
229,07
240,41

zł/mb
3.

Przyłącze 2 x Dn 40

275,71

4.

Przyłącze 2 x Dn 50

287,73

5. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania przez sprzedawcę są określone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego.
6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
6. 1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Zawarte w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone
w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
6. 2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo –
rozliczeniowego,
niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaży ciepła,

185 9

udzielania bonifikat
biorcy,

przysługujących od-

nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
7. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
7. 1. O każdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej
na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
7. 2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później
niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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DECYZJA NR OSZ-4210-48(20)/2010/2011/1249/IX-1330
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 25 sierpnia 2011r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21,
poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011r. Nr 94,
poz. 551 i Nr 135, poz. 789) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz
z 2011r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173, Nr 106,
poz. 622 i Nr 133, poz. 768) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 30 września 2010r. przedsiębiorstwa energetycznego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrociepłownia Gorzów z siedzibą
w Gorzowie Wlkp. posiadającego:
1. numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS): 0000032334,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP): 769-05024-95,
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy na jeden rok
od dnia jej wprowadzenia do stosowania.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje udzielone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego
dalej „Prezesem URE” w dniu 12 października 1998r.
na wytwarzanie ciepła Nr WCC/254/1249/U/OT-4/
98/WL ze zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję
ciepła Nr PCC/267/1249/U/OT-4/98/WL ze zmianami,
w dniu 30 września 2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia

taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo
energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE pismami z dnia 13 i 28 października 2010r.
do uzupełnienia wniosku oraz złożenia wyjaśnień.
W dniu 13 grudnia 2010r., na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła zostało zawieszone.
W dniu 23 maja 2011r. Przedsiębiorstwo energetyczne złożyło wniosek o podjęcie zawieszonego
postępowania, co skutkowało wydaniem postanowienia o podjęciu postępowania w dniu 27 maja
2011r. W trakcie dalej prowadzonego postępowania
przedsiębiorstwo było ponownie wzywane do uzupełnienia wniosku pismami z dnia 8 czerwca 2011r.,
z dnia 7 i 29 lipca 2011r. oraz z dnia 10 sierpnia
2011r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 27 czerwca
2011r., 21 lipca 2011r., 9 i 10 sierpnia 2011r.
Pismem z dnia 12 sierpnia 2011r. Przedsiębiorstwo
energetyczne zostało zawiadomione o przedłużeniu
postępowania administracyjnego do dnia 31 sierpnia 2011r., natomiast w dniu 18 sierpnia 2011r.
zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zawiadomiono Przedsiębiorstwo energetyczne o zakończeniu postępowania
dowodowego oraz pouczono o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo, w dniu 24 sierpnia 2011r.,
zrezygnowało z przysługującego mu uprawnienia.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła oraz
proponują okres jej obowiązywania.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 – 5
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r. Nr 194, poz. 1291),
zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem
taryfowym”.
Ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji ustalone
zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne przy
zastosowaniu uproszczonego sposobu kalkulacji cen
ciepła, o których mowa w § 13 rozporządzenia taryfowego. Natomiast ceny ciepła wytwarzanego
w pozostałych źródłach ciepła oraz stawki opłat za
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usługi przesyłowe skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku
stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych
jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym
pierwszy rok stosowania taryfy.
Ustalony okres obowiązywania taryfy dla ciepła
odpowiada okresowi stosowania taryfy wskazanemu w § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1
Kodeksu postępowania cywilnego).

Poz. 1860
Załącznik do decyzji
Nr OSZ-4210-48(20)/2010/2011/1249/IX-1330/BK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 25 sierpnia 2011r.
TARYFA DLA CIEPŁA
I. Informacje ogólne

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło
dostarczane odbiorcom przez PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, działający na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w zakresie:
wytwarzania ciepła Nr WCC/254/1249/U/OT-4/98/WL
z dnia 12 października 1998r. zmienioną decyzjami
z dnia:
6 stycznia 2000r. Nr WCC/254A/1249/W/1/2/2000/AS,
27 kwietnia 2005r. Nr WCC/254B/1249/W/2/2005/BT,
23 października 2007r. Nr WCC/254-ZTO/1249/W/
OŁO/2007/PKo,
16 grudnia 2008r.
OŁO/2008/BW,

Nr

WCC/254-ZTO-A/1249/W/

4 maja 2009r. Nr WCC/254-ZTO-B/1249/W/OŁO/
2009/TB,

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Szczecinie – ul. Żubrów
3, 71-617 Szczecin.

2 kwietnia 2010r. Nr WCC/254-ZTO-C/1249/W/OŁO/
2010/LK,

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/267/1249/
U/OT-4/98/WL z dnia 12 października 1998r. zmienioną decyzjami z dnia:

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż
po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

27 kwietnia 2005r. Nr PCC/267B/1249/W/2/2005/BT,

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno- Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecnie
Anna Bródka

31 sierpnia 2010r. Nr WCC/254-ZTO-D/1249/W/3/
2010/PP,
17 września 2010r. Nr WCC/254-ZTO-E/1249/W/3/
2010/MOS,
30 grudnia 2010r. Nr WCC/254-ZTO-F/1249/W/OŁO/
2010/KK,
19 lipca 2011r. Nr WCC/254-ZTO-I/1249/W/OŁO/
2011/KK;

6 sierpnia 1999r. Nr PCC/267/S/1249/U/3/99,
6 stycznia 2000r. Nr PCC/267A/1249/W/1/2/2000/AS,
23 października 2007r. Nr PCC/267-ZTO/1249/W/2/
2007/PKo,
16 grudnia 2008r. Nr PCC/267-ZTO-A/1249/W/OŁO/
2008/BW,
31 sierpnia 2010r. Nr PCC/267-ZTO-B/1249/W/2/
2010/IB,
17 września 2010r. Nr PCC/267-ZTO-C/1249/W/2/
2010/UA,
8 grudnia 2010r. Nr PCC/267-ZTO-D/1249/W/OŁO/
2010/KK,
19 lipca 2011r. Nr PCC/267-ZTO-E/1249/W/OŁO/
2011/KK;
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obrotu ciepłem Nr OCC/333/854/W/OŁO/2007/PL
z dnia 12 lipca 2007r. zmienioną decyzjami z dnia:
10 grudnia 2008r. Nr OCC/333A/845/W/OŁO/2008/TB,
31 sierpnia
2010/IB.

2010r.

Nr

OCC/333-ZTO/1249/W/2/

2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
17 września 2010r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.
3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje
się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
II. Objaśnienie pojęć użytych w taryfie
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera
energię cieplną na podstawie umowy ze sprzedawcą,
2) sprzedawca – PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów Wlkp. – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła
w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo
źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz
sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach,
3) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
4) lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
5) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
6) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
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7) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
8) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
9) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
10) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub
źródło ciepła,
11) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
12) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
13) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu,
14) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
15) przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne
dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat
mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą
siecią oraz niejednoczesności występowania
szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców,
16) obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła – największe natężenie przepływu nośnika
ciepła, odpowiadające w przypadku:
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a) sieci ciepłowniczej – przyłączeniowej mocy
cieplnej i parametrom nośnika ciepła dostarczonego ze źródła ciepła do tej sieci, określonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,
b) węzła cieplnego – zamówionej mocy cieplnej
dla obiektu lub obiektów zasilanych z tego
węzła cieplnego oraz parametrom nośnika
ciepła dostarczanego do tego węzła, określonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,
c) obiektu zasilanego z grupowego węzła cieplnego za pośrednictwem eksploatowanej
przez przedsiębiorstwo energetyczne zewnętrznej instalacji odbiorczej – zamówionej
mocy cieplnej na potrzeby ogrzewania tego
obiektu oraz parametrom wody dostarczanej
z grupowego węzła cieplnego do instalacji
centralnego ogrzewania, określonym dla warunków obliczeniowych na podstawie danych projektowych dla tej instalacji,

III. Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe
Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany
został według następujących kryteriów:
1) rodzaju nośnika ciepła i jego parametrów,
2) źródeł ciepła,
3) miejsca dostarczania ciepła.
Oznaczenie grup taryfowych:
A - odbiorcy zasilani w ciepło wytwarzane w postaci wody grzewczej w źródle ciepła zlokalizowanym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Energetyków
6 i w ciepłowni Zakanale przy ul. Małorolnych
20a,
B

- odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane
w postaci wody grzewczej w lokalnych kotłowniach gazowych zlokalizowanych w Gorzowie
Wlkp. przy ulicach: Warszawska 86, Parkowa 1,
Sikorskiego 80, Sikorskiego 36, Krótka 12, Teatralna 28, Kostrzyńska 4, Głowackiego 4,
Mieszka I 65 a, Borowskiego 31, Małyszyńska 8,
Armii Polskiej 38, Chrobrego 6, Łokietka 28,
Roosevelta 15, Szczecińska 25, Grottgera 5,
Wyszyńskiego 22/23, Wyszyńskiego 123,
K. Wielkiego 48, i Walczaka 40, a także w Lipkach Wielkich przy ul. Szosowej 105,

C

- odbiorcy zasilani w ciepło wytwarzane w postaci wody grzewczej w lokalnej kotłowni miałowej zlokalizowanej w Marwicach,

17) tabela regulacyjna – przedstawioną w postaci
tabeli lub na wykresie zależność temperatury
nośnika ciepła od warunków atmosferycznych;
16) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której są zlokalizowane obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
17) sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
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D - odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane
w postaci pary wodnej w źródle ciepła zlokalizowanym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Energetyków 6.

Wykaz grup odbiorców
Lp.
1

Symbol grupy taryfowej
2

1

Grupa odbiorców A1

2

Grupa odbiorców A2

Charakterystyka grupy taryfowej
3
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci
wody grzewczej w źródle ciepła zlokalizowanym
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Energetyków 6 i w ciepłowni
Zakanale przy ul. Małorolnych 20a; miejscem dostarczania ciepła są węzły, obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez
sprzedawcę
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci
wody grzewczej w źródle ciepła zlokalizowanym
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Energetyków 6 i w ciepłowni
Zakanale przy ul. Małorolnych 20a; miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi, stanowiącymi
własność sprzedawcy i eksploatowanymi przez sprzedawcę
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3

Grupa odbiorców A3

4

Grupa odbiorców A4

5

Grupa odbiorców B

6

Grupa odbiorców C

7

Grupa odbiorców D1

8

Grupa odbiorców D
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Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci
wody grzewczej w źródle ciepła zlokalizowanym
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Energetyków 6 i w ciepłowni
Zakanale przy ul. Małorolnych 20a; miejscem dostarczania ciepła jest sieć ciepłownicza, stanowiąca własność sprzedawcy i eksploatowana przez sprzedawcę
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci
wody grzewczej w źródle ciepła zlokalizowanym
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Energetyków 6 i w ciepłowni
Zakanale; miejscem dostarczania ciepła są źródła ciepła, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane
przez sprzedawcę
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci
wody grzewczej w kotłowniach gazowych, stanowiących własność sprzedawcy i eksploatowanych przez
sprzedawcę; rozliczanie według § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci
wody grzewczej w kotłowni miałowej, stanowiącej
własność sprzedawcy i eksploatowanej przez sprzedawcę; rozliczanie według § 7 ust. 7 rozporządzenia
taryfowego
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci
pary wodnej 0,4MPa w źródle ciepła zlokalizowanym
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Energetyków 6; miejscem
dostarczenia ciepła jest źródło ciepła, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci
pary wodnej 1,2MPa w źródle ciepła zlokalizowanym
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Energetyków 6; miejscem
dostarczenia ciepła jest źródło ciepła, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Grupa taryfowa A1 (indywidualne węzły cieplne)
Lp.

Ceny i stawki opłat

Jednostka miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c

63 158,76
5 263,23

2.

Cena ciepła

zł/GJ

17,71

3.

Cena nośnika ciepła

zł/t

8,16

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

37 420,08
3 118,34

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

12,60
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Grupa taryfowa A2 (grupowe węzły cieplne)
Lp.

Ceny i stawki opłat

Jednostka miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c

63 158,76
5 263,23

2.

Cena ciepła

zł/GJ

17,71

3.

Cena nośnika ciepła

zł/t

8,16

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

47 135,88
3 927,99

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

12,14

Grupa taryfowa A3 (sieci ciepłownicze)
Lp.

Ceny i stawki opłat

Jednostka miary

Ceny i stawki
opłat netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c

63 158,76
5 263,23

2.

Cena ciepła

zł/GJ

17,71

3.

Cena nośnika ciepła

zł/t

8,16

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c

9 084,60
757,05

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,88

Grupa taryfowa A4 (źródła ciepła)
Lp.

Ceny

Jednostka miary

Ceny netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c

63 158,76
5 263,23

2.

Cena ciepła

zł/GJ

17,71

3.

Cena nośnika ciepła

zł/t

8,16

Lp.

Stawki opłat

Jednostka miary

Stawki opłat netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną

zł/MW/m-c

7 818,45

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

55,90

Lp.

Stawki opłat

Jednostka miary

Stawki opłat netto

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną

zł/MW/m-c

12 897,52

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

41,53

Grupa taryfowa B

Grupa taryfowa C
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Grupa taryfowa D1
Lp.

Ceny

Jednostka miary

Ceny netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c

91 757,28
7 646,44

2.

Cena ciepła

zł/GJ

21,83

3.

Cena nośnika ciepła

zł/t

9,12

1.8. Grupa taryfowa D2
Lp.

Ceny

Jednostka miary

Ceny netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c

95 223,96
7 935,33

2.

Cena ciepła

zł/GJ

24,19

3.

Cena nośnika ciepła

zł/t

9,12

V. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
Średnica przyłącza

Stawki opłat netto

(mm)

(zł/m)

32

131,89

40

134,87

50

142,13

65

167,82

VI. Zasady ustalania opłat za ciepło
1. Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaj
pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania przez
sprzedawcę są określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
2. Opłata za przyłączenie do sieci obliczana jest
jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za
przyłączenie do sieci, ustalonej w taryfie dla danego
przyłącza.
VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat
1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla
standardów jakościowych obsługi odbiorców, które
zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo –
rozliczeniowego,

niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaży ciepła,
udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VIII. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek
opłat
1. O zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie co najmniej na 14 dni
przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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OGŁOSZENIE NR 1/2011
STAROSTY NOWOSOLSKIEGO
z dnia 29 lipca 2011r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Nowej Soli
Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania
wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do
spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r.
Nr 62, poz. 560) zawiadamiam
organizacje i organy, o których mowa w art. 44 c
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 214,
poz. 1407 z późn. zm.) o możliwość zgłaszania po
jednym kandydacie na członka: Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
będącej organem opiniodawczo-doradczym, składa-

jącym się z pięciu osób, powołanych przez Starostę
Powiatu Nowosolskiego spośród zgłoszonych kandydatów.
Zgłoszenia kandydatów, podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania organizacji i organów, o których mowa powyżej, należy składać
w terminie do dnia 31 sierpnia 2011r. na adres: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli ul. Moniuszki 3B,
67 – 100 Nowa Sól.
Wicestarosta
Barbara Wróblewska

===================================================================================

1862
18 62

WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 320/11
z dnia 22 czerwca 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Mirosław Trzecki

Sędziowie

Sędzia WSA Marek Szumilas
(spr.)
Sędzia WSA Ireneusz Fornalik

Protokolant

inspektor Małgorzata Zacharia-Gardzielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca
2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Zielona
Góra z dnia 26 kwietnia 2002r. Nr XXXIX/15/02
w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
I.

stwierdza nieważność § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3
zaskarżonej uchwały,

II. w pozostałym zakresie oddala skargę,
III. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części
określonej w punkcie I wyroku nie podlega
wykonaniu.

UZASADNIENIE
Uchwałą z dnia 26 kwietnia 2002 roku
Nr XXXIX/15/02 Rada Gminy Zielona Góra, działając
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 rok Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733 ) – tj. wersji tych ustaw obowiązujących na dzień jej podjęcia – ustaliła zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała przewidywała
w szczególności w § 5 że :
1. Umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony
może być zawarta z osobami, które wypełniają łącznie następujące warunki:
1) zamieszkują w granicach administracyjnych
przez co najmniej 5 lat wstecz od dnia wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy,
2) nie posiadają samodzielnego mieszkania lub
zamieszkują w lokalach jako główni najemcy
albo osoby bliskie, to jest dzieci i rodzice,
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a powierzchnia mieszkania przypadająca na
jedną osobę uprawnioną wynosi poniżej 5m2.
3) posiadają dochody gwarantujące płatność czynszu. Wymóg gwarantujący płatność czynszu
jest spełniony, jeżeli dochód miesięczny brutto
przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł w okresie
trzech miesięcy poprzedzających datę zakwalifikowania wniosku przekracza 150% najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Umowy najmu mogą być zawierane w pierwszej kolejności z osobami, za którymi przemawiają
szczególne względy zdrowotne lub rodzinne.
Natomiast w § 6 uchwalono, że:
1. Gmina tworzy bazę lokali socjalnych. Umowy
najmu lokalu socjalnego zawierane są na okres jednego roku z możliwością przedłużenia.
2. Umowy najmu mogą być zawierane z osobami, których dochód miesięczny brutto przypadający
na jednego członka gospodarstwa domowego
w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę
zakwalifikowania wniosku nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.
Na powyższą uchwałę, w części obejmującej jej § 5
ust. 1 pkt 1 i 3 nadto § 7 pkt 6 skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł Prokurator
Rejonowy w Zielonej Górze.
Skarżący zwrócił uwagę, że kompetencję do uchwalania zasad wynajmowania lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego przyznaje radzie gminy art. 21
ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów.
W ust 3 ustawodawca wymienił przykładowo elementy przedmiotowe zasad, które powinna uregulować rada w drodze uchwały. Katalog tych spraw
nie ma charakteru zamkniętego co oznacza, że rada
gminy może zawrzeć w uchwale także inne niż wyliczone postanowienia ,o ile mieścić się one będą
w zakresie przedmiotowym udzielonej delegacji.
Zawarty w przepisie zwrot „w szczególności" nakazuje jednocześnie obligatoryjne uwzględnienie
w uchwale wszystkich elementów wymienionych
w pkt 1 – 7.
Prokurator zaskarżonej uchwale zarzucił istotne naruszenie prawa a to: art. 4 i art. 21 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego poprzez nieuprawnione ustalenie w § 5
ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3, iż umowa najmu lokalu na
czas nieoznaczony może być zawarta z osobami,
które zamieszkują w granicach administracyjnych
przez co najmniej 5 lat wstecz od dnia wystąpienia
z wnioskiem o zawarcie umowy, oraz posiadają dochody gwarantujące płatność czynszu, zaś w § 6
ust. 2 wprowadzenie kryterium dochodowego gwarantującego płatność czynszu.
Prokurator Rejonowy wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w tym zakresie odwołując się do treści ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.),
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która definiuje pojęcie wspólnoty samorządowej
określając, że tworzą ją mieszkańcy gminy. W związku z tym zawężenie przez Radę Miejską katalogu
osób mogących ubiegać się o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego stanowi rażące naruszenie
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz wykracza
poza upoważnienie wynikające z art. 21 cyt. ustawy.
Kryterium decydującym o istnieniu uprawnienia do
zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego
zasobu gminy jest istnienie po stronie danej osoby
niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
W ocenie Prokuratora istotne znaczenie ma art. 4
omawianej ustawy. W przepisie tym ustawodawca
określił osoby, które posiadają prawo do najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu, wskazując,
że są nimi osoby nie mające zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych, mieszkający na terenie gminy,
posiadające niskie dochody. Ustawa o ochronie
praw lokatorów, nie wprowadza innych ograniczeń
wyłączających możliwość zawarcia umów najmu.
W szczególności przepis art. 21 ust. 3 pkt 1 omawianej ustawy upoważnia radę gminy do określenia
wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego ale nie oznacza to, że
w grę wchodzi także określenie dochodu minimalnego, bez którego uzyskiwania zawarcie umowy
najmu byłoby niedopuszczalne. Wykładnia celowościowa tego przepisu wskazuje, iż chodzi w nim
o dochody maksymalne osoby, które osiągają dochody wyższe od ustalonych przez radę, są bowiem
w jej ocenie zdolne do samodzielnego zaspokojenia
swoich potrzeb mieszkaniowych. Odmienne rozumienie pojęcia kryterium dochodowego prowadziłoby do absurdalnego wniosku, iż gmina nie ma
obowiązku zaspakajania potrzeb mieszkaniowych
osób najbiedniejszych.
W ocenie Prokuratora przyjęte przez Radę Gminy
Zielona Góra w § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 6 pkt 2 kryteria
oraz wprowadzenie nowej kategorii prawnej – zdolności czynszowej osób ubiegających się o najem
powoduje, że z prawa uzyskania najmu lokali gminnych będą mogły skorzystać osoby nie najuboższe,
kosztem osób o najniższym dochodzie w rodzinie,
z natury rzeczy nieposiadających zdolności do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym
zakresie. Zakreślenie kręgu osób uprawnionych do
zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego
zasobu gminy w formie „widełek" i dokonanie według tego kryterium podziału na uprawnionych do
zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony
(art. 20 ust. 2) oraz uprawnionych do zawarcia jedynie umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony (art. 23 ust. 1) pozostaje w sprzeczności
z przepisami art. 4 oraz 21 ustawy O ochronie praw
lokatorów oraz łamie konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa.
Ostatecznie Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze
wniósł o stwierdzenie nieważności obejmującej § 5
ust. 1 pkt 1 i 3, § 6 ust. 2 zaskarżonej uchwały, jako
rażąco naruszających przywołane powyżej przepisy
rangi ustawowej.
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W związku ze skargą Prokuratora Rejonowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Zielna
Góra z dnia 26 kwietnia 2002 roku, Nr XXXIX/15/02
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy, Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze złożył pismo z dnia 16 czerwca 2011 roku, w którym
oświadczył, że popiera skargę i jednocześnie modyfikuje jej wniosek o stwierdzenie nieważności § 5
ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 zaskarżonej uchwały. Prokurator Okręgowy w szczególności podkreślił, że tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań
własnych gminy, zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1
ustawy o ochronie praw lokatorów. Gmina, na zasadach i w przypadkach określonych w tej ustawie,
zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw
domowych o niskich dochodach (art. 4 ust. 2 ustawy). Zasady wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy uchwala
rada gminy. W przepisie art. 21 ust. 3 ustawy zostały
skonkretyzowane w otwartym katalogu istotne elementy uchwały, które powinny się w niej znajdować. W piśmie swoim Prokurator Okręgowy zwrócił
uwagę, odwołując się do orzeczeń Wojewódzkich
Sądów Administracyjnych, że wyłączenie z kręgu,
mogących ubiegać się o wynajem lokalu z zasobu
mieszkaniowego gminy, mieszkańców posiadających tytuł prawny do innego lokalu może dotyczyć
tylko sytuacji przyznawania lokalu socjalnego, gdzie
- zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 2 ustawy, nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu jest jednym
z kryteriów. Wyłączone są również osoby, które
wspólnie zamieszkują z osobą, która posiada tytuł
prawny do lokalu lub jego części. Z tej racji uznał za
konieczne stwierdzić, że przyjęcie zapisu w § 5 ust. 1
pkt 2, że „nie posiadają samodzielnego mieszkania"
jest niedopuszczalną modyfikacją znaczenia pojęcia
„niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych" określonych w art. 4 ust. 2 ustawy. Jako niezasadny
uznał Prokurator Okręgowy zarzut zawarty w skardze Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze odnoszący się do § 6 ust. 2 uchwały, określający maksymalny dochód osób ubiegających się o najem
lokalu socjalnego, które nie posiadają zdolności
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym
zakresie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga okazała się zasadna.
W myśl przepisu art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002 roku Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między
innymi poprzez kontrolę działalności administracji
publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego
oraz inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
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poz. 1270 ze zm.) – przywoływaną dalej jako:
„ppsa”.
Zgodnie z art. 147 § 1 ppsa sąd administracyjny
uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których
mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzając w ustawie proceduralnej
sankcję nieważności jako następstwo naruszenia
przepisu prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa. W myśl przepisu art. 91 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. Wskazać w tym miejscu należy,
że w orzecznictwie sądów administracyjnych
i doktrynie utrwalony jest pogląd, iż tylko istotne
naruszenie prawa stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały (aktu) organu gminy. Za
„istotne” naruszenie prawa uznaje się uchybienie,
prowadzące do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do
nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów
prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a także przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak „Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny”,
Samorząd Terytorialny 2001, z. 1 – 2, str. 101 – 102).
W orzecznictwie sądowym za istotne naruszenie
prawa, stanowiące podstawę do stwierdzenia nieważności aktu, przyjmuje się wydanie aktu (uchwały) bez podstawy prawnej lub z naruszeniem podstawy do jego podjęcia. O nieważności uchwały lub
zarządzenia w całości lub w części orzeka organ
nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90. Natomiast zgodnie z art. 93 ust. 1
tej ustawy, po upływie terminu wskazanego
w art. 91 ust 1 organ nadzoru nie może we własnym
zakresie stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do
sądu administracyjnego. Natomiast legitymacja
prokuratora do zaskarżenia aktu organu gminy wypływa z art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku
o prokuraturze (Dz. U. Nr 21, poz. 206 ze zm.), zgodnie z którym prokurator może wystąpić do sądu administracyjnego o stwierdzenie nieważności uchwały organu samorządu terytorialnego. Legitymacja
prokuratora do wniesienia skargi wynika również
z treści art. 50 § 1 ppsa.
Przedmiotem kontroli sądowej w rozpoznawanej
sprawie stała się uchwała Nr XXVI/183/02 Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
21 marca 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, podjęta na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (obecna wersja obowiązująca – t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). Nie
budzi wątpliwości Sądu, że zaskarżona uchwała jest
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aktem prawa miejscowego, gdyż zawiera normy
o charakterze generalnym i zarazem abstrakcyjnym,
skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec
gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy, tworzenie
warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych
gminy. 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 (art. 4 ust. 2). Jedną z takich form zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych jest podjęcie przez radę
gminy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
uchwały W sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 ustawy, rada
gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (pkt 1) oraz
zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy. Stosownie zaś do
art. 21 ust. 3 powołanej ustawy zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy powinny określać w szczególności:
1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie
obniżek czynszu;
2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;
4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi
lokal w innych zasobach ;
5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas oznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania
tych spraw kontroli społecznej;
6) zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostawały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni
użytkowej przekraczającej 80m².
Powołany przepis oznacza, że uchwała w sprawie
zasad wynajmowania lokali winna kompleksowo
i szczegółowo regulować wszystkie wskazane
w powyższym upoważnieniu ustawowym kwestie,
w sposób dostosowany do zindywidualizowanych
potrzeb danej społeczności lokalnej. Ponieważ
przywołane wyliczenie jest katalogiem otwartym,
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może także zawrzeć w przedmiotowej uchwale
dodatkowe regulacje. Podkreślić jednak należy, iż
wszelkie normy prawa miejscowego muszą być
zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz

przepisami powszechnie
ustawowej.

Poz. 1862
obowiązującymi

rangi

Pojęcie wspólnoty samorządowej zostało zdefiniowane w art. 16 ust. 1 Konstytucji RP, z którego wynika, że tworzy ją z mocy prawa ogół mieszkańców
jednostek zasadniczego podziału terytorialnego,
w tym przypadku gminy. Takie właśnie znaczenie
należy nadać pojęciu wspólnoty samorządowej użytym w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Mieszkańcem gminy jest zatem każda osoba
fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terenie tej
gminy. Jak wynika z tego przepisu, prawo do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu ma każdy mieszkaniec
gminy nie mający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, mający niskie dochody. Omawiana ustawa
nie wprowadza innych ograniczeń wyłączających
możliwość zawarcia umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego. Treść art. 4 ust. 2
i art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów
wskazuje, że nie wszyscy mieszkańcy gminy będą
mogli ubiegać się o wynajem od gminy lokalu
mieszkalnego, gdyż przeszkodę może stanowić kryterium dochodowe, które ustala rada gminy
w uchwale, a także warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, stanowiące
podstawowe przesłanki wynajmu lokali z zasobu
gminy. Brak jest natomiast jakichkolwiek podstaw,
aby do uchwały wprowadzać – jak ma to miejsce
w niniejszej sprawie – unormowania, które postawią
w niekorzystnej sytuacji i bezpodstawnie zróżnicują
sytuację osób znajdujących się w podobnych warunkach materialnych i mieszkaniowych, które być
może kwalifikowałyby się do ubiegania się o wynajem lokalu gminnego w świetle uregulowań uchwały, gdyby nie wprowadzono niekorzystnych dla nich
postanowień. Zasady wynajmowania lokali winny
być tak skonstruowane by ci spośród mieszkańców
gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria
przedmiotowe, od których zależy wynajęcie lokalu
z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu,
z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym
względzie w uchwale kryteria (zobacz wyrok NSA
z dnia 17 listopada 2004 roku w spr. I OSK 883/04,
LEX Nr 164541, wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października
2005 roku w spr. II SA/Wr 110/03, z dnia 22 stycznia
2008 roku w spr. IV SA/Wr 541/07, z dnia 4 grudnia
2008 roku w spr. IV SA/Wr 485/08, z dnia 12 sierpnia
2010 roku w spr. IV SA/Wr 338/10 ).
Stosując powyższe zasady do rozpoznawanej spawy
stwierdzić należy, że Rada Gminy Zielona Góra nie
była umocowana do przyjęcia, że wynajmuje lokale
mieszkalne mieszkańcom zamieszkującym na terenie Gminy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat od
daty złożenia wniosku o zawarcie umowy (§ 5 ust. 1
pkt. 1). Wspólnotę samorządową tworzą wszyscy
mieszkańcy gminy, w tym także osoby, które zamieszkują na jej terenie , przez okres krótszy niż
5 lat. Wyraźnego podkreślenia wymaga wskazanie,
że ustawowym zadaniem gminy jest zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych całej wspólnoty samorzą-
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dowej, a zatem wszystkich jej mieszkańców i to bez
stosowania czasowego ograniczenia zameldowania;
dotyczy to także wynajmu lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy. Rada Gminy Zielona
Góra wprowadziła w ten sposób dodatkowe kryterium pozaustawowe, dyskryminujące osoby, które
mieszkają na terenie gminy przez okres krótszy niż
5 lat i starają się o uzyskanie lokalu na podstawie
umowy najmu z mieszkaniowego zasobu gminy,
mimo że spełniają pozostałe kryteria uprawniające
je do uzyskania tego lokalu.
W świetle powyższych rozważań zgodzić się należało z Prokuratorem Rejonowym, iż w myśl powołanej
ustawy niedopuszczalne jest wyłączenie z kręgu
osób mogących ubiegać się o wynajem lokalu
z gminnego zasobu mieszkaniowego osób, które
w granicach administracyjnych gminy przez co najmniej 5 lat wstecz od dnia wystąpienia z wnioskiem
o zawarcie umowy.
W kwestii określenia przez Radę Zielona Góra, w § 5
ust. 3 zaskarżonej uchwały przesłanki gwarantującej
płatność czynszu oraz powiązanym z nim ściśle § 6
ust. 2 minimalnej wysokości dochodu rodziny ubiegającej się o lokal stwierdzić należy, iż art. 21 ust. 3
ustawy o ochronie najemców, poprzez użyte w nim
wyrażenie „w szczególności”, zezwala co prawda na
przyjmowanie przez organ stanowiący gminy także
innych, nie wymienionych w tym przepisie kryteriów, nie uprawnia jednakże rady gminy do nieprzestrzegania, przy ustalaniu zasad wynajmu lokali,
ogólnych zasad płynących z ustawy o ochronie praw
lokatorów oraz konstytucyjnej zasady równości
obywateli względem prawa (art. 32 Konstytucji).
Przepis art. 21 ust. 3 pkt 1 powoływanej ustawy
upoważnia wprawdzie radę gminy do określenia
wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, ale nie oznacza to, że
w grę wchodzi także określenie dochodu minimalnego, bez którego uzyskiwania zawarcie umowy
najmu byłoby niedopuszczalne. Wykładnia celowościowa tego przepisu wskazuje, iż chodzi w nim
o dochody maksymalne – osoby, które osiągają
dochody wyższe od ustalonych przez radę, są bowiem w jej ocenie zdolne do samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Odmienne
rozumienie pojęcia „kryterium dochodowego” prowadziłoby do niewłaściwego wniosku, iż gmina nie
ma obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych. Tymczasem z art. 20
ust. 1 ustawy O ochronie lokatorów wynika w sposób jednoznaczny, że mieszkaniowy zasób gminy
jest tworzony w celu realizacji zadań wynikających
z art. 4 cytowanej ustawy, zatem także w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Przyjęte przez Radę
Gminy kryteria oraz wprowadzenie nowej kategorii
prawnej w postaci zdolności czynszowej i określenia
minimalnych dochodów osób ubiegających się
o najem powoduje, że z prawa uzyskania najmu
lokali gminnych będą mogły skorzystać osoby nie
najuboższe, kosztem osób o najniższym dochodzie
w rodzinie, z natury rzeczy nieposiadających zdolności zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.
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Zakwestionowane w skardze rozwiązanie takie musi
budzić zastrzeżenia z punktu widzenia wskazanej
wyżej konstytucyjnej zasady równości obywateli
względem prawa (zasady wynajmowania lokali mają
rangę przepisu prawa miejscowego) i nie może być
akceptowane w obowiązującym porządku prawnym
zakładającym konieczność zapewnienia przez
wspólnotę gminną określonych potrzeb o charakterze socjalnym.
Założenie, że osoby o niskich dochodach nie będą
w stanie płacić czynszu nawet w minimalnej wysokości, a ich wypłacalność oceniana będzie według
kryteriów określonych w uchwale, pozostaje
w sprzeczności z rozwiązaniami przyjmowanymi
w innych ustawach regulujących zasady i tryb udzielania pomocy społecznej osobom o najniższych dochodach oraz regulujących zasady przyznawania
dodatków mieszkaniowych (por. wyrok NSA z dnia
6 marca 2003r., II SA/Wr 2887/02, OwSS 2003 Nr 3,
poz. 72, Wspólnota 2002 Nr 22, poz. 56, LEX
Nr 78650 oraz WSA w Gorzowie WIkp. w wyroku
z dnia 12 kwietnia 2006r. II SA/Go 5/06). Tymczasem
z art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów
wynika w sposób jednoznaczny, że mieszkaniowy
zasób gminy jest tworzony w celu realizacji zadań
wynikających z art. 4 ustawy, czyli w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Przyjęte przez Radę
Gminy Zielona Góra kryteria oraz wprowadzenie
nowej kategorii prawnej w postaci – najogólniej
rzecz ujmując – zdolności czynszowej osób (rodzin)
ubiegających się o najem powoduje, że z prawa
uzyskania najmu lokali gminnych będą mogły skorzystać osoby nie najuboższe, kosztem osób o najniższym dochodzie w rodzinie, z natury rzeczy nieposiadających zdolności zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych we własnym zakresie. Rozwiązanie
takie musi budzić zastrzeżenia z punktu widzenia
wskazanej wyżej konstytucyjnej zasady równości
obywateli względem prawa (zasady wynajmowania
lokali mają rangę przepisu prawa miejscowego) i nie
może być akceptowane w obowiązującym porządku
prawnym, zakładającym konieczność zapewnienia
przez wspólnotę gminną określonych potrzeb o charakterze socjalnym. Założenie, że osoby o niskich
dochodach nie będą w stanie płacić czynszu nawet
w minimalnej wysokości, pozostaje przy tym
w sprzeczności z rozwiązaniami przyjmowanymi
w innych ustawach regulujących zasady i tryb udzielania pomocy społecznej osobom o najniższych dochodach oraz regulujących zasady przyznawania
dodatków mieszkaniowych (vide: wyrok NSA z dnia
6 marca 2003 roku w spr. II SA/Wr 2887/02, OwSS
2003 Nr 3, poz. 72, Wspólnota 2002 Nr 22, poz. 56,
LEX Nr 78650 oraz wyroki WSA w Gorzowie Wlkp.
z dnia 6 lutego 2011 roku w spr. II SA/Go 898/10
i z dnia 23 lutego 2011 w spr. II SA/Go 29/11 ).
Podsumowując powyższe uwagi stwierdzić należy,
że chociaż przepis art. 21 ust. 3 ustawy wskazuje, iż
zawarte w nim wyliczenie stosownych okoliczności
nie jest wyczerpujące – ustawodawca użył w tym
przepisie sformułowania iż „zasady wynajmowania
(...) powinny określać w szczególności”, to jednak
ustawowe określenie warunków dopuszczających
zawarcie umowy najmu wyklucza dopuszczalność
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wprowadzenia przez radę gminy innych jeszcze warunków pozaustawowych (wyrok NSA z dnia
22 stycznia 2010r., I OSK 1318/09).
Słuszne jest zatem stanowisko skarżącego, iż wskazane przezeń przepisy § 5 ust. 3 oraz w § 6 ust 2 zaskarżonej uchwały w istotny sposób naruszają cytowane przepisy art. 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy
o ochronie praw lokatorów. W ocenie Sądu powyższe ujawnione w zaskarżonej uchwale uchybienie
o charakterze istotnym naruszeniu prawa skutkuje
stwierdzeniem jego nieważności (vide: wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp. z dnia 30 marca 2011 roku w spr. II SA/Go
113/11 i z dnia 13 kwietnia 2011 roku w spr. II SA/Go
142/11). Z powyższego względu wniosek Prokuratora Rejonowego o stwierdzenie nieważności § 5
ust. 3 oraz § 6 ust. 2 uchwały należało uznać za uzasadniony.
Badaniu Sądu podlegała treść całej uchwały
i w wyniku tego w ocenie Sądu zapis zawarty w § 5
ust. 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały stanowiący, że
umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony może
być zawarta z osobami, które: nie posiadają samodzielnego mieszkania lub zamieszkują w lokalach
jako główni najemcy albo osoby bliskie, to jest dzieci i rodzice, a powierzchnia mieszkania przypadająca
na jedną osobę uprawnioną wynosi poniżej 5m 2.dotknięty jest także wadą – jaka uszła uwadze wnoszącego skargę. Jak zaznaczono wyżej analiza przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, a zwłaszcza jej przepisu art. 4 ust. 2 i art. 21 ust. 3 wskazuje,
że nie wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli ubiegać się o wynajem od gminy lokalu mieszkalnego
czy socjalnego. Przesłanki, które mogą wyeliminować część mieszkańców gminy z możliwości uzyskania najmu lokalu z zasobów mieszkaniowych
gminy, wynikają z postanowień ustawy i rada gminy
obowiązana jest takie warunki w swojej uchwale
określającej zasady wynajmowania lokali –
uwzględnić. Nie ma natomiast żadnych podstaw po
temu, aby do uchwały wprowadzać postanowienia,
które bezpodstawnie zróżnicują sytuację osób znajdujących się w podobnych warunkach materialnych
i mieszkaniowych, które spełniają kryterium kwalifikujące ich do ubiegania się o wynajem lokalu gminnego w świetle uregulowań uchwały, gdyby nie
wprowadzono tych postanowień. Zasady wynajmowania lokali winny być tak skonstruowane aby ci,
spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria przedmiotowe , od których zależy
wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy,
mieli równe szanse na czynienie starań o uzyskanie
lokalu, z uwzględnieniem przewidzianego przez
ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym względzie w uchwale kryteria.
Wprowadzone, w uchwale Rady Gminy Zielona Góra postanowienia stwierdzające, że najem lokalu
mieszkalnego przysługuje tylko tym spośród mieszkańców gminy, którzy nie posiadają samodzielnego
lokalu wprowadza kolejny nieuzasadniony prawnie
podział mieszkańców gminy (wśród tych, którzy
spełniają warunki do uzyskania najmu lokalu) i łączy
z tym określone skutki. Przyjęte rozwiązanie eliminu-
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je bowiem z możliwości najmu lokalu nie tylko tych
spośród mieszkańców gminy, którzy zamieszkują na
terenie gminy z zamiarem stałego pobytu, choć nie
są zameldowani ale i tych, którzy zamieszkują i są tu
zameldowani na pobyt stały, ale przez okres krótszy
niż podany w przedmiotowej uchwale mimo, iż mogą oni spełniać podstawowe kryteria uprawniające
do uzyskania lokalu i zasobu gminy w drodze najmu. Takie uregulowanie zawarte w akcie prawa
miejscowego narusza zarówno postanowienia art. 4
i art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, jak i postanowienia art. 32 Konstytucji
RP, który stanowi, że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Rozwiązanie takie budzi zastrzeżenia z punktu widzenia
wskazanej wyżej konstytucyjnej zasady równości
wobec prawa i nie może być akceptowane w obowiązującym porządku prawnym zakładającym konieczność zapewnienia przez wspólnotę gminną
określonych potrzeb o charakterze socjalnym.
W tym wypadku naruszono wskazane wyżej zasady
konstytucyjne i ustawowe, powodując, iż o prawo
najmu lokali nie mogą skutecznie ubiegać się
wszystkie osoby należące do gminnej wspólnoty
samorządowej.
Z przyjętą w uchwale regulacją wiąże się pojęcie
niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, które
należy do określeń ustawowych i kształtuje prawo
najmu lokalu mieszkaniowego z gminnego zasobu.
Jego znaczenie można zatem ustalać tylko i wyłącznie na gruncie przepisów powszechnie obowiązujących w kontekście konkretnego stanu faktycznego.
Rada Gminy nie może więc postanowić, iż prawo
ubiegania się o lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy przysługuje osobie, która
jednocześnie jest zameldowana na pobyt stały na
terenie gminy, nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu i nie jest właścicielem działki budowlanej bądź rozpoczęła budowę własnego domu, gdyż
norma taka byłaby równoznaczna z modyfikacją
znaczenia pojęcia „niezaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych” z art. 4 ust. 2 ustawy. Należy podkreślić, że przesłanka niezaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych ma szeroki zakres treściowy. Posiadanie przykładowo tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego nie rozstrzyga jednoznacznie o braku
po stronie zainteresowanego przesłanki niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Taki tytuł prawny
może być bowiem obciążony wadą (czy to wynikającą z okoliczności o charakterze prawnym czy też
faktycznym), która uniemożliwia zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych uprawnionego, może też zaistnieć sytuacja, gdy właściciel lokalu mieszkalnego,
zmuszony trudną sytuacją materialną, przeniósł
własność lokalu na inną osobę, pozostając jednocześnie bez środków na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Zwrócił
na to uwagę sam ustawodawca, który w art. 23
ust. 2 ustawy wprowadził przesłankę braku tytułu
prawnego do lokalu jako jedno z kryterium przyznania lokalu socjalnego, a więc lokalu tej kategorii,
która przeznaczona jest dla osób najbardziej potrzebujących pomocy ze strony wspólnoty samorządowej, u których zachodzi kwalifikowana postać nie-
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możności zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
(podobnie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 2007
roku w spr. IV SA/Wr 389/07 ).
Z uwagi na to, iż zasadami wynajmu objęte są lokale
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
do ubiegania się o zawarcie umowy najmu mogą
ubiegać się osoby wskazane w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy. A zatem za niedopuszczalne należy uznać takie
sformułowanie kryteriów, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu, które
naruszałoby regulację wprowadzoną przez ustawodawcę. Jako całkowicie zasadne należy uznać
i w pełni podzielić uwagi zawarte w piśmie Prokuratora Prokuratury Okręgowej dotyczące wyżej omawianej kwestii i związaną z tym modyfikację wniosków skargi. W takich warunkach Sąd stwierdził
nieważność także § 5 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej
uchwały. Prokurator w skardze zakwestionował
prawidłowość regulacji zawartych w § 6 ust 2
przedmiotowej uchwały który stanowi, że: „Umowy
najmu mogą być zawierane z osobami, których dochód miesięczny brutto przypadający na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie trzech
miesięcy poprzedzających datę zakwalifikowania
wniosku nie przekracza 150% najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym”. Zawarte w skardze zarzuty dotyczące określenia w uchwale statusu majątkowego ubiegającego się o najem lokalu wchodzącego w zasób mieszkaniowy gminy są zasadne
czemu Sąd dał wyraz w powyższych rozważaniach.
Jednak uwadze skarżącego uszło, że zakwestionowana regulacja dotyczy najmu lokalu socjalnego.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, jak wyżej powiedziano, reguluje przede wszystkim przepis art. 21
ust. 3 ustawy O ochronie praw lokatorów i w pierwszej kolejności w aspekcie tego przepisu następuje
ocena regulacji zawartych w uchwałach dotyczących
wynajmowania lokali należących do zasobu gminy.
Powołana ustawa w art. 4 ust. 2 i 22 nakazuje w zasobie mieszkań znajdujących się w dyspozycji gminy wyodrębnić lokale socjalne. Do lokali socjalnych
stosuję się przepisy rozdziału 8 omawianej ustawy.
Zasady zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
zawiera przepis art. 23, który w szczególności
w ust. 2 stanowi, że: umowa najmu lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1, może być zawarta
z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu
i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy podjętej na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 1. Wskazanie zatem w § 6 ust 2 zaskarżonej uchwały maksymalnego dochodu warunkującego możliwość
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zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego stanowi
wypełnienie ustawowego obowiązku. W takim
aspekcie sprawy wniosek zawarty w skardze
o stwierdzenie nieważności § 6 ust 2 ocenianej
uchwały nie jest zasadny i podlega oddaleniu.
Z powyższych racji modyfikację skargi przez Prokuratora Okręgowego uznać należy za właściwą.
W świetle powyższych rozważań, wobec stwierdzenia przez Sąd w zaskarżonej uchwale uchybień
o charakterze istotnych naruszeń prawa należało,
powołując się na przepis art. 147 § 1 ppsa, orzec
nieważność jej § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, zaś w pozostałym zakresie skargę oddalić. Rozstrzygnięcie zawarte
w pkt. II wyroku wywodzi się z treści art. 152 ppsa.
W kwestii zastosowania ostatniego z wymienionych
przepisów Sąd wyraża pogląd, że instytucja wstrzymania zaskarżonego aktu dotyczy także aktu prawa
miejscowego. Dostrzec należy, iż pogląd konkurencyjny (wyrok NSA z dnia 16 marca 2010 roku w spr
l OSK 1646/09), odwołujący się przede wszystkim do
stanowiska zawartego w uchwale 7 sędziów NSA
z dnia 15 maja 2000 roku w spr. OPS 1/00, publ.
ONSA 2000, Nr 4, poz. 134) dotyczył art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze
zm.). Zgodnie z jego nieobowiązującą aktualnie już
treścią „wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje
wykonania aktu lub zawieszenia czynności, jednakże
sąd może na wniosek strony lub z urzędu wydać
postanowienie o wstrzymaniu wykonania tego aktu
lub zawieszeniu czynności, zwłaszcza jeżeli zachodzi
niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków”. Przepis ten w istocie zatem odpowiada obecnej regulacji art. 61 § 1 i § 3 ppsa. Natomiast zakres zastosowania przepisu art. 152 ppsa
dotyczy wykonalności w szerokim jej znaczeniu.
Zwrot „w razie uwzględnienia skargi sąd w wyroku
określa, czy i w jakim zakresie akt lub czynność nie
mogą być wykonane”, użyty w komentowanym
przepisie, należy zatem traktować jako synonim
określenia „czy i w jakim zakresie zawieszona jest
moc (skutek prawny) aktu lub czynności”.
W tej sytuacji czy konkretny akt poddaje się wykonaniu w sensie czynienia użytku z uprawnienia bądź
wypełnienia obowiązku z niego wynikającego nie
ma znaczenia dla rozstrzygnięcia, o którym stanowi
wymieniony przepis (Z. Kmieciak, glosa do wyroku
NSA z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK 591/04, publ.
OSP 2005/4/50; także R. Sawuła, Stosowanie art. 152
prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia, publ. PiP z 2004/8/71
i powołane tam poglądy).
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 321/11
z dnia 22 czerwca 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Mirosław Trzecki
(spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Marek Szumilas
Sędzia WSA Ireneusz Fornalik

Protokolant

inspektor Małgorzata Zacharia-Gardzielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca
2011r. sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiego na
uchwałę Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego
2009r. Nr XXX/223/2009 w przedmiocie uchwalenia
Statutu Gminy Kłodawa
I.

stwierdza nieważność § 3 ust. 3 i 4, § 10, § 15
ust. 3 w części dotyczącej słów: „w głosowaniu tajnym”, § 18 ust. 1, 2, 3 i 4, § 25 ust. 2
i 3, § 57 ust. 2 i 3, § 72 ust. 1, § 73, § 78 ust. 1,
§ 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114,
§ 115, § 121, § 122, § 124, § 125 zaskarżonej
uchwały,

II. ustala, że przepisy wymienione w punkcie I
wyroku nie podlegają wykonaniu.
UZASADNIENIE
Uchwałą Nr XXX/223/2009 z dnia 25 lutego 2009r.
Rada Gminy Kłodawa, działając na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwaliła
statut Gminy Kłodawa. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2009r. Nr 35, poz. 487 i weszła w życie
z dniem 22 kwietnia 2009r.
W treści statutu zawarte zostały m.in. następujące
postanowienia. Gmina posiada osobowość prawną
(§ 3 ust. 3) oraz samodzielność gminy podlega
ochronie sądowej (§ 3 ust. 4). Sołtys uczestniczy
w pracach rady z urzędu i jest zawiadamiany przez
przewodniczącego rady gminy o sesji rady gminy,
na takich samych zasadach jak radni (§ 10 ust. 1).
Sołtys może zabierać głos na sesjach rady gminy,
nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu
(§ 10 ust. 2). Rada spośród członków rady wybiera
wiceprzewodniczących rady, członków komisji oraz
przewodniczących komisji w głosowaniu tajnym
(§ 15 ust. 3). Przewodniczący, oprócz uprawnień
przewidzianych w § 16 statutu, jest upoważniony do
reprezentowania rady na zewnątrz. Rada, na wniosek przewodniczącego, może upoważnić w drodze
uchwały inną, niż przewodniczący, osobę do repre-

zentowania jej na zewnątrz. W zakresie, o jakim
mowa w ust. 1, przewodniczący może działać przez
pełnomocnika. Pełnomocnikiem przewodniczącego
może być wyłącznie radny (§ 18 ust. 1 – 4). W sesjach rady uczestniczą: organ wykonawczy gminy
– wójt oraz sekretarz i skarbnik gminy (§ 25 ust. 2).
Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
(§ 25 ust. 3). Wójt przedkłada Wojewodzie uchwały
rady gminy w terminie 7 dni od daty ich podjęcia
(§ 57 ust. 2). Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej w sprawie
absolutorium i inne objęte zakresem nadzoru Izby
(§ 57 ust. 3). Spotkania ze swoimi wyborcami radni
powinni odbywać nie rzadziej niż dwa razy w roku
(§ 72 ust. 1). Przewodniczący Rady wnioskuje
o udzielenie radnemu upomnienia w przypadku:
notorycznego uchylania się od obowiązku oraz niewłaściwego zachowania niezgodnego z postawą, do
której został zobowiązany ślubowaniem Uchwałę
w sprawie, o której mowa w ust. 1 rada podejmuje
po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba że nie okaże się to możliwe (§ 73). Rada
poprzez Komisje kontroluje i opiniuje działalność
wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych gminy (§ 78 ust. 1). Organem wykonawczym gminy jest wójt. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia
wobec rady gminy ślubowania. Wójt, w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę
oraz określa jego szczegółowy zakres zadań (§ 108).
Uchwała rady gminy w sprawie nie udzielenia wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem
inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie
odwołania Wójta (§ 109 ust. 1). Rada gminy może
podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum
w sprawie odwołania wójta z przyczyny określonej
w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nie
udzielenia wójtowi absolutorium i po zapoznaniu się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wysłuchaniu wyjaśnień wójta (§ 109 ust. 2). Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a w szczególności: przygotowuje projekty uchwały rady gminy, określa sposób wykonywania uchwał, gospodaruje mieniem
komunalnym, wykonuje budżet, zatrudnia i zwalnia
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
(§ 110 ust. 1). W realizacji zadań własnych wójt podlega wyłącznie radzie gminy (§ 110 ust. 2). Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją
na zewnątrz (§ 111 ust. 1). Wójt wykonuje zadania
przy pomocy urzędu gminy (§ 111 ust. 2). Oświadczenie woli w imieniu gminy składa jednoosobowo
wójt, albo działający na podstawie jego upoważnie-
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nia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną
upoważnioną przez wójta osobą (§ 112 ust. 1). Jeżeli
czynność prawna może spowodować powstanie
zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (§ 112
ust. 2).
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie
posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta (§ 113). Wójt podejmuje rozstrzygnięcia w formie zarządzeń i decyzji (§ 115). Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru jest wójt; mianowania są kierownicy
referatów; powołania są: zastępca wójta, skarbnik
gminy, kierownik USC (§ 121 ust. 1). Powołania
skarbnika gminy i Kierownika USC dokonuje rada na
wniosek wójta. Zastępcę wójta powołuje wójt
w drodze zarządzenia (§ 121 ust. 2). Na podstawie
umowy o pracę pozostali pracownicy (§ 121 ust. 3).
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
wójta wykonuje przewodniczący rady, a wynagrodzenie wójta ustala rada w formie uchwały (§ 122
ust. 1). Właściwym do nawiązania stosunku pracy
na podstawie mianowania, powołania i umowy
o pracę jest wójt (§ 122 ust. 2). Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt (§ 124).
Gospodarka finansowa gminy jest jawna (§ 125
ust. 1). Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego (§ 125
ust. 2). Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach budżetu, kierunkach polityki społecznej
i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych (§ 125 ust. 3).
Na powyższą uchwałę Rady Gminy Kłodawa skargę
złożył Wojewoda Lubuski wnosząc o stwierdzenie jej
nieważności w części dotyczącej: § 3 ust. 3 i 4, § 10,
§ 15 ust. 3 w części dotyczącej słów: „w głosowaniu
tajnym", § 18 ust. 1, 2, 3 i 4, § 25 ust. 2 i 3, § 57 ust. 2
i 3, § 72 ust. 1,§73, § 78 ust. 1, § 108, § 109, § 110,
§ 111, § 112, § 113, § 115, § 121, § 122, § 124, § 125,
zarzucając istotne naruszenie prawa, tj. art. 14,
art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 i art. 30 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz § 137 w związku
z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej".
W uzasadnieniu skargi Wojewoda szczegółowo wyjaśnił, w jaki sposób poszczególne postanowienia
statutu naruszają obowiązujące przepisy prawa.
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Kłodawa
uznała skargę za zasadną wyjaśniając, że zaskarżone
przepisy statutu zostały uchwalone zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień podjęcia uchwały.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga jest uzasadniona.
Stosownie do treści art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269, ze zm.), sądy administra-
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cyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między
innymi poprzez kontrolę działalności administracji
publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego
oraz inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, ze zm.) dalej w skrócie p.p.s.a.
Zgodnie z art. 147 § 1 p.p.s.a. Sąd uwzględniając
skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3
§ 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub
aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały
wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo naruszenia przepisu prawa, ustawodawca nie określił
rodzaju naruszenia prawa.
Zasadnym jest zatem sięgnięcie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gdzie przewidziano
dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą być wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych
przez organy gminy. Mogą być to naruszenia istotne
lub nieistotne (por. art. 91 ustawy). Jednak i tu brak
ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza konieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie. Za "istotne" naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być
tolerowane w demokratycznym państwie prawnym.
Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego,
a także przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty
nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny,
Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, s. 101-102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa (będące
podstawą do stwierdzenia nieważności aktu) przyjmuje się, że są to takiego rodzaju naruszenia prawa
jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak
podstawy do podjęcia uchwały określonej treści,
niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie
procedury podjęcia uchwały (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1998r.,
II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79, z dnia 8 lutego
1996r. , SA/Gd327/95, OwSS 1996, Nr 3, poz. 90).
Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
rażące naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie
stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia,
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ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.
Zauważyć też należy, że badając czy organ administracyjny dopuścił się uchybień skutkujących nieważnością uchwały sąd – w oparciu o art. 134 § 1
p.p.s.a. -nie jest związany sformułowanymi w niej
zarzutami i wnioskami skargi, lecz obowiązany jest
oprzeć się na konstytucyjnej zasadzie praworządności, która wiąże wszystkie organy administracji publicznej, w tym organy samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 7 Konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Działanie na podstawie i w granicach prawa to działanie
organu, który na podstawie przepisu prawa jest
właściwy a jego działanie znajduje oparcie w przepisach prawa.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), dalej w skrócie u.s.g., uchwała lub
zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są
nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia
w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia
uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym
w art. 90. Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy, po upływie
terminu wskazanego w art. 91 ust 1 organ nadzoru
nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy.
W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć
uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Legitymacja Wojewody do wniesienia skargi
w niniejszej sprawie znajduje zatem umocowanie
w treści art. 93 ust. 1 u.s.g.
Uwzględniając przytoczone zasady oceny obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
należy stwierdzić, że zaskarżona uchwała w zaskarżonej części nie mogła być utrzymana w obrocie
prawnym, gdyż została podjęta z istotnym naruszeniem wskazanych dalej przepisów.
Przedmiotem kontroli sądowej w niniejszej sprawie
jest uchwała Nr XXX/223/2009 Rady Gminy Kłodawa
z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kłodawa. Uchwała ta podjęta została na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 u.s.g., w myśl którego
do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.
uchwalanie statutu gminy oraz art. 22 ust. 1 u.s.g.
stanowiącego, iż organizację wewnętrzną oraz tryb
pracy organów gminy określa statut gminy.
Zauważyć nadto należy, że zgodnie z art. 40 u.s.g. na
podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy" (ust. 1).
Natomiast na podstawie niniejszej ustawy organy
gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego
w zakresie wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych (ust. 2 pkt 1). Z kolei art. 3 ust. 1
tej ustawy stanowi, że o ustroju gminy stanowi jej
statut. Wynika z tego jednoznacznie, że statut gminy
jest aktem prawa miejscowego i jako taki jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze organu, który go
ustanowił (art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej).
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W odniesieniu do aktów prawa miejscowego zasady
techniki prawodawczej uregulowane zostały w dziale VII załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,
poz. 908). W myśl § 143 tego załącznika do aktów
prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady
wyrażone między innymi w dziale VI. Stosownie zaś
do mieszczącego się w dziale VI załącznik przepisu
§ 137 – w uchwale nie powtarza się przepisów
ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych
i rozporządzeń.
Nie powinno zatem budzić jakichkolwiek wątpliwości, że statut gminy nie tylko nie powinien powtarzać przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ale
także ani nie może zawierać postanowień sprzecznych z przepisami ustawy, ani też postanowienia
statutu nie mogą być interpretowane w sposób
sprzeczny z przepisami tej ustawy. Naruszenie tej
zasady techniki prawodawczej stanowi przede
wszystkim nieuprawnione wejście rady gminy
w sferę kompetencji zastrzeżonych wyłącznie dla
ustawodawcy. Nie jest możliwe regulowanie przez
gminę jeszcze raz tego co zostało już pomieszczone
w źródle powszechnie obowiązującego prawa albowiem może to wywołać u adresatów norm wadliwe
przekonanie, że transponowane na grunt lokalny
normy prawa powszechnie obowiązującego, są jedynie normami prawa miejscowego, które wiążą
wyłącznie na obszarze właściwości gminy. A zatem
wszelkie powtórzenia bądź modyfikacja przepisów
ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw
stanowi istotne naruszenie § 137 w związku z § 143
załącznika do rozporządzenia w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej". Potwierdza to orzecznictwo
sądowe, z którego wynika, że nie jest dopuszczalne
powtórzenie w jakimkolwiek akcie wydanym przez
organy samorządowe regulacji ustawowych. Powtórzenie bowiem regulacji ustawowych powoduje
ponowne nadanie aktowi ustawowemu klauzuli
obowiązywania sytuacji gdy ustawowy akt obowiązuje już na innej podstawie prawnej, zaś organ samorządowy nie posiada uprawnień do stanowienia
aktów rangi ustawy. Dlatego też powtórzenie treści
ustawy w akcie wydanym przez organ samorządu
terytorialnego stanowi istotne naruszenie prawa
(zobacz wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 kwietnia 1992 roku, II SA/99/92, z dnia
21 grudnia 1993 roku, SA/Wr 1793/ 93, z dnia
14 października 1999 roku, II SA/ Wr 1179/ 98, z dnia
25 marca 2003 roku, SA/Wr 2572/02 z dnia 5 stycznia
2005 roku, III RN 40/00, wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych we Wrocławiu z dnia
25 listopada 2005 roku, II SA/Wr 2497/03 z dnia
20 maja 2008 roku, III SA/204/08, w Gorzowie Wlkp.
z dnia 7 grudnia 2006 roku, II SA/Go 471/06, i z dnia
3 lutego 2011r. II SA/Go 15/11, w Olsztynie z dnia
29 stycznia 2009 roku, II SA/Ol 974/08, w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2009 roku, II SA/Kr 1242/08, a także A. Szewc i inn. Samorząd gminny. Komentarz,
ABC, 2010, wyd. III uwagi do art. 91, B. Dolnicki
i inn., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz.
ABC, 2010 rok uwagi do art. 91 ).
Zaskarżony statut Gminy Kłodawa zawiera szereg
przepisów stanowiących powtórzenie regulacji
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ustawowych, l tak: W § 3 ust. 3 i 4 uchwały powtórzona została regulacja zawarta w art. 2 ust 2 i 3
u.s.g., zgodnie z którą gmina posiada osobowość
prawną. Samodzielność gminy podlega ochronie
sądowej.
W § 57 ust. 2 i 3 uchwały powtórzona została regulacja zawarta w art. 90 ust. 1 i 2 u.s.g., zgodnie
z którą wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich
podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe
wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.
Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej,
na zasadach określonych w ust. 1 uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne
uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.
W § 78 ust. 1 uchwały powtórzona została regulacja
zawarta w art. 18a ust. 1 u.s.g. , który stanowi, że
rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
W § 108 uchwały powtórzona została regulacja zawarta w art. 26 ust. 1 u.s.g., zgodnie z którą organem wykonawczym gminy jest wójt, art. 29a ust. 1 –
objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą
złożenia wobec rady gminy ślubowania o podanej
w tym przepisie treści oraz art. 26a ust. 1 – wójt
w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.
W § 110 uchwały powtórzona została regulacja zawarta w art. 30 ust. 1 i 2 u.s.g., zgodnie z którą wójt
wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy
określone przepisami prawa, do zadań wójta należy
w szczególności: przygotowywanie projektów
uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W § 111 uchwały powtórzona została regulacja zawarta w art. 31 u.s.g., zgodnie z którą wójt kieruje
bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz oraz art. 33 ust. 1 – wójt wykonuje zadania
przy pomocy urzędu gminy.
W § 112 uchwały powtórzona została regulacja zawarta w art. 46 ust. 1 u.s.g., który stanowi, że
oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo
działający na podstawie jego upoważnienia zastępca
wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną
przez wójta osobą i ust. 2 – jeżeli czynność prawna
może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.
W § 113 uchwały powtórzona została regulacja zawarta w art. 47 u.s.g., zgodnie z którą kierownicy
jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających
osobowości prawnej działają jednoosobowo na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.
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W § 124 uchwały powtórzona została regulacja zawarta w 60 ust. 1 u.s.g., który stanowi, że za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada wójt.
W § 125 uchwały powtórzona została regulacja zawarta w art. 61 ust. 1, 2, 3 u.s.g., w myśl której gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
Sąd podziela stanowisko Wojewody, że przepis § 10
statutu stanowi niezgodną z prawem modyfikację
przepisu art. 37a u.s.g. W § 10 rada postanowiła, że
sołtys uczestniczy w pracach rady z urzędu i jest
zawiadamiany przez przewodniczącego rady gminy
o sesji rady gminy, na takich samych zasadach jak
radni. Z powyższego wynika, że rada gminy nałożyła
na sołtysa obowiązek uczestniczenia w pracach rady. Tymczasem przepis art. 37a u.s.g. przewiduje
jedynie możliwość uczestnictwa przewodniczącego
organu wykonawczego jednostki pomocniczej
w pracach rady gminy. Ustawodawca dał zatem
sołtysowi prawo uczestniczenia w pracach rady,
a organ stanowiący gminy nie może tego uprawnienia, w drodze uchwały, zamienić w obowiązek. Taka
regulacja prawna pozostaje w sprzeczności także
z art. 7 Konstytucji RP.
Za niezgodną z prawem modyfikację przepisu
art. 28a ust. 1 u.s.g. Sąd uznał przepis § 109 ust. 1
statutu stanowiący, że uchwała rady gminy w sprawie nie udzielenia wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia
referendum w sprawie odwołania Wójta. Tymczasem art. 28a ust. 1 stanowi, że uchwała rady gminy
w sprawie nie udzielenia wójtowi absolutorium,
podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie
odwołania wójta. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy
zapoznaje się z wnioskiem i opinią, o których mowa
w art. 18a ust. 3. Ponadto § 109 ust. 2 zawiera powtórzenie regulacji zawartej w przepisie art. 28
ust. 3 i 4 powołanej ustawy, zgodnie z którym rada
gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny
określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej
niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały
w sprawie nie udzielenia wójtowi absolutorium.
Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3,
rada gminy zapoznaje się z opinią regionalnej izby
obrachunkowej w sprawie uchwały rady gminy
o nieudzieleniu wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień wójta. W dalszej kolejności Wojewoda zakwestionował postanowienia § 15 ust. 3
uchwały nakazującego przeprowadzenie głosowania
tajnego w celu wyboru członków komisji oraz przewodniczących tych komisji stanowi istotne naruszenie prawa. Podzielając ten pogląd, Sąd stwierdził, że
zasadą jest jawność głosowania, wprowadzona
przepisem art. 14 u.s.g., który ogranicza głosowanie
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tajne do przypadków określonych w ustawie. Powołany przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący i expressis verbis ustanawia zasadę, iż uchwały
organu stanowiącego gminy podejmowane są
w głosowaniu jawnym, chyba że chodzi o przypadki,
dla których sama ustawa zastrzega odmienny tryb
głosowania. Wskazana regulacja jest przejawem,
wynikającej z przepisu art. 11 b u.s.g. zasady jawności działania organów gminy. Odrębny tryb podejmowania uchwał przez radę gminy u.s.g. dopuszcza
jedynie w nielicznych przypadkach.
W świetle powołanego art. 14 ustawy rada gminy
nie może dowolnie kształtować trybu i sposobu głosowania w sprawach, które należą do jej właściwości. Przepisy art. 18a ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 u.s.g.,
stanowiące podstawę powołania komisji rewizyjnej
oraz komisji stałych nie zawierają odmiennych
w stosunku do art. 14 powołanej ustawy regulacji
w sprawie sposobu podjęcia uchwały. Ponadto
kwestia wyboru przewodniczących poszczególnych
komisji nie została w ogóle uregulowana w ustawie
o samorządzie gminnym. Ustawa jedynie wskazuje,
że zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa
statut gminy oraz. że rada może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych
zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Nie można jednak na tej podstawie wywieść,
że rada może postanowić w statucie o wyborze
członków komisji oraz ich przewodniczących w głosowaniu tajnym, gdyż takie postanowienie, zgodnie
z przepisem art. 14 ustawy, może znaleźć się wyłącznie w ustawie, a nie akcie prawa miejscowego,
jakim jest statut.
Ustosunkowując się do następnego zarzutu Wojewody, że zawarte w § 18 ust. 1 statutu postanowienie, że przewodniczący oprócz uprawnień przewidzianych w § 16 statutu, jest upoważniony do reprezentowania rady na zewnątrz, dalej w ust. 2, że rada
na wniosek przewodniczącego, może upoważnić
w drodze uchwały inną niż przewodniczący, osobę
do reprezentowania jej na zewnątrz, a w zakresie
o jakim mowa w ust. 1 przewodniczący może działać
przez pełnomocnika (ust. 3), przy czym pełnomocnikiem może być wyłącznie radny (ust. 4), nie ma
umocowania ustawowego. Stwierdzić należy, że
zadania związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego rady gminy wynikają wprost z ustawy
o samorządzie gminnym i polegają one wyłącznie
na organizowaniu pracy rady oraz zwoływaniu
i prowadzeniu jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem (art. 19 ust. 2
u.s.g.). Nie ma podstaw do przyznania przewodniczącemu rady gminy jakichkolwiek innych uprawnień niż te, które wynikają z powołanego przepisu
art. 19 ust. 2 ustawy, w tym uprawnień do reprezentowania rady na zewnątrz. Tym bardziej niedopuszczalne jest przekazywanie przez przewodniczącego
kompetencji do reprezentowania rady na zewnątrz
na rzecz innego pełnomocnika, będącego radnym.
Stosownie do postanowień art. 19 ust. 2 ustawy
przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania
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swoich zadań wiceprzewodniczącego. Kompetencje
przewodniczącego rady mogą być uszczegółowione
mocą postanowień statutu, ale nie mogą wykraczać
poza delegację ustawową, jak uczyniła to Rada
Gminy Kłodawa w § 18 uchwały.
Sąd akceptuje kolejny zarzut skargi dotyczący niezgodne z prawem nałożenia na wójta obowiązku
uczestniczenia w sesji rady. Z przepisu § 25 ust. 2 i 3
statutu wynika, że w sesjach rady uczestniczą: organ
wykonawczy gminy – wójt oraz sekretarz i skarbnik
gminy (ust. 2). Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych (ust. 3). Rada gminy nie może jednak nałożyć na wójta obowiązku uczestniczenia
w sesjach rady, gdyż taki zapis w sposób istotny
narusza prawo. tj. art. 30 ust. 2 u.s.g., w którym
wymienione zostało co należy do zadań wójta.
Uczestniczenie w sesjach rady gminy jest jedynie
uprawnieniem wójta jako organu przygotowującego
projekty uchwał, a nie jego obowiązkiem (wyrok
WSA we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2009r.,
III SA/Wr 476/09). Ponadto zgodnie z przepisem
art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223,
poz. 1458 ze zm.) czynności z zakresu prawa pracy
wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Z powyższego wynika, że wójt wykonuje czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy oraz uprawnienia
zwierzchnika służbowego w stosunku do zastępcy
wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Oznacza to. że żaden inny podmiot nie może dokonywać
czynności w tym zakresie wobec tych osób.
W związku z powyższym wyłącznie wójt jako kierownik i zwierzchnik służbowy swoich pracowników
może wydać sekretarzowi, skarbnikowi i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych polecenie
służbowe uczestniczenia w sesjach rady. W konsekwencji powyższe zapisy statutu w tej materii należy
uznać za sprzeczne z prawem.
W ocenie Sądu również kolejne regulacje ujęte
w § 72 i § 73 uchwały naruszają u.s.g. Zgodnie z § 72
ust. 1 uchwały spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż dwa razy w roku. W kwestii tej Sąd podziela stanowisko wyrażone
w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach z dnia 3 listopada 2008r., sygn. akt IV
SA/GI 396/08, w którym sformułowano pogląd, iż
materia dotycząca „powinności" spotykania się radnych ze swoimi wyborcami, przekracza zakres upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 3, art. 18
ust. 2 pkt 1 u.s.g. i nie dotyczy problemów natury
ustrojowej, zastrzeżonych do unormowań statutowych określonych w art. 22 ust. 1 u.s.g., ale odnosi
się do treści art. 23 i następnych tej ustawy, określających obowiązki radnych. Rada gminy, w ramach
kompetencji do określania organizacji wewnętrznej
oraz trybu pracy organów gminy, nic może określać
„powinności", które już zostały uregulowane
w ustawie jako obowiązki radnego.
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Również zapis § 73 statutu został podjęty bez upoważnienia ustawowego. Zgodnie z tym zapisem
przewodniczący Rady wnioskuje o udzielenie radnemu upomnienia w przypadku: notorycznego
uchylania się od obowiązku, niewłaściwego zachowania niezgodnego z postawą, do której został zobowiązany ślubowaniem (ust. 1). Uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1 rada podejmuje po
uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba że nie okaże się to możliwe (ust. 2).
Tymczasem przepisy ustawy o samorządzie gminnym ani przepisy ustawy Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nie
uzasadniają stosowania przez radę gminy wobec
poszczególnych radnych środków dyscyplinujących
w razie niewykonywania przez nich swoich obowiązków, a także zawiadamiania mieszkańców gminy o zastosowaniu takich środków wobec radnego
(por. wyrok NSA z dnia 17 listopada 1995r., SA/Wr
2515/95, OSS 1996, nr 1, poz. 13). Nie sposób nie
zgodzić się ze stanowiskiem Wojewody, że Rada
gminy nie może nakładać na wójta obowiązku zachowania określonej formy rozstrzygania w sprawach należących do zakresu zadań wójta, a taka
regulacja znalazła się w § 115 statutu. W myśl tego
przepisu wójt podejmuje rozstrzygnięcia w formie
zarządzeń i decyzji. Uregulowanie powyższej kwestii
nie należy w kompetencji rady, a wyłącznie do
ustawodawcy, który może dokonać tego poprzez
wprowadzenie odpowiednich zapisów ustawowych.
Ponadto w § 121 i 122 uchwały rada uregulowała
kwestie dotyczące zatrudnienia pracowników samorządowych (skarbnika gminy, kierownika USC zastępcy wójta i pozostałych pracowników) oraz czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Kwestie te
jednoznaczne regulują przepisy ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), a w szczególności przepisy art. 4. art. 8 ust. 2 oraz art. 54,
a zatem uregulowanie tej materii w statucie i w tym
zakresie stanowi wejście rady gminy w sferę kompetencji zastrzeżonych wyłącznie dla ustawodawcy.
Nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi
(art. 134 § 1 p.p.s.a. ) Sąd z urzędu wziął pod uwagę
zgodność z prawem § 114 zaskarżonej uchwały,
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w którym stwierdzono, że wójt przedkłada w Biurze
Rady Gminy projekt budżetu wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy
i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej
celem zaopiniowania. Powyższa regulacja stanowi
powtórzenie regulacji ustawowej zawartej w art. 180
i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.) obowiązującej w chwili wejścia w życie zaskarżonej uchwały, a obecnie stanowi powielenie
art. 238 ust. 1 i art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c w związku
z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), co
w myśl przedstawionych wyżej wywodów stanowi
istotne naruszenia prawa.
Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny - na podstawie art. 147 §1 p.p.s.a.
w związku z art. 94 ust. 1 u.s.g. - orzekł jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie zawarte w pkt II wyroku znajduje
natomiast oparcie w art. 152 p.p.s.a. W kwestii zastosowania ostatniego z wymienionych przepisów
skład orzekający w niniejszej sprawie skłania się ku
poglądowi, że instytucja wstrzymania zaskarżonego
aktu dotyczy także aktu prawa miejscowego. Zakres
zastosowania przepisu art. 152 p.p.s.a. dotyczy wykonalności w szerokim jej sensie. Zwrot "w razie
uwzględnienia skargi sąd w wyroku określa, czy
i w jakim zakresie akt lub czynność nie mogą być
wykonane", użyty w komentowanym przepisie, należy zatem traktować jako synonim określenia "czy
i w jakim zakresie zawieszona jest moc (skutek
prawny) aktu lub czynności". W tej sytuacji to czy
konkretny akt poddaje się wykonaniu w sensie czynienia użytku z uprawnienia bądź wypełnienia obowiązku z niego wynikającego nie ma znaczenia dla
rozstrzygnięcia, o którym stanowi wymieniony
przepis (Z. Kmieciak, glosa do wyroku NSA z dnia
29 kwietnia 2004r., OSK 591/04, publ. OSP 2005/4/50;
także R. Sawuła, Stosowanie art. 152 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia, publ. PiP z 2004/8/71 i powołane
tam poglądy).
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