
UCHWALA Nr................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia.................

w sprawie odpowiedzi na skarg^ wniesion^ do Wojewodzkiego S^du Administracyjnego 
w Lodzi na Uchwalf Nr XVI/217/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 
listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 54 § 2 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post^powaniu przed s^dami administracyjnymi (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1302, z 2014 r. poz. 183, z 2018 r. poz. 1467 i poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 
11 i poz. 934) uchwala si$, co nast^puje:

§ 1. Przekazuje si$ do Wojewodzkiego S^du Administracyjnego w Lodzi skarg^ 
Stowarzyszenia Mieszkancow Bloku przy ul. Sygietynskiego „LOKATOR NA SWOIM” 
z siedzib^ przy ul. Sygietynskiego 3 m. 18, 97-300 Piotrkow Tryb., reprezentowanego przez 
Prezesa Zarz^du Zofi$ Lopacinsk^ na Uchwal^ Nr XVI/217/15 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 
2015 - 2020, wraz z odpowiedzi^ na t$ skarg$ stanowi^c^ zal^cznik do uchwaly.

§ 2. Upowaznia si$ Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do:
1) dor^czenia S^dowi skargi zlozonej przez Stowarzyszenie Mieszkancow Bloku przy ul. 

Sygietynskiego „LOKATOR NA SWOIM” z siedzib^ przy ul. Sygietynskiego 3 m. 18, 
97-300 Piotrkow Tryb. wraz z zal^czonymi do niej aktami sprawy oraz odpowiedzi^ na 
t? skarg$,

2) reprezentowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w tym do podpisania 
odpowiedzi na skargi oraz do udzielenia pelnomocnictw procesowych, 
w post^powaniu przed Wojewodzkim S^dem Administracyjnym w Lodzi, 
a w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej przed Naczelnym S^dem 
Administracyjnym.

§ 3.Wykonanie uchwaly powierza si$ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Uzasadnienie

W odpowiedzi na skarg$ wniesion^ do Wojewodzkiego S^du Administracyjnego 

w todzi na Uchwai^ A1/XVI/217/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020. Referat 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przygotowat odpowiedz na ww. skarg§ wraz 

z projektem uchwaty, ktory przedktada w zat^czeniu.
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Zat^cznik
do Uchwaly Nr....................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia...........................

Piotrkow Trybunalski, listopada 2019 r.

Wojewodzki S^d Administracyjny w Lodzi
ul. Piotrkowska 135 
90-434 Lodz

Skarz^cy:
Stowarzyszenia Mieszkancow Bloku przy ul. 
Sygietynskiego „LOKATOR NA SWOIM” 
z siedzib^ przy ul. Sygietynskiego 3 m. 18,
97-300 Piotrkow Tryb.
reprezentowane przez Prezesa Zarz^du Zofi$ 
Lopacinsk^

Organ:
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
Pasaz Karola Rudowskiego 10 
97-300 Piotrkow Trybunalski

Odpowiedz organu na skarg§ Stowarzyszenia Mieszkancow Bloku przy ul. Sygietynskiego 
„LOKATOR NA SWOIM” z siedzib^ przy ul. Sygietynskiego 3 m. 18, 97-300 Piotrkow Tryb. 
reprezentowanego przez Prezesa Zarz^du Zofi$ Lopacinsk^ na Uchwal^ Nr XVI/217/15 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na lata 2015-2020.

W odpowiedzi na skarg$ Stowarzyszenia Mieszkancow Bloku przy ul. Sygietynskiego 
„LOKATOR NA SWOIM” z siedzib^ przy ul. Sygietynskiego 3 m. 18, 97-300 Piotrkow Tryb. 
reprezentowanego przez Prezesa Zarz^du Zofi? Lopacinsk^ na Uchwal$ Nr XVI/217/15 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na lata 2015-2020 wnosz$ o:

1. odrzucenie skargi z uwagi na brak po stronie skarz^cego interesu prawnego 
do kwestionowania przedmiotowej uchwaly,

a w przypadku niepodzielenia tego stanowiska

2. wnosz^ o oddalenie skargi w calosci.



Uzasadnienie

W dniu 31.10.2019 roku do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wplyn^la skarga 
Stowarzyszenia Mieszkancow Bloku przy ul. Sygietynskiego „LOKATOR NA SWOIM” 
z siedzib^ przy ul. Sygietynskiego 3 m. 18, 97-300 Piotrkow Tryb. reprezentowanego przez 
Prezesa Zarz^du Zofi$ Lopacinsk^ na Uchwal^ Nr XVI/217/15 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015- 
2020 (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2016 r. poz. 37). Na podstawie art. 94 ust. 2 i art. 101 ust.l 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym oraz art. 52 § 2 i 3 w zwi^zku 
z art. 54 § 1 i 2 ustawy Prawo o post^powaniu przed s^dami administracyjnymi (Dz. U. 2018. 
1302 ze zm.), Stowarzyszenie zaskarza wymienion^ na wst^pie Uchwal$ Rady Miasta 
zarzucaj^c jej naruszenie: art. 7 ust.l, art. 8 pkt 1, art. 21 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 21 ust. 2 pkt 8 
lit. b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie 
gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2019.1182 zez zm.) oraz naruszenie art. 2, art. 7, 
art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Wnosz^ o stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej 
Uchwaly, ewentualnie o stwierdzenie jej niezgodnosci z prawem we wskazanych w skardze 
regulacjach.

Skarz^ce przywolan^ powyzej uchwaly Rady Miasta Stowarzyszenie zarzuca, ze uchwala 
ta zawiera szereg regulacji pozostaj^cych w sprzecznosci z obowi^zuj^cym prawem. Skarz^cy, 
jak podali, posiadaj^ „legitymizacj^ procesow^” do wniesienia skargi na uchwaly organu 
Gminy, gdyz jako mieszkancy budynku b^d^cego w zasobach Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego s^ adresatami norm prawa miejscowego o charakterze generalnym 
i abstrakcyjnym, dotycz^cych ich interesow w postaci oplat czynszowych oraz mozliwosci 
wykupu lokali.
Jednoczesnie wnosz^ o:

1) stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej Uchwaly,
2) ewentualnie o stwierdzenie jej niezgodnosci z prawem we wskazanych w skardze 

regulacjach,
3) przeprowadzenie na rozprawie uzupelniaj^cych dowodow z dokumentow 

na okolicznosci szczegolowo opisane w tych punktach uzasadnienia skargi, w ktorych 
powolany zostal konkretny dokument zal^czony do skargi,

4) zas^dzenie na rzecz skarz^cych kosztow post^powania wraz z ewentualnymi kosztami 
zast^pstwa procesowego.

W pierwszej kolejnosci, w ocenie organu, nalezy podniesc, ze wniosek zasluguje na odrzucenie, 
albowiem skarz^cy posiadaj^ co najwyzej interes faktyczny w przedmiotowej sprawie, gdyz 
d^z^ de facto do wykupu mieszkah, ktorych s^ najemcami, w sytuacji, gdy zaden przepis prawa 
nie przyznaje im roszczenia o wykup.

Ustosunkowuj^c si$ do w/w zarzutow wyjasnic nalezy, iz Uchwala Nr XVI/217/15 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25.11.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata



2015-2020 zostala podj$ta zgodnie z prawem. Przedmiotowa uchwala nie byla kwestionowana 
przez Wojewod? Lodzkiego i zostala opublikowana w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa 
Lodzkiego poz. 37 w dniu 7 stycznia 2016 r.

Zal^cznikiem do w/w Uchwaly jest Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020, ktory zawiera wytyczne 
do polityki mieszkaniowej Miasta.

Wszystkie kwestie okreslone w art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorow, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zwanej dalej „ustaw4” 
wymagane jako obligatoryjne musz^ zostac ustalone w programie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. Pomini^cie przez Rad$ Gminy ktoregos z wymienionych 
elementow programu skutkuje brakiem pelnej realizacji upowaznienia ustawowego i ma istotny 
wplyw na ocen^ zgodnosci z prawem podj^tej uchwaly.

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prawidlowo zrealizowala wytyczne okreslone 
w art. 21 ust. 2 pkt.4 „ustawy” tj. prawidlowo ustalila zasady polityki czynszowej oraz warunki 
obnizania i podwyzszania czynszu, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy. Ustalone w uchwale 
zasady polityki czynszowej, czynniki podwyzszaj^ce i obnizaj^ce stawk$ bazow^ s^ spojne 
z wytycznymi wynikaj^cymi z art. 7 ust.l ustawy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy wlasciciel 
ustala stawki czynszu z 1m2 powierzchni uzytkowej lokali wraz z uwzgl^dnieniem czynnikow 
podwyzszaj^cych lub obnizaj^cych ich wartosc uzytkow^, a w szczegolnosci polozenie 
budynku, polozenie lokalu w budynku, wyposazenie budynku i lokalu w urz^dzenia techniczne 
i instalacje oraz ich stan, ogolny stan techniczny budynku. Czynniki wskazane w cytowanym 
przepisie s^ obligatoryjne i musz^ bye uwzgl^dnione z mocy ustawy przez organ wykonawezy 
przy ustalaniu stawek czynszu. Znajduje to potwierdzenie w wielu rozstrzygni^ciach 
nadzorezyeh. Skarz^cy niezasadnie zarzuca, ze w uchwale brak obligatoryjnego kryterium 
wymienionego w art. 7 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, tj. „ogolnego stanu budynku”. W § 7 zal^cznika 
do zaskarzonej uchwaly ogolny stan budynku stanowi kryterium podwyzszaj^ce stawk$ 
bazow^.

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przewidziala podwyzszenie stawki bazowej 
w zaleznosci od usytuowania lokalu w budynku, w ktorym zostala przeprowadzona 
termomodemizaeja z pelnym opomiarowaniem. Zas w § 7 ust. 3 pkt 7 Rada Miasta 
przewidziala obnizenie stawki bazowej o 5% w razie usytuowania lokalu mieszkalnego 
w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego, na podstawie decyzji wydanej przez organ 
nadzoru budowlanego, do czasu wykonania decyzji. Przewidziano w programie rowniez, 
ze w przypadku przeznaczenia budynku do wyl^czenia z uzytkowania na mocy ostateeznej 
decyzji organu nadzoru budowlanego, przyjmuje si$, ze stawka czynszu za 1m2 powierzchni 
uzytkowej lokalu jest rowna stawce czynszu najnizszego. Do stawki tej nie stosuje si$ 
czynnikow podwyzszaj^cych i obnizaj^cych.

W Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
na lata 2015-2020 Rada Miasta przewidziala rowniez obnizenie stawki bazowej w razie 
polozenia lokalu w budynku nie posiadaj^cym instalacji wodnej, czy tez kanalizaeji sanitamej.



Zarzut kwestii podziahi Miasta na dwie strefy jest rowniez niezasadny. Rada Miasta 
uwzgl^dnita czynniki dotycz^ce polozenia budynku. Dokonuj^c podziatu obszaru potozenia 
budynkow na dwie strefy Rada Miasta wzi^ia pod uwag$ realia zasobu mieszkaniowego, 
atrakcyjnosc poiozenia budynkow w poblizu infrastruktury, bliskosc przychodni lekarskich, 
sklepow, szkot, komunikacji miejskiej. Wszystkie te czynniki maj^ znacz^cy wpiyw 
na podzielenie Miasta na strefy. Ponadto druga strefa obejmuje budynki potozone najdalej 
od centrum Miasta. Nalezy nadmienic, ze w swietle ugruntowanego orzecznictwa s^dow 
administracyjnych Gminie przyshiguje w tym zakresie pewna swoboda.

Wbrew zarzutom Skarz^cego Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prawidiowo okresla 
czynniki maj^ce wplyw na obnizenie lub podwyzszenie czynszu adekwatnie do istniej^cych 
na terenie Miasta realiow, przy zroznicowaniu uwzgl^dniaj^cym czynniki wymienione 
w ustawie, rowniez stan techniczny budynkow, ich poiozenie i wyposazenie. Nie doszio wi$c 
do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy.

Kolejn^ kwesti^ podnoszon^ przez Skarz^ce jest brak mozliwosci wykupu mieszkania. 
W § 4 Uchwaly Rada wskazala dokiadnie, iz sprzedaz lokali wchodz^cych w skiad 
mieszkaniowego zasobu Miasta odbywa si^ zgodnie z zasadami okreslonymi stosown^ uchwat^ 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie sprzedazy tych lokali na rzecz najemcow 
w trybie bezprzetargowym. Przyj^to zasad$, ze w okresie obowi^zywania Programu, 
w pierwszej kolejnosci b^d^ sprzedawane lokale polozone w budynkach mieszkalnych, 
w ktorych przynajmniej jeden lokal stanowi odr^bn^ wlasnosc innej osoby niz Miasto, az do 
calkowitego zbycia wszystkich lokali w tych nieruchomosciach. Takie sprzedaze odbywaj^ si? 
wediug zgloszenia przez najemcow. Rada Miasta okreslila rowniez, ze w celu racjonalnego 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta, ktory obejmuje budynki stanowi^ce 100% 
wlasnosci Miasta, nie b?dzie prowadzona sprzedaz lokali w okresie obowi^zywania Programu. 
Miasto musi posiadac zasoby mieszkaniowe, aby wypelnic swoje obowi^zki ustawowe. Miasto 
ma braki mieszkaniowe, st^d dhiga kolejka oczekuj^cych na wskazanie lokalu. Ponadto lokator 
b?d^cy najemc^ lokalu wchodz^cego w zasob gminny nieruchomosci, nie ma prawnego 
umocowania do ^rzymnszania” Gminy b?d^cej wlascicielem budynku, w ktorym lokal si? 
znajduje, do jego sprzedazy. Zarowno przepisy ustawy o gospodarce nieruchomosciami, jak 
i kodeks cywilny nie daj^ bowiem najemcy roszczenia o wykup zajmowanego lokalu oraz 
interesu prawnego w tym zakresie. Wyl^cznym uprawnieniem Miasta, jako wlasciciela lokalu 
jest wi?c decyzja o przeznaczeniu go do sprzedazy.

Reasumuj^c, zaskarzona uchwala Rady Miasta zostala podj?ta zgodnie z obowi^zuj^cymi 
prawem i nie narusza wskazanych przez Skarz^cego przepisow prawa.

W swietle powyzszego wnosz?, jak na wst?pie.
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Zal^czniki:
- skarga Stowarzyszenia mieszkancow bloku przy ul. Sygietynskiego „LOKATOR NA 
SWOIM” z siedzib^ przy ul. Sygietynskiego 3 m. 18,97-300 Piotrkow Tryb. reprezentowanego 
przez Prezes Zarz^du Zofi$ Lopacinsk^ wraz z zal^cznikami,
- odpis odpowiedzi na skarga,
- Uchwala Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Nr XI/217/15 
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020.


