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Wyk az stosowanych sk rótów i  pojęć

Wykaz stosowanych skrótów

Ustawa o ochronie 
praw lokatorów

ustawa z dnia 21  czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)

Kc ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. 
Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 82)

Ustawa  
o samorządzie  
gminnym

ustawa z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Ustawa  
o gospodarce 
nieruchomościami

ustawa z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Ustawa o dostępie 
do informacji

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Ustawa o ochronie 
danych osobowych

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Program wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy

Zarządca podmiot zarządzający mieszkaniowym zasobem gminy

Wykaz stosowanych pojęć

Mieszkaniowy zasób 
gminy

lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych 
lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem 
towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające 
w posiadaniu samoistnym tych podmiotów (art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy 
o ochronie praw lokatorów)

Lokal socjalny lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie 
i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka 
gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, 
a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego nie może 
być mniejsza niż 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym 
standardzie (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie praw lokatorów)



Lokal zamienny należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, 
w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co 
najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie  był wyposażony 
lokal używany dotychczas, o  powierzchni pokoi takiej jak w lokalu 
dotychczas używanym; warunek ten uznaje się  za  spełniony, jeżeli 
na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni 
łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 
tej powierzchni (art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie praw lokatorów)

Pustostan niezagospodarowany lokal mieszkalny lub użytkowy w zasobie gminy 

Tymczasowe  
pomieszczenie

pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp 
do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia 
znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, 
możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz 
zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania 
posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej 
na  jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej 
lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby 
przekwaterowywane; (art.  2 ust.  1 pkt  5 a ustawy o  ochronie  praw 
lokatorów)

Czynsz świadczenie należne z tytułu najmu. Przez umowę najmu wynajmujący 
zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas 
oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić 
wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony 
w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju (art. 659  §1 i § 2 Kc)

Zasób lokale (mieszkalne i użytkowe) będące własnością gmin w budynkach 
mieszkalnych
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Z A ł O ż E N I A  K O N T R O L I1
 1.1  Temat i numer kontroli

Gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych (P/12/069).

 1.2  Cel kontroli

Ocena prowadzonej w gminach gospodarki lokalami, stanowiącymi zasób gminy i racjonalnego 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 

 1.3  Zakres przedmiotowy badań kontrolnych

Tworzenie i wdrażanie zasad gospodarowania lokalami, skuteczność zbierania aktualnych 
informacji o posiadanym zasobie i sposobie jego wykorzystania, przestrzeganie zasad najmu lokali 
oraz wykorzystanie lokali zgodnie z przeznaczeniem, prawidłowość zbywania lokali, jak również 
prawidłowość stosowania wysokości stawek czynszu za najem lokali i skuteczność egzekucji należności 
gminy z tytułu najmu lokali.

 1.4  Ogólne tło badanej problematyki

Mieszkaniowy zasób gminy powinien być wykorzystywany dla zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych lokalnej społeczności, a w szczególności gospodarstw domowych o niskich 
dochodach. Na zasadach i w przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowy zasób gminy służy także zapewnianiu lokali socjalnych i lokali zamiennych. Weryfikacja 
kryteriów uprawniających najemców do korzystania z lokali mieszkalnych z zasobu gmin, odbywa 
się tylko w przypadku przyznawania lokali mieszkalnych osobom oczekującym na zawarcie umowy 
najmu. Lokale socjalne, wydzielone w mieszkaniowym zasobie gminy, przeznaczone są dla osób 
najuboższych oraz na realizację wyroków sądowych. Umowy najmu lokali socjalnych są zawierane 
na czas oznaczony i przedłużane, gdy najemcy nadal spełniają określone przez gminę kryteria 
(np. dochodowe). Brak jest natomiast rozwiązań prawnych stwarzających możliwość takiej weryfikacji 
umów najmu lokali zawartych na czas nieoznaczony. Stale pogarsza się stan techniczny budynków, 
co powoduje zwiększenie liczby lokali niezagospodarowanych, przeznaczonych do modernizacji 
lub remontu. Rosnące zadłużenie najemców lokali mieszkalnych i użytkowych ogranicza wielkość 
wydatków na utrzymanie zasobów komunalnych. Ograniczone są możliwości weryfikacji spełniania 
kryteriów uprawniających do zajmowania lokalu mieszkalnego w zasobie gminy. Brakuje także 
skutecznych rozwiązań dla gospodarstw domowych, których wysokość dochodów nie uprawnia 
do najmu lokalu komunalnego, a jednocześnie osiągane dochody nie pozwalają na zakup lub najem 
lokalu na rynku nieruchomości.

 1.5  Organizacja kontroli

Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy NIK, w ramach głównego priorytetu „zapewnienie 
bieżącej i długofalowej stabilności finansowej państwa, w tym obniżenie kosztów funkcjonowania 
instytucji publicznych”. Czynności kontrolne, które obejmowały lata 2009–2011 przeprowadzono 
w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2012 r. w 33 urzędach gmin i w jednej jednostce organizacyjnej 
gminy realizującej zadania w badanym zakresie oraz w 11 podmiotach, którym powierzono 
zarządzanie  mieszkaniowym zasobem gmin. W m.st. Warszawa, szczegółowym badaniem objęto 
działania prowadzone w dzielnicy Śródmieście w zakresie gminnych zasobów lokalowych położonych 
na obszarze tej dzielnicy, w ramach przekazanych zadań i kompetencji na podstawie uchwały Rady 
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. ze zm. w sprawie przekazania dzielnicom 
m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. Kontrola została 
przeprowadzona pod względem legalności, gospodarności i rzetelności, na podstawie art. 2 ust. 2, 
w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o NIK.
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P O D S U M O W A N I E  W Y N I K ó W  K O N T R O L I2
 2.1  Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie1 ocenia gospodarowanie lokalami komunalnymi 
w budynkach mieszkalnych. 

W gminach2 w niedostatecznym stopniu realizowano zadanie własne zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Działania gmin nie doprowadziły do racjonalnego 
wykorzystania własnego zasobu i nie zapewniły poprawy warunków mieszkaniowych 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nie posiadano pełnych informacji 
o wielkości i stanie technicznym istniejącego zasobu lokali oraz o sposobie ich wykorzystania, 
co utrudniało podejmowanie racjonalnych decyzji właścicielskich w zakresie gospodarowania 
tym zasobem. 

Ponadto stwierdzono:

 y nieprzestrzeganie ustalonych przepisami prawa zasad najmu i sprzedaży lokali, stanowiących 
mieszkaniowy zasób gminy oraz nierzetelne weryfikowanie uprawnienia do najmu lokalu 
mieszkalnego, 

 y niemonitorowanie terminów zakończenia umowy zawartej na czas oznaczony oraz uprawnień 
do dalszego zajmowania lokalu,  

 y  nieskuteczne egzekwowanie należności z tytułu najmu lokali, powodujące coroczny wzrost 
zaległości i pogłębiające niedobór środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie 
zasobu, 

 y prowadzenie gospodarki mieszkaniowym zasobem gmin, na podstawie nieaktualnych 
lub niekompletnych wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy, 

 y brak realizacji przyjętych założeń, szczególnie w zakresie remontów lokali.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia:

1.    W latach 2009–2011 organy wykonawcze w skontrolowanych gminach nie doprowadziły 
do poprawy stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 
Zmniejszała się liczba lokali w zasobie gmin. Zwiększała się natomiast kwota wypłacanych 
odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego. 
W 2011 r. zasób gmin objętych kontrolą tworzyło łącznie 310,4 tys. lokali, w tym 276,9 tys. lokali 
mieszkalnych. W porównaniu do 2009 r. liczba lokali ogółem w zasobie 34 skontrolowanych 
gmin zmniejszyła się o 18,6 tys. lokali, a lokali mieszkalnych o 15,8 tys.  lokali. W latach 2009–2011 
łącznie sprzedano 23,1 tys.  lokali mieszkalnych, co stanowiło 7,0% posiadanych lokali, wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2009 r. Lokale niezagospodarowane, tzw. „pustostany”, wg stanu na dzień 
31 grudnia 2011 r. stanowiły 6% zasobu.
Liczba ogółem gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu, wg stanu na dzień 
31 grudnia 2011 r. wyniosła 48,4 tys. i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. była 
wyższa o 2,8 tys. gospodarstw, tj. o 6,1%. W latach 2009–2011 realizowano w każdym roku ok. 
7,3 tys. złożonych wniosków o najem lokalu w zasobie gminy. W skontrolowanych gminach 

1 W trzystopniowej skali oceny ogólnej stosowanej przez NIK: pozytywna; pozytywna pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości; negatywna.

2  Kontrolą objęto 34 średnie i duże miasta (patrz Załącznik Nr 2).
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P O D S U M O W A N I E  W Y N I K ó W  K O N T R O L I

zaspokajano potrzeby mieszkaniowe tylko dla 16,0% gospodarstw domowych oczekujących 
na najem lokalu mieszkalnego w danym roku. W 2009 r. zrealizowano 15,9% wniosków o najem 
lokalu, w 2010 r. – 15,7% wniosków, a w 2011 r. 15,1% złożonych wniosków. 
Nie wywiązywano się z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych, wynikającego z wyroków 
sądów nakazujących opróżnienie lokalu z orzeczeniem o uprawnieniu do otrzymania lokalu 
socjalnego, co powodowało zwiększenie obciążeń budżetów gmin, w związku ze wzrostem 
kwoty wypłaconych odszkodowań za niezapewnienie takich lokali. W badanym okresie 
zwiększyła się liczba wyroków sądowych orzekających eksmisję z uprawnieniem do lokalu 
socjalnego z 11.256 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.) do 15.067 (wg stanu na dzień 
31 grudnia 2011 r.), tj. o 33,9%. Wskaźnik wykonania wyroków sądowych przez dostarczenie 
lokalu socjalnego był niedostateczny w stosunku do liczby orzeczeń i ogółem zmniejszył się 
o 3,1 punktu procentowego, tj. z 26,3% w 2009 r. do 23,2% w 2011 r. 
Wartość roszczeń odszkodowawczych, zgłoszonych na podstawie art. 18 pkt 5 ustawy o ochronie 
praw lokatorów,  według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 7.384,5 tys.  zł i była ponad 
czterokrotnie wyższa od kwoty wypłaconej w 2008 r., która wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 r. 
wyniosła 1.574,7 tys.  zł.
Kwota zaległości3 z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zwiększyła się z 586.858,0 tys.  zł (wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2009 r.) do kwoty 880.986,0 tys.  zł (wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.), 
tj. o kwotę 294.128,0 tys.  zł, co stanowiło wzrost w tym okresie zadłużenia najemców o 33,3%.
[str. 17–29] 

2.    Nierzetelne były działania podjęte w 18  gminach dla ustanowienia, określonych w art. 21 
ust. 2 i ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, zasad gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gmin, które ujmuje się w wieloletnim programie gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym gminy oraz w uchwale rady gminy dotyczącej zasad najmu lokali. 
W 7 gminach, niezgodnie z art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, wieloletnie programy 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, nie obejmowały okresu kolejnych pięciu 
lat. W 9 gminach programy te nie zawierały wszystkich elementów określonych w art. 21 ust. 2 
ustawy o ochronie praw lokatorów, w tym w jednej gminie nie posiadano szczegółowych danych 
o wielkości i stanie majątku gminnego przekazanego dzierżawcy.
W 5 gminach, niezgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, ustalono zasady 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w których m.in. 
nie określono wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającego zastosowanie 
obniżek czynszów, warunków zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy, 
trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony 
oraz sposobu poddania tych spraw kontroli społecznej.
Poza tym w jednej gminie (Częstochowa), niezgodnie z art. 14 ust. 2, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami4 ustanowiono sposób zarządzania mieszkaniowym zasobem 
gminy. [str. 29–36]

3  Kwota zaległości obejmowała kwotę główną oraz odsetki za nieuiszczanie należności w określonym terminie. 

4  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
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3.    W 17 gminach niezgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów i uchwałami rady gminy 
realizowano zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin. 

W 5 gminach stawki czynszu były niezgodne z kryteriami ustalonymi w zasadach polityki 
czynszowej oraz warunkami obniżania czynszu, określonymi przez radę gminy w wieloletnim 
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
W dwóch gminach, niezgodnie z art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów, nie wydzielono 
z zasobu mieszkaniowego części lokali przeznaczonych na wynajem, jako lokale socjalne. 
W 17 gminach nie utworzono zasobu tymczasowych pomieszczeń. Było to niezgodne z art. 25a 
ustawy o ochronie praw lokatorów.[str. 33–38]

4.    W 12 gminach ewidencja zasobu była prowadzona nierzetelnie, niezgodnie ze stanem 
rzeczywistym.
Istniejąca w tych gminach ewidencja nie zawierała pełnych i aktualnych danych o liczbie lokali 
stanowiących zasób (w tym m.in. lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem na czas 
nieoznaczony i oznaczony, pomieszczeń tymczasowych), ich powierzchni, informacji o stanie 
technicznym oraz o zakresie i sposobie wykorzystania zasobu. [str. 38–39]

5.    W 22 gminach nie opracowano zasad zapewniających przejrzystość postępowania przy 
rozpatrywaniu i realizacji wniosków o najem lokali mieszkalnych lub nie przestrzegano 
ustalonych przez rady gmin zasad najmu lokali.
W 22 spośród 34 skontrolowanych gmin stwierdzono, że: nie opracowano w szczególności 
procedur określających zasady rejestracji, weryfikacji, rozpatrywania i realizacji złożonych 
wniosków o najem lokali mieszkalnych; nie wypowiadano umów najmu najemcom pozostającym 
w zwłoce z zapłatą czynszu, co najmniej za trzy pełne okresy płatności, nie monitorowano umów 
najmu lokali mieszkalnych zawartych na czas oznaczony; nie egzekwowano opłat za bezumowne 
korzystanie z lokalu po zakończeniu okresu obowiązywania zawartych umów; nie przestrzegano 
zasad zamiany lokali między stronami, ustalonych aktami prawa miejscowego.
W 14 skontrolowanych gminach stwierdzono przypadki nieprzestrzegania ustalonych zasad 
najmu, w tym m.in.: zawarto umowy najmu lokalu socjalnego na czas nieoznaczony, co było 
niezgodne z art. 5 ust. 2 i art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów; zawarto umowę 
najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony z funkcjonariuszem publicznym, niezgodnie 
z art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów i niezgodnie z opinią komisji społecznej. 
Ponadto, bez rozpatrzenia wniosków przez komisję społeczną podpisywano umowy najmu lokali 
z wnioskodawcami, których nie umieszczono na liście osób oczekujących na najem lokalu.
W 20 gminach bez należytej staranności rozpatrywano wnioski o najem, w tym w jednej gminie 
(Krosno) dopiero po 16 latach, od daty złożenia wniosku, zweryfikowano kryterium dochodowe 
i skreślono wnioskodawcę z listy osób oczekujących na lokal mieszkalny. [str. 43–45]

6.    W 21 gminach nierzetelnie realizowane były procedury dotyczące kontroli społecznej 
w toku rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych. 
W 5 gminach wnioski o najem lokali nie były poddawane kontroli społecznej, w tym w dwóch 
gminach tylko część rozpatrywanych wniosków przedkładano do takiej kontroli. Niezapewnienie 
społecznej kontroli trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o najem lokali mieszkalnych 
z mieszkaniowego zasobu gminy, jest niezgodne z art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie praw 
lokatorów.
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W 17 gminach nie wszystkie osoby powołane do pracy w społecznych komisjach mieszkaniowych 
posiadały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Było to niezgodne z art. 37 ustawy 
o ochronie danych osobowych5.
W 5 spośród 34 skontrolowanych gmin, w ramach realizacji obowiązku zapewnienia kontroli 
społecznej w sprawach najmu lokali, nie tworzono i nie podawano do publicznej wiadomości 
listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu.[str. 39–43]

7.    Nieskuteczne były działania podejmowane w  skontrolowanych gminach w celu 
racjonalnego wykorzystania lokali, nie doprowadzono do ograniczenia liczby lokali 
niezagospodarowanych oraz nie korzystano z możliwości wypowiadania umów najmu 
w przypadkach utraty uprawnień do lokalu.
W 34 skontrolowanych gminach wzrosła liczba niezasiedlonych lokali, tzw. „pustostanów” 
z 15,2 tys.  w 2009 r. do 18,5 tys.  w 2011 r. W 23 gminach, działania podejmowane dla poprawy 
stopnia i sposobu wykorzystania lokali stanowiących zasób były nieefektywne i nie pozwalały 
na racjonalne gospodarowanie zasobem lokali.
 W 10 gminach nie korzystano z prawa do wypowiadania umów najmu, w przypadkach 
określonych w art. 11 ust. 2 – 5 i w art. 21 ust. 4 – 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, nie 
monitorowano sposobu wykorzystania lokali w zasobach gmin oraz nie weryfikowano 
uprawnień najemców do zajmowania lokali. [str. 45–47]

8.    W 12 gminach przy prowadzeniu sprzedaży lokali komunalnych nie przestrzegano zasad 
określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w uchwałach rady gminy.
W 4 gminach zbywano lokale niezgodnie z przyjętymi planami sprzedaży. W 6 gminach natomiast, 
niezgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie podawano do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w tym w jednej gminie 
(Brzeg), niezgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, kwota sprzedaży 
nieruchomości została rozłożona na okres dłuższy niż 10 lat. Ponadto stwierdzono, że w tej gminie 
w jednym spośród 10 przypadków sprzedaży lokali objętych szczegółowym badaniem, lokal 
mieszkalny (o powierzchni 59,01 m2) został sprzedany najemcy, wobec którego zarządca przez 
okres trzech lat od daty wypowiedzenia umowy najmu (w dniu 24 listopada 2005 r.), z powodu 
nie uiszczania opłat czynszowych i podnajmowania lokalu, nie podejmował żadnych działań 
w celu odzyskania tego lokalu. Brak ww. działań ze strony zarządcy, a także dokonanie zapłaty 
po trzech latach przez najemcę zaległych należności, umożliwiły najemcy przywrócenie tytułu 
prawnego do przedmiotowego lokalu. W konsekwencji dało to najemcy prawo do nabycia lokalu 
z bonifikatą 95%, tj. za kwotę 7.045,55 zł. Takie działanie wyczerpuje znamiona mechanizmu 
korupcjogennego dowolności postępowania.
W dwóch gminach spośród ww. 6 gmin, nabywców lokali obciążano kosztami przygotowania 
lokali do sprzedaży, co było niezgodne z art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.
W jednej gminie nieruchomość została zbyta na rzecz pracownika urzędu gminy odpowiedzialnego 
za przygotowanie nieruchomości do przetargu, co wyczerpuje znamiona mechanizmu 
korupcjogennego konfliktu interesów. [str. 47–49]

5  Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.
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9.    We wszystkich skontrolowanych gminach stwierdzono prowadzenie nieracjonalnej polityki 
czynszowej, ograniczającej wysokość przychodów z tytułu najmu lokali w zasobie gmin. 
W 5 gminach nie podwyższano czynszu (lub podwyżka następowała z opóźnieniem), 
po przeprowadzeniu remontu, modernizacji budynków, w tym zainstalowaniu urządzeń, mających 
wpływ na zmianę kategorii lokalu mieszkalnego, od której zależała wysokość stawki czynszu. 
Spowodowało to obniżenie dochodów gminy z tytułu wpłat należnego czynszu od ok. 180,0 zł 
do 12.329,0 zł.
W 7 gminach, nie korzystano z prawa pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności 
z tytułu najmu lokalu.
Działania windykacyjne gmin były nieskuteczne. Stan zadłużenia z tytułu najmu lokali 
mieszkalnych w 34 skontrolowanych gminach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., wyniósł 
880.986 tys.  zł i wzrósł w stosunku do 2009 r. o 294.128 tys.  zł, a w przypadku lokali użytkowych 
poziom zadłużenia w 2011 r. wyniósł 218.869,3 tys. zł i wzrósł o 23.344  tys.  zł. [str. 50–52]

10.    Finansowe skutki nieprawidłowości. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości w wymiarze finansowym w wysokości 75.915,4 tys.  zł. [str. 57–58]

 2.2  Uwagi końcowe i wnioski

Gminy w niewielkim stopniu wywiązywały się z realizacji zadania własnego polegającego 
na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej 
ze względu na niewystarczającą wielkość potencjału mieszkaniowego oraz brak środków finansowych 
na podejmowanie nowych inwestycji mieszkaniowych i modernizację substandardowej części 
istniejącego zasobu. Sukcesywnie ograniczały wielkość własnych zasobów przez sprzedaż części 
tych zasobów. Na ograniczenie możliwości dysponowania zasobem w znacznej mierze wpływały 
również wyłączenia budynków i lokali ze względów technicznych. 

Wyprzedaż własnego zasobu mieszkaniowego prowadziła nie tylko do jego zmniejszenia, 
ale również do pogorszenia jego struktury jakościowej, ponieważ największy popyt był na lokale 
o wysokim standardzie i dobrym stanie technicznym. Postępowała dekapitalizacja zasobów, 
powodując zwiększenie liczby „pustostanów”, a stawki czynszu ustalane były na poziomie 
niewystarczającym do zapewnienia środków finansowych na utrzymanie lokali w dobrym stanie 
technicznym. Nieskuteczna windykacja zaległości z tytułu najmu lokalu wpływała na niedobór 
środków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.  

Na złą sytuację mieszkaniową w gminach także oddziaływał nieskuteczny sposób zarządzania 
własnymi nieruchomościami. Brak było przede wszystkim pełnej i zgodnej ze stanem rzeczywistym 
ewidencji zasobu lokali, obowiązujących wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gmin, a powszechnym zjawiskiem było nierealizowanie założeń ustalonych w tych 
programach. Utrudniało to podejmowanie racjonalnych decyzji właścicielskich w zakresie 
gospodarowania zasobem i jednocześnie doprowadzało do nieefektywnego wykorzystania lokali 
w zasobie gmin. 

Umowy najmu często zawierane były bez rzetelnego sprawdzenia posiadanych uprawnień 
do lokalu w zasobie gminy i nie monitorowano ich aktualności w okresie trwania najmu. Mogło 
to powodować użytkowanie lokalu przez osoby, których sytuacja ekonomiczna lub osobista umożliwia 
samodzielne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Ponadto, nie był wydzielany zasób lokali 
socjalnych i tymczasowych pomieszczeń. Znacznie wzrosły wypłaty odszkodowań za niezapewnienie 
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lokalu socjalnego na realizację wyroków sądów nakazujących opróżnienie lokalu z orzeczeniem 
o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że nieprzestrzeganie ustalonych zasad gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gmin wskazuje na występowanie mechanizmów korupcjogennych 
dowolności postępowania, konfliktu interesów oraz słabości systemu nadzoru i kontroli.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli system realizacji zadań własnych gmin w obszarze tworzenia 
warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w ramach aktualnego 
stanu prawnego, nie sprzyja prowadzeniu przez gminy skutecznej polityki w zakresie racjonalnego 
wykorzystania zasobu do zapewnienia lokali mieszkalnych osobom o najniższych dochodach. 

NIK zauważa, że niezaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach jest 
spowodowane nie tylko niedoborem środków finansowych, ale również brakiem niektórych 
uregulowań prawnych w tym zakresie. Nie zagwarantowano gminom możliwości podejmowania 
decyzji dotyczących sposobu odzyskiwania lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony 
w przypadku poprawy warunków ekonomicznych najemcy. Ponadto brak jest systemu wsparcia przez 
państwo finansowania budownictwa socjalnego i rewitalizacji istniejących zasobów, na poziomie 
umożliwiającym gminom wypełnianie zadania własnego w tym zakresie. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, rozwiązaniem tego problemu jest zwiększenie podaży lokali 
mieszkalnych przez nowe inwestycje, remonty, modernizacje i programy rewitalizacji oraz efektywne 
wykorzystanie już istniejących zasobów mieszkaniowych. Może to nastąpić przez wprowadzenie 
stosownych zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, stworzenie obowiązku weryfikowania 
uprawnień do najmu lokalu w mieszkaniowym zasobie gminy i wypowiadania zawartych umów 
najmu w przypadku utraty uprawnień, wykorzystania środków finansowych uzyskanych z prywatyzacji 
wyłącznie na cele mieszkaniowe, a także prowadzenie przez gminy konsekwentnej polityki czynszowej. 
Niezbędne jest również prowadzenie racjonalnej prywatyzacji lokali w mieszkaniowym zasobie gminy.

W celu doprowadzenia do skutecznej realizacji przez gminy nałożonych na nie obowiązków 
w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach, Najwyższa Izba 
Kontroli uważa za konieczne podjęcie działań przez:

1.    Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie rozważenia wprowadzenia 
rozwiązań systemowych służących racjonalnemu gospodarowaniu przez gminy zasobem 
mieszkaniowym, a w szczególności:
 1)    wpływających na poprawę sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych, które nie mogą 

zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie,
2)    umożliwiających gminom, w trakcie trwania umów najmu, weryfikację kryteriów 

uprawniających do otrzymania pomocy mieszkaniowej  z zasobów gminy, 
 3)    zobowiązujących gminy do prowadzenia ewidencji posiadanego zasobu mieszkaniowego 

wraz z określeniem minimalnego zakresu danych ujętych w  tej ewidencji,
4)    służących wzmocnieniu kontroli społecznej w obszarze rozpatrywania i załatwiania wniosków 

o najem lokali mieszkalnych, w tym poprzez informowanie przez organ wykonawczy gminy 
o osobach zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej i sposobie realizacji 
tej pomocy, a także przez szczegółowe określenie procedur dotyczących kontroli społecznej 
w toku rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych.
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2.    Wojewodów w zakresie doprowadzenia – w ramach sprawowanego nadzoru - do zgodności 
z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów uchwał rad gmin dotyczących zasad najmu lokali 
oraz wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

3.    Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w zakresie:

1)    Planowania wydatków budżetowych na kolejne lata w zakresie gospodarki mieszkaniowej, 
na podstawie obowiązującego w gminach wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy. 

2)    Urealnienia stawek czynszu za najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy, z jednoczesnym 
wprowadzeniem dodatkowych instrumentów wsparcia w ponoszeniu kosztów utrzymania 
lokalu, dla najemców posiadających najniższe dochody. 

3)    Wdrożenia systemu ewidencji posiadanego zasobu mieszkaniowego służącego monitorowaniu 
stanu zasobu, sposobu jego zagospodarowania oraz stopnia wykorzystania.

4)    Wzmocnienia kontroli społecznej w zakresie rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem 
lokali mieszkalnych, w tym, m.in. rozwiązań stosowanych przez gminy, polegających na 
informowaniu o wnioskodawcach zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej 
i sposobie realizacji tej pomocy.

5)    Opracowania i wdrożenia procedur określających zasady rejestracji, weryfikacji, rozpatrywania 
i realizacji złożonych wniosków o najem lokali mieszkalnych oraz prowadzenie nadzoru nad 
ich realizacją w celu niedopuszczenia do możliwości występowania zjawisk korupcjogennych.

6)    Poprawy skuteczności windykacji należności za najem lokali oraz ograniczania zadłużenia 
najemców, poprzez rozważenie możliwości wykonywania świadczeń rzeczowych i zaliczanie 
wartości wykonywanych prac na poczet należności czynszowych.
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 3.1  Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych

Charakterystyka stanu prawnego

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym6, zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne 
obejmują sprawy (…) gminnego budownictwa mieszkaniowego. 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego7 określa zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
oraz kryteria i formy ochrony praw lokatorów.

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, tworzenie warunków do zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy, a gmina 
zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw 
domowych o niskich dochodach. Powyższe zadania gmina wykonuje m.in. poprzez wykorzystanie 
mieszkaniowego zasobu gminy, może również otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.

Art. 20 ust. 1 i 2 ww. ustawy stanowi, że gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy 
w celu realizacji ustawowych zadań z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, o których 
mowa w art. 4 przedmiotowej ustawy. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem 
lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, mogą 
być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony. Gmina w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
wspólnoty samorządowej, może także wynajmować lokale od innych właścicieli oraz podnajmować 
je, także za niższy czynsz, osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód (art. 20 
ust 2a i 2b). 

Rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym 
zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli 
w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel. W razie gdy rada 
gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się 
odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Szczegółowa charakterystyka stanu prawnego została ujęta w Załączniku Nr 1 pt. „Stan prawny 
dotyczący kontrolowanej działalności”. 

Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami8 zarządzanie nieruchomością 
polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

1)    zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
2)    zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
3)    zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;
4)    bieżące administrowanie nieruchomością;
5)    utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
6)    uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

6  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.

7  Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.

8  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
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Z publikowanych opracowań, w tym m.in. opracowania dotyczącego mieszkaniowych 
obszarów problemowych9 wynika, że niemal połowę zasobu mieszkaniowego gmin stanowią 
lokale w budynkach wybudowanych przed 1945 r., w tym prawie 30% w budynkach sprzed 1918 r. 

Struktura tych zasobów pod względem wieku (daty budowy) jest zróżnicowana przestrzennie. 
W województwach zachodnich i południowo-zachodnich, a przede wszystkim w województwach: 
dolnośląskim, lubuskim i opolskim, jest znacznie więcej lokali w starych budynkach, wybudowanych 
przed 1945 r., niż w województwach środkowej i wschodniej Polski. 

Dane te potwierdzają również wyniki kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w 2011 r.10, które wykazały, że w 33 skontrolowanych gminach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. 
w mieszkaniowym zasobie tych gmin znajdowało się 57.967 lokali mieszkalnych, w tym 42.444 lokale, 
tj. 73,2% zasobu, usytuowane w budynkach, wybudowanych przed rokiem 1971, a w tym 57,0% 
zasobu gmin, tj. 33.019 lokali, znajdowało się w budynkach wzniesionych przed 1945 r.

Badania Instytutu Rozwoju Miast (IRM)11 wskazują, że w latach 2007–2010 w gminach łącznie 
oddano do eksploatacji tylko 12,9 tys.  lokali mieszkalnych, w tym w 2010 r. – 3,5 tys. lokali. 
Według IRM gminy nadal borykają się z problemem dotyczącym stanu własnych zasobów 
mieszkaniowych. Jest to zasób najczęściej o niskim standardzie powierzchniowym i technicznym. 
Brakuje lokali socjalnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak również dla 
osób eksmitowanych w wyniku wyroków sądowych. 

Mieszkaniowy zasób gmin uległ zmniejszeniu z powodu działań prywatyzacyjnych (sprzedaż 
lokali dotychczasowym najemcom) i reprywatyzacyjnych (zwrot lokali dawnym właścicielom) oraz 
wyłączenia z eksploatacji w następstwie złego stanu technicznego, co dodatkowo ograniczyło 
możliwości samorządów gminnych w zakresie prowadzenia elastycznej lokalnej polityki 
mieszkaniowej.

W opinii ekspertów, zajmujących się sprawami mieszkalnictwa, gminy w celu poprawy 
skuteczności zarządzania posiadanym zasobem nieruchomości powinny poprawić stan techniczny 
zasobu i w sposób racjonalny prowadzić sprzedaż zasobu mieszkaniowego. 

Z danych oszacowanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
(MTBiGM)12 wynika, że: w 2011 r. liczba lokali w mieszkaniowym zasobie gminy w porównaniu 
do 2009 r. zmniejszyła się o ok. 7,1% , tj. ze stanu 1.100,0 tys. lokali mieszkalnych do 987,3 tys. lokali; 
zapotrzebowanie na lokale mieszkalne gminne jest relatywnie stałe i wynosi ok. 135 tys. lokali; 
zmienia się struktura tego zapotrzebowania, tj. zmniejsza się liczba osób oczekujących na najem 
lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, a rośnie liczba oczekujących na najem lokalu socjalnego, 
w tym przede wszystkim osób eksmitowanych z poprzednich zasobów; według szacunków w 2011 r., 
na najem lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy na czas nieoznaczony oczekiwało 
ok. 56,1 tys. gospodarstw domowych, a na najem lokalu socjalnego ok. 79 tys. gospodarstw 
domowych, w tym ok. 61,3 tys. w wyniku eksmisji z poprzedniego lokalu; rotacja (odzyskiwanie 
lokali w wyniku „naturalnego ruchu”) w zasobach mieszkaniowych gmin rocznie następuje w ok. 3% 
wszystkich lokali. Najczęściej dotyczy to osób wstępujących w umowę najmu po śmierci głównego 

9  „Mieszkaniowe obszary problemowe w Polsce– identyfikacja cech architektoniczno-przestrzennych” – autor: Hanka 
Zaniewska i Maria Thiel.

10  „Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej 
i jednostki samorządu terytorialnego” – styczeń 2012 r. (Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN).

11  „Informacje o mieszkalnictwie wyniki monitoringu za 2010 r.”

12  Dane przygotowane w 2012 r. przez MTBiGM dla Komisji Infrastruktury Sejmu RP.
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lokatora (ok. 30% przypadków w 2011 roku), osób z listy oczekujących na najem lokalu na czas 
nieoznaczony (ok. 30% przypadków) i osób eksmitowanych z innych zasobów (ok. 24% przypadków). 

MTBiGM w 2012 r. przeprowadziło ankietę w wybranych 55 gminach dotyczącą mieszkaniowego 
zasobu gminy, otrzymano 52 odpowiedzi. Z danych, przedstawionych w „Podsumowaniu wyników 
ankiety dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy” (Podsumowanie)13 wynika, m.in. że:

 − w zasobach mieszkaniowych ankietowanych gmin w 2011 r. znajdowało się 417,4 tys.  lokali 
mieszkalnych i w porównaniu do 2009 r. ich liczba zmniejszyła się o 31,9 tys. ; 

 − zapotrzebowanie na lokale wynajmowane przez gminy na czas nieoznaczony w 2011 r. wyniosło 
23.711 lokali i w porównaniu do 2009 r. zmniejszyło się o 4.893 lokale, tj. o 17,1%. Jak wynika 
z ww. Podsumowania największy spadek zapotrzebowania odnotowano w największych miastach, 
szczególnie w Warszawie, łodzi i Gdańsku;

 − zapotrzebowanie na lokale socjalne w ankietowanych gminach na koniec 2011 r. wyniosło 
ok. 33,4 tys. lokali. Największa część tego popytu spowodowana była wyrokami eksmisyjnymi 
(w 2011 r. około 77,5%). Jak wynika z danych uzyskanych na podstawie ankiety, zapotrzebowanie 
na tego typu lokale wzrasta we wszystkich gminach objętych badaniem ankietowym; 

 − szacunkowe zapotrzebowanie na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony 
i oznaczony wynosi ok. 135 tys.  lokali;

 − w ankietowanych gminach na koniec 2011 r. były tylko 1.403 tymczasowe pomieszczenia, 
w tym ok. 56% z nich stanowiło własność gminy, a pozostałe gmina wynajmowała. Najwięcej 
tymczasowych pomieszczeń istnieje w miastach liczących powyżej 200 tys.  mieszkańców. 
Z danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że tymczasowych 
pomieszczeń jest zdecydowanie za mało w stosunku do istniejących potrzeb. Przeciętnie 
przypadało 6,7 osoby oczekującej na przydział jednego tymczasowego pomieszczenia. 

Najwyższa Izba Kontroli w okresie od 18 kwietnia do 30 sierpnia 2011 r. przeprowadziła 
kontrolę „Realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji 
rządowej i jednostki samorządu terytorialnego”14. W wyniku kontroli m.in. ustalono, że organy 
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego nie podejmowały wystarczających 
działań dla efektywnej realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Brak było 
jednocześnie długofalowej polityki mieszkaniowej państwa, wyznaczającej ramy instytucjonalne 
i finansowe oraz planowane efekty rzeczowe i terminy realizacji zadań. W związku z rezolucją 
Sejmu RP w b. Ministerstwie Infrastruktury prowadzono od marca 2010 r. prace nad opracowaniem 
dokumentu określającego zasady wspierania budownictwa mieszkaniowego. Dokument 
pn. 

”
Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

do 2020 r.” został opracowany przez b. Ministra Infrastruktury i przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 
30 listopada 2010 r. W dokumencie tym określono tylko kierunkowe rozwiązania, bez ujęcia w nim 
powyższych szczegółowych elementów. Zagadnienia gospodarki mieszkaniowej w minimalnym 
stopniu uwzględniane były w dokumentach strategicznych, w tym m.in. w średniookresowej 
strategii rozwoju kraju. Działania naczelnego organu administracji rządowej właściwego do spraw 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej realizowane były przez b. Ministra 
Infrastruktury bez przygotowania kompleksowego programu długofalowego rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego, co nie zapewniało stabilnego wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 
NIK oceniła, że brak długofalowej, perspektywicznej i stabilnej polityki w zakresie wspierania 

13  Opracowanie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z czerwca 2012 r.

14  Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej 
i jednostki samorządu terytorialnego (Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN). 



W A ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

17

budownictwa mieszkaniowego powoduje, że od blisko 10 lat na wysokim poziomie utrzymuje się 
deficyt mieszkaniowy, wynoszący około 1,5 mln  lokali mieszkalnych. Sytuację tę pogłębiał niski 
standard istniejących zasobów mieszkaniowych, powodujący konieczność wycofania z eksploatacji, 
w najbliższym czasie, znacznej liczby lokali mieszkalnych.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w stanowisku do ww. Informacji 
m.in. stwierdził, że dokument pn. 

”
Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego do 2020 r.” przyjęty przez Sejm RP w dniu 4 marca 2011 r. pozostaje 
odniesieniem dla działań finansowych i regulacyjnych podejmowanych przez Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministerstwo) w obszarze mieszkaniowym; zadeklarował 
możliwość przygotowania dokumentu programowego, zawierającego wskazane przez NIK elementy, 
a także zapewnił o podejmowaniu przez Ministerstwo ciągłych działań na rzecz prowadzenia 
efektywnej polityki mieszkaniowej ułatwiającej obywatelom zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1. Zasób lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach mieszkalnych

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, zgodnie 
z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, 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, 
a zadania te, wykonuje m.in. wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy.

Wielkość zasobu

W badanym okresie sukcesywnie zmniejszał się zasób skontrolowanych 34 gmin. W 2009 r. 
zasób lokali w gminach objętych kontrolą tworzyło łącznie 329,0 tys.  lokali, w tym 292,7 tys. lokali 
mieszkalnych, w 2010 r. – 318,5 tys.  lokali, w tym 283,4 tys.  lokali mieszkalnych, a w 2011 r. - 310,4 tys.  
lokali, w tym 276,9 tys.  lokali mieszkalnych. 

Na wykresie nr 1 przedstawiono wielkość zasobu skontrolowanych gmin w latach 2009–2011. 

Wykres nr 1
Liczba lokali ogółem znajdujących się w zasobie 34 skontrolowanych gmin, w tym liczba lokali mieszkalnych 

Źródło: opracowanie NIK 
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W porównaniu do 2009 r. liczba lokali ogółem w zasobie 34 skontrolowanych gmin zmniejszyła 
się o 5,6%, tj. o 18,6 tys.  lokali, a lokali mieszkalnych o 15,8 tys.  (5,4%).  Na przykład:

 y W Opolu w latach 2009–2011 w zasobie gminy znajdowało się odpowiednio: 5.654, 5.422 i 5.210 lokali, z czego 
lokali mieszkalnych w kolejnych latach było 5.219, 4.994 i 4.784, a lokali użytkowych 435, 428 i  426. Zasób 
gminy zmniejszył się łącznie o 7,9%, a lokali mieszkalnych o 8,3%.

 y W Skarżysku-Kamiennej wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. dysponowano 1.466 lokalami, w tym 1.139 
lokalami mieszkalnymi i 297 lokalami socjalnymi wydzielonymi z mieszkaniowego zasobu gminy oraz 
30 lokalami użytkowymi. W porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2009 r., zmniejszyła się liczba lokali 
o  183 (tj.  o 11%), w tym lokali mieszkalnych o 204 (15%). Liczba wydzielonych lokali socjalnych wzrosła 
o 28 (10%), a liczba lokali użytkowych - o 7 (19%). Wzrost liczby lokali socjalnych wynikał głównie z oddania 
do użytkowania 24 lokali wybudowanych w 2011 r. w dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. Sportowej.

 y W Zielonej Górze w okresie objętym kontrolą zasób gminy zmniejszył się o 11,9%, tj. z 5.477 lokali na koniec 
2009 r. do 4.826 lokali na koniec 2011 r. Główną część zasobu stanowiły lokale mieszkalne: od 5.105 lokali, 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. do 4.459 lokali, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., w latach 2009–2011 
zasób tych lokali zmniejszył się o 12,7%.  

Ogółem wielkość zasobu 34 skontrolowanych gmin w 2011 r. w porównaniu do 2009 r. była 
mniejsza o 6,0%, w tym zmniejszono zasób w 30 gminach, a w 4 gminach zasób został zwiększony. 
I tak:

 − w 14 gminach wielkość zasobu zmniejszyła się od 0,4% (w najmniejszym stopniu w Ostrowcu 
Świętokrzyskim - z 1.409 do 1.407 lokali) do 5,0% (w największym stopniu w Sosnowcu z 12.853 
do 12.203 lokali i w Przemyślu z 3.213 do 3.048 lokali),

 − w 11 gminach wielkość zasobu zmniejszyła się od 6,0% (w najmniejszym stopniu w łodzi 
z 71.775 do 67.738 lokali, Katowicach z 19.857 do 18.725 lokali, Warszawie z 111.459 do 105.099 
lokali, Częstochowie z 11.285 do 10.591 lokali, Szczecinie z 24.036 do 22.492 lokali) do 9,0% 
(w największym stopniu w Kielcach z 6.047 do 5.524 lokali i w Świnoujściu z 1.917 do 1.748 lokali),

 − w 5 gminach wielkość zasobu zmniejszyła się od 10,0% (w najmniejszym stopniu w Białogardzie 
z 1.422 do 1.280 lokali) do 13,0% (w największym stopniu w Brzegu z 2.527 do 2.196 lokali),

 − w 4 gminach wielkość zasobu zwiększyła się od 0,4% (w najmniejszym stopniu w Radomsku 
z 1.005 do 1.009 lokali) do 11,0% (w największym stopniu w Krośnie z 710 do 788 lokali).

Szczegółowe dane dotyczące zasobu ogółem kontrolowanych gmin zostały przedstawione 
w tabeli nr 1.
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Tabela nr 1 
Zestawienie liczby lokali w zasobie gminy z wyróżnieniem lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony 
i na czas oznaczony

L.p. Wyszczególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r.

1. Liczba lokali ogółem, w tym: 328.963 318.509 310.368

2. –   liczba lokali mieszkalnych ogółem, w tym: 292.741 283.430 276.903

3. –   liczba lokali mieszkalnych wynajmowanych  
na czas nieoznaczony, 278.440 267.706 259.522

4. –   liczba lokali wynajmowanych na czas oznaczony ogółem,  
w tym: 14.301 15.724 17.381

5.    liczba wydzielonych lokali socjalnych, 13.786 15.192 16.855

6.
   liczba wydzielonych lokali wynajmowanych 

na czas wykonywania pracy, 515 532 526

7. –   liczba lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne  
(lokale użytkowe) 36.222 35.079 33.465

Źródło: kontrola NIK 

Największą część zasobu 34 skontrolowanych gmin tworzyły lokale mieszkalne wynajmowane 
na czas nieoznaczony, które stanowiły ok. 84% zasobu ogółem (84,6% w 2009 r., 84,0% w 2010 r. i 83,6% 
w 2011 r.). Lokale socjalne w 2009 r. stanowiły 4,2% lokali ogółem, w 2010 r. – 4,8% i w 2011 r. – 5,4%.

W 2011 r. w porównaniu do 2009 r. w zasobach tych gmin zmniejszyła się o 6,8% liczba lokali 
mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, a zwiększyła się o 22,3% liczba lokali socjalnych. 

Zdjęcia nr 1–2
Przykłady budynków z lokalami socjalnymi w mieszkaniowym zasobie gminy Legionowo

Źródło: kontrola NIK

Na ograniczenie możliwości dysponowania zasobem przede wszystkim wpływał stan techniczny 
budynków, skutkujący ich całkowitym wyłączeniem z eksploatacji i przeznaczeniem do rozbiórki 
lub wyłączeniem czasowym z powodu przeprowadzenia modernizacji i remontów. Miało to 
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bezpośredni wpływ na zwiększenie w latach 2009–2011 liczby „pustostanów” łącznie o 3,3 tys.  lokali, 
tj. 21,7%. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w zasobie skontrolowanych gmin było 18,5 tys. 
lokali niezagospodarowanych, tzw. „pustostanów”.  Na przykład:

 y W gminie Białogard liczba lokali niezagospodarowanych tzw. „pustostanów” wzrosła z 59, w tym 51 miesz-
kalnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.) do 64, w tym 52 mieszkalnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 
2011 r.). Według stanu na dzień 31  grudnia 2009 r. do rozbiórki i do remontu przeznaczonych było ogółem 
19 lokali, w tym 18 lokali mieszkalnych, a wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. ogółem było 11 takich lokali, 
w tym 8 lokali mieszkalnych.

 y W gminie Katowice na zbadanych 90 lokali (60 mieszkalnych i 30 użytkowych), które w latach 2009–2011 
pozostawały najdłużej niezagospodarowane, skuteczne były działania na rzecz ograniczenia liczby tych 
lokali w  odniesieniu do  24 lokali (40,0% „pustostanów”), tj.: 10 lokali mieszkalnych zostało ponownie 
zagospodarowanych, 7 przeznaczono do remontu, a 7 zaproponowano nowym najemcom. Istotną  przyczyną 
niezagospodarowania „pustostanów” było: niekorzystna lokalizacja; zły stan techniczny; wspólne używanie 
przedpokoju, kuchni lub/i łazienki; elektryczne ogrzewanie oraz nienormatywna wysokość lub powierzchnia 
pomieszczeń. Spośród „pustostanów” użytkowych, do 31  grudnia 2011 r. zagospodarowano: 13  lokali, 
3  wyznaczono do wynajęcia w trybie przetargowym, a 14, po  dwukrotnym bezskutecznym wystawieniu 
do przetargu, przeznaczono do wynajęcia w trybie bezprzetargowym. 

 y W gminie Nysa w okresie objętym kontrolą zwiększyła się o 32,6% liczba niezasiedlonych lokali, 
tzw. „pustostanów” (z 46 na dzień 31 grudnia 2009 r. do 61 na dzień 31 grudnia 2011 r.), czego przyczyną było 
planowane zbycie tych nieruchomości.

Szczegółowe dane dotyczące lokali niezagospodarowanych w zasobie skontrolowanych gmin 
zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 
Zestawienie lokali niezagospodarowanych – „pustostany” w zasobie gmin w latach 2009–2011,  
wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku

L.p. Wyszczególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r.

1. Liczba lokali „pustostanów” ogółem 15.189 16.368 18.487

2. Liczba lokali mieszkalnych „pustostanów”,  
w tym oczekujących: 11.886 12.743 14.378

2.1. na ponowne wynajęcie 2.794 3.439 4.006

2.2. na zbycie w drodze przetargu 206 167 231

2.3. w związku z przeznaczeniem budynków/lokali  
do remontu 3.186 3.260 3.733

2.4. w związku z przeznaczeniem budynku do rozbiórki 2.978 3.125 3.267

2.5. w związku z nieuregulowanym stanem prawnym 1.235 1.247 1.412

2.6. z innych przyczyn 1.487 1.505 1.729

3. Liczba lokali użytkowych „pustostanów”,  
w tym oczekujących: 3.496 3.628 4.079

3.1. na ponowne wynajęcie 1.790 1.936 2.126

3.2. na zbycie w drodze przetargu 135 143 193

3.3. w związku z przeznaczeniem budynków/lokali do remontu 355 321 381

3.4. w związku z przeznaczeniem budynków do rozbiórki 456 447 547

3.5. z innych przyczyn 760 781 832

Źródło: kontrola NIK
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Przykłady „pustostanów” w gminie żagań, przedstawiono na poniższych zdjęciach:

 − Lokale użytkowe (lokale użytkowe w budynkach, w których znajdują się lokale mieszkalne). 
Lokale w dobrym stanie technicznym przygotowane do wynajęcia.

Zdjęcia nr 3–4
Przykłady „pustostanów” w zasobie  gminy żagań

Źródło: kontrola NIK

 − Lokale mieszkalne wynajmowane na czas oznaczony, po eksmisji lokatorów - lokale w bardzo złym 
stanie technicznym: zniszczone wyposażenie lokali (trzonów kuchennych, pieców kaflowych, 
podłóg, drzwi, okien, armatury sanitarnej w kuchniach i w toaletach). 

Zdjęcia nr 5–6 
Przykłady „pustostanów” w zasobie gminy żagań

Źródło: kontrola NIK

 − Lokale socjalne w żaganiu (2 lokale). Ujęcie wody znajduje się poza lokalami, wc poza budynkiem 
(wc typu toi-toi obok budynku). Lokal przy ul. żółkiewskiego 14b/3 w dobrym stanie technicznym, 
trzon kuchenny zniszczony. Lokal przy ul. żółkiewskiego 14c/2 (jedno pomieszczenie) w bardzo złym 
stanie technicznym: brak ogrzewania i oświetlenia, trzon kuchenny zniszczony, ujęcie wody 
zniszczone-nieczynne, stolarka okienna zniszczona, podłoga zniszczona, lokal zawilgocony.
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Zdjęcia nr 7–8
Przykłady „pustostanów” w zasobie mieszkaniowym gminy żagań

Źródło: kontrola NIK 

Zasób gmin ulegał zmniejszaniu m.in. w wyniku prywatyzacji. W latach 2009–2011 ogółem 
sprzedano 23,1 tys.  lokali mieszkalnych, z czego 23,0 tys. sprzedano na rzecz tymczasowych 
najemców. Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży lokali w kontrolowanych gminach podane 
zostały w tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Zestawienie lokali w zasobie gminy, sprzedanych w latach 2009–2011

L.p. Wyszczególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r.

1. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych ogółem,  
w tym: 8.326 8.209 6.550

1.1. liczba lokali sprzedanych w drodze przetargu  
(lub rokowań po drugim przetargu) 75 53 47

1.2. liczba lokali sprzedanych na rzecz najemców 8.251 8.156 6.503

2. Liczba sprzedanych lokali użytkowych ogółem,  
w tym: 239 314 224

2.1 liczba lokali sprzedanych w drodze przetargu  
(lub rokowań po drugim przetargu) 36 38 43

2.2. liczba lokali sprzedanych na rzecz najemców 203 276 181

Źródło: kontrola NIK 
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W gminie Sosnowiec i w gminie żary w sprawozdaniach statystycznych ujęto dane niezgodne 
ze stanem rzeczywistym. Stanowiło to naruszenie postanowień art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej15. I tak:

 y W gminie Sosnowiec w sprawozdaniu SG-01 – Gospodarka mieszkaniowa i komunalna w 2009 r. w rubryce 
„zasoby mieszkaniowe ogółem” wpisano liczbę 12.082, a w zasobie mieszkaniowym gminy wg stanu na dzień 
31 grudnia 2009 r. było 12.013 lokali mieszkalnych, tj. mniej o 69 lokali od stanu podanego w ww. sprawozdaniu 
GUS. Natomiast w sprawozdaniu GUS M-01 – Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2011 r. – w rubryce 
„zasoby mieszkaniowe ogółem” wskazano 11.340 lokali mieszkalnych, podczas gdy gmina - wg stanu 
na 31 grudnia 2011 r. posiadała ich 11.361, tj. o 21 więcej. Rozbieżności w danych, ujętych  w sprawozdaniach 
SG-01 i M-01 sporządzonych dla GUS-u w latach 2009 i 2011 uzasadniono pozyskiwaniem danych z jednostek 
terenowych „z uwagi na brak pełnej funkcjonalności systemu PROBIT” w ww. latach. Ponadto, w sprawozdaniu 
GUS M-01 o zasobach mieszkaniowych w Dziale VI – zasoby mieszkaniowe sprzedane w latach 2010–2011 – 
podano liczbę lokali 654, a rzeczywiście sprzedano 656 lokali mieszkalnych. 

 y W gminie Żary dane zawarte w sprawozdaniu SG-01 - „Statystyka gminy. Gospodarka mieszkaniowa 
i komunalna” za 2009 r. były niezgodne ze stanem rzeczywistym. Z powodu  błędu pracownika zatrudnionego 
przez zarządcę zasobu mieszkaniowego gminy, nie wykazano 116 lokali socjalnych. Ponadto błędnie 
wykazano liczbę niezamieszkałych lokali - 82, podczas, gdy faktycznie było ich 79.

Zdaniem NIK, nieprzekazywanie przez gminy pełnych danych o ich zasobie mieszkaniowym 
skutkuje brakiem możliwości sporządzenia przez Główny Urząd Statystyczny rzetelnej statystyki. 

Potrzeby mieszkaniowe

W latach 2009–2011 we wszystkich skontrolowanych gminach zwiększał się popyt na najem lokali 
w mieszkaniowym zasobie gminy.

Liczba ogółem gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu, wg stanu na dzień 
31 grudnia  2011 r. wyniosła 48,4 tys.  i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia  2009 r. była 
wyższa o 2,8 tys.  gospodarstw, tj. o 6,1%. 

W badanym okresie systematycznie zwiększała się liczba ogółem osób oczekujących na lokale 
socjalne, wynajmowane na czas oznaczony, a zmniejszała się liczba ogółem osób oczekujących 
na najem lokalu na czas nieoznaczony.

Liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu na czas oznaczony, wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 31,2 tys.  i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. 
(27,3 tys.) była większa o 3,9 tys. , tj. o 14,3%. Najwyższy wskaźnik wzrostu potrzeb mieszkaniowych, 
tj. o 21,6%, dotyczył zapotrzebowania na lokale socjalne w związku z wyrokiem sądu orzekającym 
eksmisję do lokalu socjalnego. W 2009 r. na zapewnienie takiego lokalu oczekiwało 13,6 tys.  
gospodarstw domowych, a w 2011 r. – 16,5 tys.  tych gospodarstw.

Zmniejszyło się natomiast o 6,0% zapotrzebowanie ogółem na lokale wynajmowane na czas 
nieoznaczony. W 2009 r. na takie lokale oczekiwało 18,3 tys.  gospodarstw domowych, a w 2011 r. – 
17,2 tys.  tych gospodarstw.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w wyniku realizacji złożonych wniosków o najem lokalu 
w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2009–2011 pozostawało na tym samym poziomie, 
tj. wynosiło ok. 7,3 tys.  zrealizowanych wniosków w każdym roku. Oznacza to, że w ciągu danego 
roku realizowano mniej niż 16,0% złożonych wniosków (w 2009 r. – 15,9%, w 2010 r. – 15,7% 
i w 2011 r. – 15,1%).

15  Dz. U. z 2012 r., poz. 591 ze zm.
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W okresie objętym kontrolą zapotrzebowanie na lokale mieszkalne w gminach - wynikające 
z listy osób oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony, liczby wniosków osób oczekujących 
na zapewnienie lokalu socjalnego (w związku z wyrokiem sądu orzekającym eksmisję do lokalu 
socjalnego), liczby wniosków o przydział lokalu mieszkalnego na czas stosunku pracy oraz liczby 
wniosków osób oczekujących na lokal zamienny (w związku z przewidzianymi rozbiórkami 
i remontami budynków) - znacznie przekraczało liczbę realizowanych wniosków. Na przykład:

 y W gminie Kielce w latach 2009–2011 utrzymywał się znaczny stopień niezaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych, a liczba nowych wniosków w każdym roku przewyższała liczbę wniosków zrealizowanych. 
Liczba wniosków osób oczekujących na lokale mieszkalne przedstawiała się następująco: w dniu 1 stycznia 
2009  r. – 1.464, 31  grudnia 2009 – 1.491, w tym wniosków, które zarejestrowano w ciągu tego roku – 
168, 31  grudnia 2010 r. – 1.481, w tym wniosków zarejestrowanych w ciągu tego roku – 210, 31  grudnia 
2011  r. – 1.488, w tym wniosków zarejestrowanych w ciągu tego roku – 225. W okresie objętym kontrolą 
zrealizowano łącznie 371 wniosków (141 w 2009 r., 109 w 2010 r. i 121 w 2011 r.), ponadto 453 wnioski  stały 
się bezprzedmiotowe (np. ze względu na zgon lokatora czy rezygnację z ubiegania się o lokal mieszkalny) 
albo zostały pominięte z uwagi na niepoddanie się wnioskodawcy weryfikacji danych. Najliczniejszą grupę 
wnioskodawców stanowiły osoby oczekujące na wynajęcie lokalu socjalnego (w związku z wyrokiem sądu 
orzekającym eksmisję do  lokalu socjalnego lub z innej przyczyny). Stanowiły one 57,5% wnioskodawców 
ogółem na koniec 2011 r. W  okresie objętym kontrolą zrealizowano 180 takich wniosków, tj.  48,5% 
zrealizowanych wniosków ogółem. W latach 2009–2011 systematycznie spadała liczba zrealizowanych 
wniosków osób, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód (odpowiednio 20, 11 i 3 wnioski), co 
związane było z przeznaczaniem wolnych lokali mieszkalnych w pierwszej kolejności dla osób oczekujących 
na lokale zamienne (w badanym okresie zrealizowano 137 takich wniosków).

 y W gminie Kutno w 2011 r. zrealizowano ogółem 71 wniosków o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego, 
co stanowiło 5,4% ogólnej liczby wniosków, która wyniosła 1.301 wniosków (wg stanu na dzień 31 grudnia 
2010 r.). W 2010 r. zrealizowano tylko 48 wniosków, co stanowiło 3,7%, a w 2009 r. – 53 wnioski, co stanowiło 
4,4% ogólnej liczby wniosków. W celu poprawy sytuacji mieszkaniowej w gminie, zawarte zostały umowy 
najmu na lokale TBS z  wnioskodawcami, których wskazał Prezydent Miasta. Ogółem w latach 2009–2011 
zawarto 48 umów najmu. W badanym okresie zrealizowano łącznie 220 wniosków o najem lokali, z tego 172 
lokale znajdowały się w zasobie mieszkaniowym gminy (78,0%), a 48 lokali w zasobie TBS (22,0%). 

 y W gminie Szczecin w latach 2009-2011 liczba osób oczekujących na lokal z zasobu gminy wzrosła o 3.238 
do 18.620 (o 21,1%), z tego z tytułu niskich dochodów o 767 do 5.272 (o 17,0%),  w związku z orzeczoną przez 
sąd eksmisją o 1.207 do 3.187 (o 61,0%) i z innych przyczyn o 1.216 do 9.923 (o 14,0%). Natomiast liczba lokali 
mieszkalnych w  zasobie gminy na koniec 2011 r. wyniosła 21.086, w tym wydzielonych lokali socjalnych 
982. W  badanym okresie w gminie przyznano osobom uprawnionym ogółem 1.425 lokali z  zasobu gminy 
(co stanowiło 7,7% wniosków oczekujących na dzień 31.12.2011 r.), z tego przyznano: 67 lokali osobom o niskich 
dochodach (1,3% oczekujących), 590 lokali socjalnych w związku z wyrokiem sądowym o eksmisji do takiego 
lokalu (18,5%) i 243 lokali socjalnych z innych przyczyn (2,8%).

Szczegółowe dane dotyczące potrzeb mieszkaniowych i stanu ich zaspokojenia w 34 
skontrolowanych gminach zostały przedstawione w tabeli nr 4.
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Tabela nr 4 
Zestawienie wniosków oczekujących w skontrolowanych gminach na najem lokalu w zasobie gmin  
i wniosków zrealizowanych  w latach 2009–2011

L.p. Wyszczególnienie
31 grudnia 

2009 r. 2010 r. 2011 r.

1. Liczba wniosków osób oczekujących ogółem,  
w tym: 45.619 46.715 48.356

1.1. wniosków osób o najem lokalu, które zarejestrowano  
w urzędzie w ciągu roku 10.528 11.418 11.408

2. Liczba wniosków osób oczekujących 
na wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 18.261 17.377 17.203

3. Liczba wniosków osób oczekujących 
na wynajęcie lokalu na czas oznaczony, w tym: 27.358 29.338 31.153

3.1.
wniosków osób oczekujących na zapewnienie lokalu 
socjalnego, w związku z wyrokiem sądu orzekającym 
eksmisję do lokalu socjalnego

13.614 15.012 16.490

4. Liczba zrealizowanych wniosków ogółem,  
w tym: 7.258 7.334 7.281

4.1.
wniosków osób oczekujących na zapewnienie lokalu 
socjalnego, w związku z wyrokiem sądu orzekającym 
eksmisję do lokalu socjalnego

1.951 1.804 1.946

Źródło: kontrola NIK 

Niewystarczająca wielkość zasobu mieszkaniowego gmin powodowała długotrwałe oczekiwanie 
na realizację wniosków o najem. W skontrolowanych gminach, spośród łącznie zbadanych 700 
wniosków o najem lokalu na czas oznaczony i czas nieoznaczony, najdłużej na realizację, tj. 26 lat 
i 11 miesięcy, oczekuje wniosek o najem złożony w gminie Kielce. Wniosek ten do dnia zakończenia 
kontroli, tj. 28 czerwca 2012 r., nie został zrealizowany. W pozostałych przypadkach zbadanych 
wniosków, okres oczekiwania na realizację wyniósł od kilku do ponad 25 lat. Na przykład:

 y W gminie Kielce badanie najdłużej oczekujących i nadal niezrealizowanych 10 wniosków o najem lokalu 
na czas nieoznaczony (dla gospodarstw domowych o niskich dochodach)  wykazało, że okres oczekiwania 
na najem wynosił od 20 lat i 5 miesięcy do 26 lat i 8 miesięcy. Spośród 10 zbadanych wniosków najdłużej 
oczekujących na najem lokalu socjalnego i nadal niezrealizowanych, okres oczekiwania wynosił od 19 lat 
do 26 lat i 11 miesięcy.

 y W gminie Kutno stwierdzono, że konsekwencją niskiego stopnia realizacji wniosków o najem lokali, był 
długi okres oczekiwania na zawarcie umowy najmu, wynoszący nawet 19 lat. Na przykład, na liście osób 
zakwalifikowanych do wynajęcia lokali, obowiązującej od 2012 r. (zatwierdzona w dniu 21 listopada 2011 r.), 
znajdowało się 19 osób zakwalifikowanych przed rokiem 2000 (w tym najstarsze wnioski złożone zostały 
w latach 1993–1994).

 y W gminie Łódź w latach 2009–2011 zostało  złożonych łącznie 17.830 wniosków o najem lokali, z  czego 
zrealizowano 3.342 wnioski o najem (tj. 19%). Ustalono, że najdłuższy okres oczekiwania na lokale mieszkalne 
wynajmowane na  czas nieoznaczony wyniósł 8 lat (dla gospodarstw domowych o niskich dochodach), 
natomiast w odniesieniu do lokali socjalnych (z tytułu wyroków eksmisyjnych) – 11 lat. Najdłuższy okres 
oczekiwania wniosków o najem lokalu w związku z remontem (lokalu, budynku), rozbiórką budynku, 
w tym również na podstawie art. 32 ustawy o ochronie praw lokatorów – wyniósł 11 lat. Nie zaspokojono 
również potrzeb mieszkaniowych wnioskodawców o najem lokali socjalnych dla gospodarstw domowych 
osiągających niski dochód. Spośród złożonych w latach 2009–2011 – 1.915 takich wniosków o najem lokalu, 
zrealizowane zostały 273 wnioski (14,26%). Utrzymywał się wysoki poziom niezaspokojonych potrzeb 
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mieszkaniowych najemców oczekujących na lokale zamienne, w związku z  remontem (lokalu, budynku), 
rozbiórką budynku, w tym również w oparciu o art. 32 ustawy o ochronie praw lokatorów. Według stanu na 
koniec roku 2009, 2010 i 2011 zrealizowano odpowiednio: 285 wniosków na 1.495 oczekujących (19%), 215 – 
na 1.077 oczekujących (20%) i 217 – na 769 oczekujących (28,2%). Przyczyny zapewnienia przez gminę lokali 
mieszkalnych (w tym socjalnych i zamiennych) w niewielkim stopniu, motywowano m.in. niewystarczającą 
liczbą odzyskiwanych lokali do ponownego obrotu, w tym o  parametrach lokalu socjalnego, realizacją 
zadań inwestycyjnych (drogowych), powodujących wykwaterowanie lokatorów z terenów objętych tymi 
inwestycjami oraz dużą liczbą wniosków złożonych w poprzednich latach, szczególnie w związku z rozbiórką 
budynków. Wyjaśniano także, że na długi okres oczekiwania na lokal wpływ miały również wielokrotne 
(np. 11-krotne, 8-krotne) odmowy przyjęcia przez najemcę zaproponowanego lokalu.

 y W gminie Ostrowiec Świętokrzyski, zarządca mieszkaniowego zasobu gminy, tj. Zakład Usług Miejskich 
(ZUM), wg stanu na dzień 31  grudnia  2011 r. zarejestrował ogółem 791 wniosków osób oczekujących 
na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Było to o 20 wniosków więcej niż wg stanu 
na  dzień 1  stycznia 2009  r. W  2011  r. zrealizowanych zostało 59 wniosków, co stanowiło 7% wniosków 
zarejestrowanych. W  latach 2009–2010 stopień realizacji wniosków wynosił odpowiednio 8% i 11%. 
W  okresie objętym kontrolą zwiększała się liczba wniosków osób oczekujących na lokale mieszkalne 
z zasobu mieszkaniowego gminy, natomiast zmniejszyła się liczba zrealizowanych wniosków. Najstarsze 
wnioski o przydział lokalu mieszkalnego nadal znajdujące się na liście osób oczekujących były  złożone 
w  latach 1995–2000, np.  osoba umieszczona na  wykazie do przydziału lokalu, która  złożyła wniosek 
w dniu 17 marca 1998 r. W 2011 r. otrzymała propozycję przydziału lokalu, ale jej nie przyjęła.

Ponadto wniosek na lokal zamienny, złożony w związku z decyzją Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce o wyłączeniu lokalu z użytkowania, oczekiwał na realizację 
niemal 9,5 roku. I tak

 y W dniu 30  maja 2012 r. na liście oczekujących na lokal mieszkalny zamienny w związku z remontem 
lub  rozbiórką budynku znajdowały się wnioski 15 osób, w tym sześć wniosków było w trakcie realizacji 
od  początku 2012 r. Szczegółowe badanie 10 wniosków najdłużej oczekujących osób, zamieszkujących 
w  lokalach, dla których Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce wydał decyzje 
nakazujące wyłączenie ich z  użytkowania wykazało, że okres oczekiwania wynosił od jednego roku do 
9 lat i 5 miesięcy.

W ocenie NIK, na ograniczanie przez gminy wielkości zasobu mają wpływ niedostateczne środki 
finansowe niezbędne do prowadzenia nowych inwestycji, modernizacji i remontów budynków 
komunalnych. Istniejącą sytuację pogarsza ponadto, nieskuteczny nadzór nad działalnością 
zarządców komunalnych zasobów mieszkaniowych w zakresie efektywnego wykorzystania lokali.

Skutki finansowe niewywiązywania się gmin z obowiązków nałożonych przepisami prawa

Niepełne wywiązywanie się skontrolowanych gmin z zadania własnego tworzenia warunków 
do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, wynikającego z art. 4 ust. 1 
ustawy o ochronie praw lokatorów, powodowało wypłatę odszkodowań, obciążających budżety 
gmin, a nieskuteczne egzekwowanie należności z tytułu najmu ograniczało dochody tych gmin.

W latach 2009–2011 kwota zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych zwiększyła się 
z 661.163,3 tys.  zł (wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.) do kwoty 880.986,0 tys.  zł (wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2011 r.), tj. o kwotę 219.822,7 tys.  zł, co stanowiło wzrost w tym okresie zadłużenia 
najemców o 33,2%.

W badanym okresie zwiększyła się liczba wyroków sądów nakazujących opróżnienie lokalu 
z orzeczeniem o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego z 11.256 (wg stanu na dzień 31 grudnia 
2009 r.) do 15.067 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.), tj. o 33,9%. Liczba wykonanych eksmisji 
do lokalu socjalnego zwiększyła się o 18,1%, tj. z 2.955 wykonanych eksmisji w 2009 r. do 3.491 
wykonanych eksmisji w 2011 r., pomimo to ich liczba była niewystarczająca do zrealizowania potrzeb 
w zakresie zapewnienia lokali socjalnych na realizację ww. orzeczeń sądu.
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Na wykresie nr 2 zilustrowano wykonanie wyroków sądu nakazujących opróżnienie lokalu 
z orzeczeniem o uprawnieniu otrzymania lokalu socjalnego.

Wykres nr 2
Liczba eksmisji orzeczonych przez sądy w badanym okresie oraz ich wykonanie

Źródło: kontrola NIK

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. kwota wypłaconych przez gminy odszkodowań z tytułu 
niezapewnienia lokalu socjalnego wyniosła 7.384,5 tys.  zł. Kwota ta była czterokrotnie wyższa 
w porównaniu do kwoty (1.574,7 tys.  zł) tych odszkodowań, wypłaconych wg stanu na dzień 1 stycznia 
2009 r. Na przykład:

 y W gminie Bielsko-Biała liczba otrzymanych wyroków sądowych z orzeczonym prawem do lokalu 
socjalnego w okresie objętym kontrolą wyniosła 30916, a kwota wypłaconych odszkodowań z tytułu 
niezapewnienia lokalu socjalnego - 406,1  tys.  zł17. W latach 2009–2011 liczba lokali mieszkalnych 
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy zmniejszyła się z 7.233 na koniec 2009 r. do 6.962 na koniec 2011 r., 
z powodu m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, przy czym w 2011 r. oddano budynek 
z 33 lokalami. Liczba wydzielonych lokali socjalnych utrzymywała się na zbliżonym poziomie (na  koniec 
2009 r. - 337, 2010 r. - 334, 2011 r. - 349) przy czym wg zasad wynajmowania lokali mieszkalnych18 jako zasób 
socjalny wydzielonych zostało 115 lokali w 6 budynkach, natomiast pozostała liczba wynikała z czasowego 
przeznaczenia lokali o obniżonym standardzie na lokale socjalne. 

 y W gminie Częstochowa, w okresie objętym kontrolą wypłacono odszkodowania z tytułu niezapewnienia 
lokalu socjalnego w kwocie 2.750  tys.  zł. W tym okresie liczba lokali mieszkalnych, stanowiących 
mieszkaniowy zasób gminy, zmniejszyła się o 696 lokali (tj. o 6,5%): z 10.716 lokali na koniec 2009 r. do 10.020 
lokali na dzień 31 grudnia 2011 r., co wynikało m.in. ze sprzedaży lokali na rzecz ich najemców, wyburzeń 
budynków mieszkalnych, a także wyłączenia lokali z  eksploatacji ze względu na ich  zły stan techniczny. 
Liczba lokali przeznaczonych na wynajem, jako lokale socjalne, wyniosła 306 wg stanu na dzień 31 grudnia 
2009 r., 314 wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz 308 wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. W okresie tym 
oczekiwało na wynajęcie lokalu na czas oznaczony odpowiednio 796, 979 i 1.050 osób. 

 y W gminie Katowice w okresie objętym kontrolą wypłacono odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokalu 
socjalnego w kwocie 9.856  tys.  zł. W tym okresie liczba lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy 
zasób gminy zmniejszyła się o 1.021, tj. o 5,5%, co wynikało m.in. ze zwiększonej liczby wyburzeń i sprzedaży 

16  W 2009 r. - 113, w 2010 r -106 i w 2011 r. - 90.

17  2009 r. -168,6 tys.  zł,  2010 r. - 34,5 tys.  zł, 2011 r. - 203 tys.  zł.

18  Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-Biała.

wg stanu na dzień

31 grudnia 2009 r.

   Liczba eksmisji orzeczonych przez sąd    Liczba eksmisji wykonanych

wg stanu na dzień

31 grudnia 2010 r.

wg stanu na dzień

31 grudnia 2011 r.
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mieszkań na rzecz najemców. W tym samym okresie liczba wydzielonych lokali socjalnych do wynajęcia na 
czas oznaczony wzrosła o 186 lokali (tj. 34,3%): z 543 wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., do 729 lokali wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. liczba tych lokali wyniosła 591. 
Liczba wniosków oczekujących na wynajęcie  lokalu na czas oznaczony wyniosła odpowiednio: 2.342, 2.621, 
2.838, w tym w związku z wyrokiem sądu orzekającym eksmisję do lokalu socjalnego: 2.124, 2.409 i 2.626. 

 y W gminie Łódź w niewielkim stopniu wywiązywano się z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych, 
określonego w art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. W latach 2009-2011, na oczekujące 10.174 
wnioski osób o  najem lokalu w ramach realizacji wyroków sądowych orzekających eksmisję do lokalu 
socjalnego, zrealizowano jedynie 1.195 wniosków, tj.  11,8%. Powodowało to ponoszenie przez gminę 
wysokich kosztów z tytułu odszkodowania za niezapewnienie lokali socjalnych. W okresie objętym kontrolą 
kwota wypłaconych przez gminę odszkodowań z tego tytułu wyniosła łącznie 3.141 tys.  zł.

 y W gminie Sosnowiec z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego gmina w okresie objętym kontrolą 
wypłaciła kwotę 2.201 tys.  zł z tytułu odszkodowań. W okresie objętym kontrolą liczba lokali mieszkalnych 
w zasobie zmniejszyła się o 5,4%, z 12.013 wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. do 11.361 wg stanu na dzień 
31 grudnia 2011 r. (tj. o 652 lokale ), w związku głównie ze zbyciem na rzecz najemców łącznie 656 lokali. 
Faktycznie wynajmowano na cele socjalne 204 lokale -  wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., 224 - wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz 209 lokali - wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Na najem lokalu na czas 
określony oczekiwało odpowiednio: 641, 458, 610 wnioskodawców. 

 y W gminie Przemyśl z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego w 2009 r. kwota wypłaconych odszkodowań 
wyniosła 105,2  tys.   zł, w  2010 r. – 45,3  tys.   zł i  w  2011 r. – 104,4  tys.   zł. Przyczyną niezaspokojenia 
zapotrzebowania na lokale socjalne była mała liczba takich lokali w zasobie gminy w stosunku do potrzeb. 
W 2009 r. wyroków sądowych orzekających o prawie do lokalu socjalnego było 136, z których zrealizowanych 
zostało 37 (zapewniono lokale), w 2010 r. – 123, z których zrealizowano 28, w 2011 r. – 146 – z których 
zrealizowano 12. W 2009 r. (stan na dzień 31 grudnia) gmina zrealizowała ogółem 98 wniosków o najem 
lokalu mieszkalnego w 2010 r. – 115 i w 2011 r. – 56. Na najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony 
według stanu na dzień 1 stycznia 2009 r. oczekiwało 318 wnioskodawców, na dzień 31 grudnia 2009 r. – 316, 
na dzień 31 grudnia 2010 r. – 291 i na 31 grudnia 2011 r. – 280. Na lokal zamienny na dzień 1 stycznia 2009 
r. oczekiwało 52 wnioskodawców, na dzień 31 grudnia 2009 r. – 58, 31 grudnia 2010 r. – 48 i 31 grudnia 2011 
r. – 39. Na wynajem lokalu socjalnego wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 r. oczekiwało 110 wnioskodawców, 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. – 94, wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. – 79 i wg stanu na dzień 
31 grudnia 2011 r. – 94. 

Szczegółowe dane dotyczące wysokości kwoty zadłużenia oraz wysokości kwoty odszkodowań 
wypłaconych przez skontrolowane gminy zostały podane w tabeli nr 5.
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Tabela nr 5 
Zestawienie wysokości kwoty zadłużenia z tytułu najmu lokali, kwoty zadłużenia rozłożonej na raty i wysokości 
kwoty zadłużeń umorzonych, wysokości kwoty wypłaconych odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokalu 
socjalnego oraz liczby eksmisji orzeczonych z prawem do lokalu socjalnego i ich wykonania

Rok
Wysokość 
zadłużenia

Zadłużenia 
rozłożone 

na raty 
(w tys.  zł)

Zadłużenia 
umorzone

Kwota 
odszkodowań 

z tytułu 
niezapewnienia 

lokalu 
socjalnego

Liczba  
eksmisji  

orzeczonych  
przez sąd

(w tys.  zł) (w tys.  zł) (w tys.  zł) ogółem wykonanych

1 2 3 4 5 6 7

Lokale mieszkalne

2009,  
wg stanu  
na dzień 

 1 stycznia 586.858,0 32.166,6 9.539,45 1.574,7 8.941 1.556

31 grudnia 661.163,3 33.687,3 13.473,8 5.516,2 11.256 2.955

2010, wg stanu  
na dzień 31 grudnia 769.748,4 47.000,9 13.993,6 6.640,3 13.195 3.255

2011, wg stanu n 
a dzień 31 grudnia 880.986,0 48.001,7 10.951,9 7.384,5 15.067 3.491

Lokale użytkowe

2009,  
wg stanu 
na dzień 

1 stycznia 195.525,2 3.436,4 944,4 x 644 458

31 grudnia 199.959,1 2.936,9 3.005,7 x 417 295

2010, wg stanu  
na dzień  31 grudnia 209.140,5 3.566,0 1.705,9 x 428 319

2011, wg stanu  
na dzień 31 grudnia 218.869,3 4.392,0 2.008.6 x 470 347

Źródło: kontrola NIK

Zdaniem NIK, ponoszenie ww. obciążeń finansowych, z powodu niewywiązywania się gmin 
z nałożonych na nie zadań i niewielki, wynoszący poniżej 16%, stopień realizacji wniosków o najem 
w latach 2009–2011 wskazuje na istotne ograniczenie wykonania przez gminy obowiązków, 
wynikających z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów.

3.2.2. Tworzenie i wdrażanie zasad gospodarowania lokalami w gminach

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami19 
gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

Nieruchomości, według art. 13 ust. 1 ww. ustawy, mogą być przedmiotem obrotu, w tym 
m.in. przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, 
użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, 

19  Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.
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wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych 
przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Nieruchomości te, według art. 18 ww. ustawy, mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym 
(państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) w trwały 
zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością.

W 34 skontrolowanych gminach, zasobem gminy zarządzały samorządowe zakłady budżetowe 
i spółki prawa handlowego, utworzone przez gminy. Samorządowe zakłady budżetowe zarządzały 
w 17 gminach, a spółki prawa handlowego (utworzone przez gminy) w 12 gminach, w tym w 5 gminach 
były to TBS-y. W 5 gminach zasobem gminy zarządzały co najmniej dwa podmioty. Na przykład:

 y w gminie Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (samorządowy zakład budżetowy)  zarządzał 
18.884 lokalami (wg stanu na dzień 31  grudnia 2011 r.), co stanowiło 84,0% zasobu, a spółki komunalne: 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” - 2.822 (12,6%) i Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego  - 786 (3,5%).

W gminie Częstochowa, niezgodnie z art. 14 ust. 2, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami20 ustanowiono sposób zarządzania zasobem gminy. I tak: 

 y nieruchomości komunalne, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, oddano w nieodpłatne użytkowanie 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej „TBS” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (ZGM TBS)21. Mienie przekazano 
aktami notarialnymi w latach 2005–2010, na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 18 kwietnia 2005 r.22 
i powierzono ZGM TBS realizowanie obowiązków związanych m.in. z utrzymaniem przekazanego zasobu 
i wykonywaniem czynności zmierzających do utrzymania zasobu w stanie niepogorszonym, zobowiązując 
do uzasadnionego inwestowania w nieruchomości, a także do przeznaczania pobranych z nieruchomości 
pożytków w całości na koszty utrzymania przekazanego zasobu. Po kontroli przeprowadzonej na przełomie 
lat 2011–2012 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 
18 kwietnia 2012 r. wniósł o podjęcie działań w celu zmiany formy korzystania z mienia komunalnego przez 
ZGM TBS. Zgodnie z wyjaśnieniami prowadzone są działania w  celu dostosowania formy zarządzania 
komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

W 3 gminach ustanowione zasady organizacji gospodarowania zasobem gminy nie zapewniały 
prowadzenia prawidłowej gospodarki lokalami, w tym w jednej gminie nie posiadano ponadto 
szczegółowych danych o wielkości i stanie majątku gminnego przekazanego dzierżawcy. I tak:

 y W gminie Brzeg, system obiegu dokumentów i informacji, realizowany przez zarządcę gminnego zasobu 
nieruchomości, tj.  Zarząd Nieruchomości Miejskich (samorządowy zakład budżetowy), nie zapewniał  
przepływu informacji pomiędzy sekcją finansową a administratorami. Powodowało to  niewypowiadanie 
umów najmu lokali użytkowych pomimo występowania zaległości czynszowych, umożliwiających 
dokonanie takich wypowiedzeń. Nie monitorowano zaległości w opłatach czynszowych za wynajmowane 
lokale użytkowe, pomimo że w okresie objętym kontrolą wysokość zaległości z tego tytułu wzrosła z  510 tys. zł  
do  525  tys.   zł. Zaniechano też wypowiadania umów z tego powodu, a także nie  prowadzono bieżącego 
monitoringu wpłat czynszu.

 y W gminie Grodzisk Mazowiecki nie opracowano i nie wprowadzono szczegółowych procedur 
postępowania w zakresie przyjmowania, rejestracji, weryfikacji, rozpatrywania i realizacji wniosków o najem 
lokalu mieszkalnego, w ramach mieszkaniowego zasobu gminy. Brak było ogólnodostępnych informacji 
dla mieszkańców o sposobie postępowania przy składaniu wniosku o najem lokalu mieszkalnego i trybie 

20  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.

21  Powołany uchwałą z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynków 
Komunalnych w Częstochowie w jednoosobową Spółkę Gminy Częstochowa, w której 100% udziałów posiada Miasto 
Częstochowa.

22  Mieszkaniowy zasób Gminy został przekazany w nieodpłatne użytkowanie ZGM TBS na podstawie aktów notarialnych w 
wyniku uchwały Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatnym 
prawem użytkowania na czas nieoznaczony zabudowanych nieruchomości stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta 
Częstochowy i nieruchomości niezbędnych do ich obsługi, będących własnością Miasta Częstochowy, na rzecz Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24.



W A ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

31

jego rozpatrywania. Informacje takie przekazywane były wnioskodawcom ustnie przez pracowników 
Urzędu. Postępowanie w powyższych sprawach realizowano na podstawie ogólnych zasad określonych 
przez Radę Miejską w uchwale Nr 316/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zasad polityki czynszowej oraz wyodrębniania lokali 
socjalnych.

 y W gminie Radomsko stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zarówno procesu tworzenia podstawowych 
przepisów prawa miejscowego w odniesieniu do gospodarowania zasobem mieszkaniowym, jak i nadzoru 
właścicielskiego nad sposobem gospodarowania tym zasobem prowadzonym od 2005 r. przez Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Radomsku (TBS), na mocy umowy dzierżawy od gminy. Urząd 
Miejski w Radomsku nie dochował należytej staranności przy przekazywaniu zasobu mieszkaniowego gminy 
w dzierżawę TBS. W uchwale Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od przetargowego wydzierżawienia 
nieruchomości zabudowanych z dnia 29 czerwca 2005 r., jak i w zawartej pomiędzy gminą a TBS umowie 
dzierżawy z dnia 1  września 2005 r., nie wskazano liczby przekazanych lokali oraz ich wyposażenia 
(kategorii), które znajdują się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (wskazując jedynie łączną 
powierzchnię - 26.572,74 m2). Nie wskazano też dzierżawcy (TBS), liczby lokali pozostających dotychczas 
w zarządzie gminy, jak również nie przedstawiono wykazu podmiotów działających na zlecenie gminy oraz 
liczby i rodzaju lokali zarządzanych przez te jednostki. 

Zdaniem NIK, przyjęte rozwiązania organizacyjne i prawne w zakresie kształtowania i podziału 
zadań w obszarze gospodarowania zasobem mieszkaniowym nie zapewniały, prawidłowej realizacji 
zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów23, co nie gwarantowało 
przejrzystości działania tych gmin.

W 7 gminach24 niezgodnie z art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, wieloletnie programy 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nie obejmowały okresu kolejnych pięciu lat. 
Na przykład:

 y W gminie Bielsko-Biała program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, przyjęty uchwalą Rady 
Miejskiej z dnia 24 stycznia 2006 r. obejmował okres do 2010 r., a program na lata 2011–2015 przyjęto uchwalą 
z  dnia 22  listopada 2011 r. Zespół ds. opracowania kolejnego programu został powołany dopiero w  dniu 
31 stycznia 2011 r., czego skutkiem był brak programu  w 2011 r. przez niemal cały rok.

 y W gminie Sosnowiec rada gminy uchwałą z dnia 21  czerwca 2007  r. przyjęła „Wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2007–2011”. W gminie natomiast 
do  dnia 6  czerwca 2012  r. nie uchwalono programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Sosnowiec na następny okres, tj. od2012 roku. Zaplanowano, że program zostanie uchwalony po 15 czerwca 
2012 r., tj. po zakończeniu zebrań rocznych wspólnot mieszkaniowych nieruchomości (w których gmina jest 
jednym ze współwłaścicieli) i przekazaniu przez nie niezbędnych, aktualnych danych do jego przygotowania. 

 y W gminie Zielona Góra nie posiadano Programu. Projekt Programu opracowywany był kilkakrotnie. Pierwszy 
projekt został opracowany w 2003 r. przez powołany do tego celu zespół. Kolejne projekty opracowywane 
były przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej. Ostatni projekt, opracowany w 2011 r. był konsultowany z organizacjami pozarządowymi 
w okresie od 15 kwietnia 2011 r. do 4 maja 2011 r. Jednak żaden z tych projektów nie został  przekazany radzie 
gminy. Na konieczność opracowania i przedłożenia programu wskazał  audytor wewnętrzny w I kw. 2011 r. 
Z wyjaśnień, złożonych w dniu 18 kwietnia 2012 r.  wynika, że żaden z przedłożonych przez Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej projektów nie był w pełni przystosowany do potrzeb i do specyfiki Zielonej Góry 
oraz że podjęte zostały działania dla opracowania tego dokumentu przez zewnętrzną firmę specjalistyczną. 
Zaplanowano, że składanie ofert na wykonanie projektu będzie trwało do 31  lipca br., a  termin realizacji 
programu będzie wynosił do 4 miesięcy od daty  podpisania umowy.

23  Patrz przypis nr 7. 

24  Bielsko-Biała, Kluczbork, łódź, Radomsko, Sosnowiec, Szczecin, Zielona Góra.
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w 9 gminach25 Programy nie spełniały wymogów określonych w art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie 
praw lokatorów, w tym m.in. nie zawierały planowanej sprzedaży lokali w kolejnych latach, prognozy 
stanu technicznego, planu remontów i modernizacji budynków/lokali w zasobie gminy. na przykład:

 y W gminie Legionowo „Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Legionowo 
na lata 2008–2012” uchwalony przez Radę Miasta Legionowo Uchwałą z dnia 27 lutego 2008  r. nie zawierał 
planowanej sprzedaży lokali w kolejnych latach oraz opisu innych działań mających na celu poprawę 
wykorzystania i  racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności 
niezbędnego zakresu zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali oraz planowanej sprzedaży 
lokali.

 y W gminie Szczecin w Programie na lata 2010–2015 brak było prognozy stanu technicznego, planu remontów 
i modernizacji budynków/lokali w zasobie Miasta. Wniosek dotyczący uzupełnienia tego programu zgodnie 
z   art.  21 ust.  2 pkt  1 i 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, został sformułowany już po kontroli NIK 
przeprowadzonej w II kw. 2010 r.  w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych 
o niskich dochodach w latach 2004–2010.  Według stanu na dzień 31  maja 2012 r. wniosek ten nie został 
zrealizowany.

 y W gminie Radomsko projekt Programu na lata 2006–2010 Rada Miejska przyjęła w 2006 r., pomimo 
zamieszczenia w nim rozwiązań niezgodnych z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów. Dotyczyło 
to  zapisu, na mocy którego Rada Miejska ograniczyła kompetencje organu wykonawczego gminy – 
Prezydenta Miasta w zakresie ustalania wysokości stawek czynszu z tytułu najmu komunalnych lokali 
mieszkalnych, opisanych w przepisie art.  8 w związku z  art.  7 ustawy z dnia 21  czerwca 2001 r. Takie 
uregulowania spowodowały bezczynność Prezydenta Miasta w zakresie realizacji polityki czynszowej, 
poprzez niezmienianie od 2006 r. stawek czynszu. Średnioważona stawka czynszu w całym badanym 
okresie wynosiła 2,01 zł/1 m2 i przy wzroście wartości odtworzeniowej powierzchni użytkowej z 2.467 zł/1 m2 
do 3.510 zł/1 m2 nie gwarantowała utrzymania w stanie, co najmniej niepogorszonym istniejącego zasobu 
mieszkaniowego przez dzierżawcę (TBS). W tym programie nie wskazano również prognoz stanu technicznego 
zasobu mieszkaniowego gminy wymaganych przepisem art. 21 ust 2 pkt 1 ww. ustawy.
Ponadto, niezgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2006 r. zatwierdzającą ww. program, nie był on aktualizowany 
w ustalonych okresach. Brak aktualizacji spowodował, że program  w latach 2009–2010 był już w części 
nieaktualny, m.in. w zakresie danych dotyczących liczby lokali socjalnych. Program ten obejmował okres 
do dnia 31 grudnia 2010 r. Nowy program został  przedłożony Radzie Miejskiej z 11 miesięcznym opóźnieniem 
i do dnia zakończenia kontroli NIK dokument ten nie został uchwalony. 

Ponadto stwierdzono, że w 3 gminach, w których objęto badaniem realizację Programu, pomimo 
opracowania i przyjęcia przez rady gmin odpowiednich założeń w Programach, nie zdołano ich 
zrealizować, m.in. w zakresie powiększenia zasobu gminy. i tak:

 y W gminie Ostrowiec Świętokrzyski nie zrealizowano postanowień Programu, w którym zakładano 
wybudowanie w okresie od 2007 do 2012 r. w ramach mieszkaniowego zasobu gminy 224 lokali socjalnych. 
Do dnia 30 kwietnia 2012 r. pozyskano 86 takich lokali (38,4%). Nierealizowanie założeń Programu wyjaśniano 
trwającym kryzysem, pomimo że w latach 2007–2008, tj.  w okresie w którym zjawisko kryzysu nie miało 
miejsca, z planowanych 124 lokali socjalnych pozyskano tylko 16 (12,9%).

 y W gminie Skarżysko-Kamienna w Programie założono powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego 
poprzez wybudowanie 12 budynków ze 142 lokalami socjalnymi, z tego w 2009 r, - jednego budynku 
z 12 lokalami, w 2010 r. - dwóch z 24, w 2011 r. - trzech z 34, a w latach 2012–2014 - po dwa budynki z 24 
lokalami. W 2010 r. nie zrealizowano planowanego zakresu rozbudowy zasobu z powodu przedłużających 
się procedur dotyczących sporządzenia i  zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz spełnienia 
warunków wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane26, dla części działek stanowiących 
tereny kolejowe. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Skarżysko-Kamienna uchwały nr  XXII/35/2012 
wprowadzającej zmiany w budżecie gminy na rok 2012, wykreślone zostało zadanie pn. Budowa budynków 
mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne, na którego realizację pierwotnie zaplanowano 
w budżecie gminy środki w kwocie 120 tys.  zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektów budowlanych 

25  legionowo, Grodzisk Mazowiecki, krosno, Łódź, opole, radomsko, rzeszów, skarżysko-kamienna, szczecin.

26  Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.
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dwóch budynków socjalnych. W gminie oceniono, że nie wykonanie tych projektów w 2012 r. spowoduje 
przesunięcie realizacji  inwestycji co najmniej o jeden rok. W Programie założono również m.in. sprzedaż 
270 lokali mieszkalnych w latach 2009–2011 oraz przewidywane z tego tytułu przychody gminy w wysokości 
1.950 tys.  zł. W okresie objętym kontrolą gmina Skarżysko-Kamienna sprzedała na rzecz dotychczasowych 
najemców 413 lokali mieszkalnych uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości 2.123,3 tys.  zł, w tym w 2009 r. 
- 1.093,6 tys.  zł, w 2010 r. - 670,1 tys.  zł i w 2011 r. - 359,6 tys.  zł. Ponadto w okresie objętym kontrolą sprzedano 
12 lokali użytkowych uzyskując wpływy w wysokości 1.705,1 tys.  zł, w tym w 2009 r. - 410,6 tys.  zł, w 2010 r. - 
829,5 tys.  zł i w 2011 r. - 465,0 tys. zł).

 y W gminie Sosnowiec w Programie zaplanowano m.in. powiększenie zasobu mieszkaniowego oraz 
przeprowadzenie remontów i  modernizacji. Zaplanowane powiększenie zasobu nieruchomości, z tytułu 
pozyskania 46 lokali od PKP, nie zostało zrealizowane z powodu zbycia lokali przez właściciela najemcom, 
a  zaplanowane remonty i modernizacje wykonano w mniejszym niż planowano zakresie z powodu 
niewystarczających środków finansowych, z wyjątkiem remontów pustostanów, których wyremontowano 
więcej. Mimo to liczba pustostanów w roku 2010 w stosunku do roku 2009 wzrosła o 10, tj. o 3,2%, a w roku 
2011 w stosunku do 2009 r. o 85 lokali, tj. o 27%. Jak wyjaśniono, wzrost liczby pustostanów spowodowały 
m.in. wysokie koszty remontów lokali oraz to, że część lokali znajduje się w budynkach przeznaczonych 
do wycofania ze względu na ich zły stan techniczny.

Ponadto, w jednej gminie, tj. łódź, w której badaniem kontrolnym objęto przygotowanie 
dokumentów strategicznych określających politykę mieszkaniową stwierdzono, że gmina w badanym 
okresie nie posiadała podstawowego dokumentu strategicznego określającego zasady kształtowania 
polityki mieszkaniowej. I tak:

 y Prezydent Miasta Łodzi, został zobowiązany Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25  marca 2009  r. 
do  podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do stworzenia strategii budownictwa i polityki 
mieszkaniowej Łodzi na lata 2009–2012 z perspektywą na lata 2013–2020 oraz jej przedstawienia do akceptacji 
przez Radę Miejską do dnia 30 czerwca 2009 r. Sporządzona w kwietniu 2009 r. „Strategia mieszkaniowa Gminy 
Łódź” (Strategia), będąca częścią składową dokumentu pn. „Polityka mieszkaniowa Miasta Łodzi”, w dniu 
26 czerwca 2009 r. została przekazana Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łodzi. Zgodnie z wyjaśnieniami 
członkowie Komisji nie wydali opinii w sprawie Strategii z powodu bliskiego terminu zakończenia V kadencji 
Rady (listopad 2010 r.), w nowej  VI kadencji (Radni powołani uchwałą Rady Miejskiej z dnia 8  grudnia 
2010 r., sporządzony dokument również nie został zaopiniowany. W 2011 r. w gminie zlecono opracowanie 
kolejnego dokumentu w zakresie przygotowania Programu pn. „Stan gospodarki mieszkaniowej w Gminie 
Łódź. Pożądane kierunki zmian”, co uzasadniono koniecznością „posłużenia się jak najbardziej aktualnymi 
danymi”. Do dnia zakończenia kontroli, tj. 20 czerwca 2012 r. Strategia, nie została przyjęta. Wieloletni okres 
prac nad sporządzeniem programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, spełniającego 
wymogi ustawy o ochronie praw lokatorów spowodował dezaktualizację danych zawartych w opracowanej 
w 2009 r. Strategii oraz potrzebę wykonania nowego dokumentu, co w  konsekwencji doprowadziło do 
wydatkowania na ww. opracowania łącznej kwoty 103 tys. zł. 

Zdaniem NIK, nierealizowanie założeń ustalonych w Programach, wskazuje że wprowadzony 
ustawą o ochronie praw lokatorów, system planowania warunków gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy nie jest pomocny w zarządzaniu tym zasobem, ponieważ w większości gmin 
ustalone założenia traktowane były wyłącznie jako prognoza kierunku ewentualnych działań, które 
nie znajdowały odzwierciedlenia w wydatkach budżetowych gmin. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania jednostek samorządu terytorialnego, realizowane 
w sferze gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym były niewystarczające dla 
zapewnienia efektywnego oraz racjonalnego kształtowania i prowadzenia polityki mieszkaniowej.

Zasady wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 

W 5 gminach27 ustalone zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy nie spełniały wymogów art. 21 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, 

27  łódź, Opole, Przemyśl, Rzeszów, Zielona Góra.
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w tym m.in. nie określona została wysokość dochodów gospodarstwa domowego uzasadniającego 
zastosowanie obniżek czynszów, nie uregulowany został tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków, 
a także sposób prowadzenia kontroli społecznej spraw z zakresu najmu. Na przykład:

 y W gminie Łódź obowiązujące zasady najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy – uchwalone przez Radę Miejską w Łodzi w 2002 r. nie określały wysokości dochodu gospodarstwa 
domowego uzasadniającego zastosowanie obniżek czynszów, warunków zamieszkiwania kwalifikujących 
wnioskodawcę do ich poprawy, trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na 
czas nieoznaczony oraz sposobu poddania tych spraw kontroli społecznej, do czego zobowiązywał art. 21 
ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów. 

 y W gminie Opole w okresie objętym kontrolą obowiązywały, określone przez Radę Miasta Opole zasady 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (uchwała Rady Miasta Opola 
z  dnia 18  października 2001  r.). W zasadach tych nie określono jednak wysokości dochodu gospodarstwa 
domowego uzasadniającego zastosowanie obniżek stawki czynszu, pomimo takiego obowiązku 
wynikającego z art.  21 ust.  3 pkt  1 ustawy o  ochronie praw lokatorów28, w  brzmieniu obowiązującym od 
1 stycznia 2005 r.29 Pomimo upływu ponad siedmiu lat od wejścia w życie zmian ustawy,  nie opracowano 
i  nie przedłożono Radzie projektu zmiany tych zasad, w  celu ich dostosowania do treści obowiązujących 
przepisów.

 y W gminie Przemyśl uchwalone przez Radę uchwałą z dnia 26 czerwca 2008 r. i zmienione uchwałą z dnia 
21  lipca 2009 r. zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie 
regulowały trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków, co było niezgodne z art.  21 ust.  3 pkt  5 ustawy 
o  ochronie praw lokatorów. Zgodnie z tymi przepisami zasady wynajmu lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności tryb rozpatrywania i załatwiania 
wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania 
tych spraw kontroli społecznej. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych 
został natomiast określony przez Prezydenta zarządzeniami z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia 
Katalogu Usług, określenia wzoru kart usług świadczonych przez Urząd Miejski w Przemyślu, spisu kart usług 
oraz procedury wprowadzania, aktualizacji, kontroli i oceny funkcjonowania kart usług oraz z dnia 26 lipca 
2011 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Zdaniem NIK, ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy, niespełniających wymogów art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów wyczerpuje 
znamiona mechanizmu korupcjogennego dowolności postępowania30.

W 5 gminach31 stawki czynszu ustalone były niezgodnie z kryteriami ustalonymi w zasadach 
polityki czynszowej oraz warunkami obniżania czynszu, określonymi przez radę gminy w Programie 
i w uchwałach dotyczących ustalania stawek czynszu. Na przykład:

 y W gminie Grodzisk Mazowiecki Burmistrz, nie określił stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
lokali, z  uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową. Wysokość 
bazowej stawki czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony, została ustalona w badanym okresie, 
w  formie odręcznych notatek, sporządzonych przez pracowników zarządcy zasobu, tj.  Zarządu Gospodarki 
Mieszkaniowej, w tym m.in. na kopii obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 24  września 2008 r. 
w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego. Było to niezgodne z art.  8 pkt  1 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 y W gminie Kutno nie stosowano obniżki czynszu, o której mowa w art.  7 ust.  2 ustawy o ochronie praw 
lokatorów, jak również w uchwale Rady Miasta w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych (przewidziana 

28  Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.

29  Art. 21 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 16 lit. c ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783) zmieniającej 
ustawę o ochronie praw lokatorów z dniem 1 stycznia 2005 r.

30  Do podstawowych mechanizmów korupcjogennych zidentyfikowanych przez NIK zaliczono: dowolność postępowania, 
konflikt interesów, brak jawności postępowania, słabość systemu nadzoru i kontroli - źródło: www.nik.gov.pl - Sprawozdanie 
z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku; Warszawa, czerwiec 2012 r.

31   Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna oraz Częstochowa.
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obniżka w wysokości 10% naliczonego czynszu). Istotną przyczyną braku wniosków najemców o udzielenie 
obniżek czynszu z  powodu niskich dochodów, było nie informowanie najemców o możliwości uzyskania 
takich obniżek. 

 y W gminie Skarżysko-Kamienna w Programie zaplanowano dokonywanie sukcesywnych zmian stawek 
czynszu, zakładając stopniowy wzrost stawki bazowej czynszu o 10%, 15% lub 20%. Uzyskane z tego tytułu 
dochody przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy. Pomimo 
planowanego wzrostu w latach 2009–2014 stawki bazowej, tj. z kwoty 1,40 zł do 2,49 zł przy 10% podwyżce, 
do 3,24 zł przy 15% podwyżce i do 4,18 zł przy 20% podwyżce, dotychczas nie podwyższono stawki czynszu. 
W okresie objętym kontrolą najniższa stawka czynszu za lokal wynajmowany na czas nieoznaczony wynosiła 
1,12  zł (stawka bazowa 1,40  zł x maksymalna obniżka 20%), najwyższa 2,24  zł (stawka bazowa 1,40  zł x 
maksymalna podwyżka 60%), natomiast stawka czynszu za lokal socjalny wynosiła 0,56 zł i stanowiła połowę 
najniższej stawki czynszu. W  gminie wyjaśniono, że z powodu trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej 
mieszkańców gminy zamieszkujących w lokalach komunalnych oraz dużego zadłużenia najemców, nie 
podjęto decyzji o  podwyżce czynszów zgodnie z planem ujętym w Programie. Jednak z  uwagi na sytuację 
finansową gminy założono podniesienie stawek czynszu w  2012 r .

W gminie Częstochowa wynajęto lokale użytkowe ustalając stawkę czynszu poniżej kosztów 
utrzymania lokalu w  budynku. I tak:

 y w dniu 16  września 2011  r. wynajęto Agencji Rozwoju Regionalnego SA (ARR) lokale w I strefie (o  łącznej 
pow. 334,63 m2  zł) ze stawką najmu 4,00  zł netto/m2 (ustaloną w piśmie do ZGM TBS, podpisanym przez 
Naczelnika Wydziału Komunalnego), podczas gdy koszt utrzymania 1m2 tego budynku w 2010 r. (tj. w roku 
poprzedzającym zawarcie umowy najmu) wynosił 5,59  zł/m2. Naczelnik Wydziału wyjaśniła, że ustalona 
stawka czynszu była adekwatna do poprzedniej stawki najmu dla ARR, która wynajmowała lokale przy 
ul. Nowowiejskiego. Jak ustalono, lokale przy ul. Nowowiejskiego, wg stanu na listopad 2011 r., wynajmowano 
ARR po stawce netto mieszczącej się w przedziale od 4,21 do 4,41 zł/m2. 

Zdaniem NIK, ustalenie stawki czynszu za najem lokalu użytkowego na poziomie niższym 
od  kosztów utrzymania lokali w budynku w stosunku do obowiązujących stawek w roku 
poprzedzającym wynajem lokali, jest działaniem niegospodarnym, zwłaszcza że wysokość stawek 
najmu dla przedsiębiorców w ww. budynku mieściła się w przedziale od 15 do 210 zł za 1/m2 
i wyczerpuje znamiona mechanizmu korupcjogennego dowolności postępowania32.

Lokale mieszkalne przeznaczone do wynajmowania na czas oznaczony

W dwóch gminach nie wydzielono z zasobu mieszkaniowego części lokali przeznaczonych na 
wynajem, jako lokale socjalne. Było to niezgodne z art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów. I tak:

 y W gminie Łódź, nie wydzielono z zasobu mieszkaniowego części lokali przeznaczonych na wynajem, jako 
lokale socjalne. Przyjęto natomiast zasadę wskazywania i wynajmowania tych lokali – osobom uprawnionym 
do najmu – w ramach posiadanego zasobu mieszkaniowego. W okresie 2009–2011 liczba wynajętych lokali 
socjalnych wzrosła z 1.583 do 2.556 (o 61%).

 y W gminie Piotrków Trybunalski lokale socjalne, wykazywane w ewidencji i wynajmowane, nie były 
formalnie wydzielone z zasobu mieszkaniowego. W trakcie kontroli NIK, Prezydent Miasta wydał zarządzenie 
w przedmiotowej sprawie.

W 17 gminach nie utworzono zasobu tymczasowych pomieszczeń. Było to niezgodne z art. 25a 
ustawy o ochronie praw lokatorów stanowiącym, że gmina tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń, 
które przeznacza się na wynajem. Na przykład:

 y W gminie Łódź nie wypełniono obowiązku wydzielenia z zasobu mieszkaniowego pomieszczeń 
tymczasowych, do czego zobowiązana była od 16 listopada 2011 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy  z dnia 
31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy  Kodeks postepowania cywilnego33. Pomimo nie wydzielenia z  zasobu 
mieszkaniowego pomieszczeń tymczasowych, w 2011 r. Gmina wynajęła 42 takie pomieszczenia.

32  Patrz przypis nr 30.

33  Dz. U. z  2011 r. Nr 224, poz. 1342.
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 y W gminie Opole do dnia zakończenia kontroli, tj. 29 czerwca 2012 r.,  nie utworzono zasobu tymczasowych 
pomieszczeń przeznaczonych na wynajem. Niedopełnienie tego obowiązku uzasadniano brakiem środków 
finansowych na przygotowanie takich lokali.

 y Gmina Skarżysko-Kamienna nie utworzyła dotychczas zasobu tymczasowych pomieszczeń, które 
przeznacza się na wynajem dla osób eksmitowanych z lokali mieszkalnych bez prawa do lokalu 
socjalnego. Jak wyjaśniono w gminie trwają prace nad zwiększeniem istniejącego zasobu lokali socjalnych 
oraz  wydzieleniem pomieszczeń tymczasowych poprzez przekwalifikowanie z istniejącego zasobu, lokali 
o obniżonym standardzie. Zaplanowano przedstawienie Radzie Miasta projektu zmian uchwały w II kwartale 
2013 r. 

W gminie Brzeg nieprawidłowo wydzielono z zasobu mieszkaniowego tymczasowe pomieszczenia. 
I tak:

 y Zarządzający mieszkaniowym zasobem gminy – samorządowy zakład budżetowy, tj. Zarząd Nieruchomości 
Miejskich (Zarząd) w ramach realizacji obowiązku nałożonego na gminę utworzenia zasobu tymczasowych 
pomieszczeń, nie dopełnił prawidłowo obowiązku wydzielenia tych pomieszczeń z zasobu, którym 
gospodarował. Na 29 takich pomieszczeń ujętych przez Dyrektora Zarządu w wykazie tymczasowych 
pomieszczeń (brak było daty sporządzenia wykazu) 8 nie spełniało wymogów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 5a 
ustawy o ochronie praw lokatorów. Pomieszczenia te nie nadawały się do zamieszkania, gdyż nie posiadały 
m.in. dostępu do źródła zaopatrzenia w wodę, elektryczność i możliwość ogrzewania, a dane o ich złym stanie 
technicznym były w posiadaniu Zarządu. Zastępca Dyrektora Zarządu wyjaśniła, że pomieszczenia te zostały 
wyodrębnione po 5 stycznia 2012 r. i nie sprawdzała dokumentacji w zakresie ich stanu technicznego, natomiast 
Dyrektor Zarządu wyjaśnił, że ww. lista pomieszczeń tymczasowych stanowi dopiero projekt i zawiera wstępne 
propozycje. Ponadto, 12 z 29 pomieszczeń tymczasowych było udostępnionych mieszkańcom gminy, bez 
zawarcia umowy najmu, wymaganej art. 25 b ustawy o ochronie praw lokatorów, a w 9 z 12 ww. przypadków 
okres na jaki oddano lokal do użytkowania przekroczył sześć miesięcy (z tego: 5 lokali oddano do użytkowania 
na okres od siedmiu do 10 miesięcy, dwa lokale - na  12  miesięcy, jeden lokal - na 20 miesięcy i jeden lokal 
- na 25 miesięcy), tj.  limit określony ww. przepisem. Dyrektor Zarządu wyjaśnił, że  przyczyną powyższego 
był brak szczegółowych uregulowań, w  uchwałach Rady Miejskiej dotyczącej zasad najmu pomieszczeń 
tymczasowych. 

W 4 gminach34 lokale mieszkalne wynajmowane na czas trwania stosunku pracy, wynajęto 
niezgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, tj. na czas nieoznaczony. Na przykład:

 y W gminie Katowice spośród pięciu badanych umów najmu lokali związanych ze stosunkiem pracy, w czterech 
przypadkach umowy zawarto na czas nieoznaczony, co stanowiło naruszenie art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie 
praw lokatorów oraz § 11 ust. 1 uchwały w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych, w którym określono, 
że umowy najmu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach zarządzanych przez szkoły i  placówki 
oświatowe mogą być zawierane wyłącznie na czas trwania stosunku pracy.

 y W gminie Kluczbork wydzielone zostały z zasobu mieszkaniowego gminy lokale mieszkalne przeznaczane 
na realizację uprawnień nauczycieli wynikających z art. 54 ust. 1 Karty Nauczyciela, które zgodnie z art. 58 tej 
ustawy - mogą być zajmowane tylko przez nauczycieli i pracowników zatrudnionych w szkole. Z najemcami 
tych lokali mieszkalnych, dyrektorzy placówek oświatowych, którzy zarządzali tymi lokalami mieszkalnymi, 
w badanym okresie, zawarli umowy czas nieoznaczony

Zdaniem NIK, brak nadzoru właścicielskiego powodował nierzetelną realizację zadania wydzielenia 
z zasobu tymczasowych pomieszczeń przez zarządców zasobu mieszkaniowego.

Zasady najmu, dzierżawy lub zbywania lokali użytkowych 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym35 do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 
zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, 
o  ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady gminy jest wymagana również 

34  Katowice, Kluczbork, Nysa, Szczecin.

35  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
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w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad organ wykonawczy 
gminy może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

W 4 gminach36, co stanowiło 11,8% skontrolowanych gmin, nie ustalono zasad najmu/dzierżawy 
lokali użytkowych, co było niezgodne z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym. 
Na przykład:

 y W gminie Kutno do dnia zakończenia kontroli NIK, tj.  21  czerwca 2012 r. nie ustanowiono zasad najmu/
dzierżawy lokali użytkowych. Powodowało to stosowanie niejednolitych procedur przy zawieraniu umów 
najmu, po przeprowadzeniu postępowania w trybie bezprzetargowym, a także stosowanie w przypadkach 
najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, zarządzenia nieobowiązującego zarządcę mieszkaniowego zasobu 
gminy, tj. Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie (samorządowy zakład budżetowy). Zarządzenie to wydane 
dnia 2 lipca 2001 r. przez Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kutnie (TBS) dotyczyło 
ofert składanych przez dostawców, wykonawców lub na lokale użytkowe. TBS nie zarządzał mieszkaniowym 
zasobem gminy, a zgodnie z zawartą z gminą w dniu 28 września 2004 r. umową o współpracy w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego, był obowiązany do wynajmowania lokali mieszkalnych dostosowanych dla 
osób niepełnosprawnych, budowanych z wykorzystaniem środków KFM). W analogicznych sprawach najmu 
lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym, w części spraw decyzje podejmował samodzielnie zarządca 
lokali, winnych zwracał się o wyrażenie zgody przez upoważnionego Zastępcę Prezydenta Miasta. Jak wyjaśnił 
zarządca wobec  braku zasad najmu/dzierżawy lokali użytkowych uchwalonych przez Radę Miasta Kutno, 
stosowano zarządzenie Prezesa TBS, traktując je, jako procedurę pomocniczą i tymczasową.

 y W gminie Legionowo w latach 2009–2011 Prezydent Miasta nie występował do Rady Miasta Legionowo 
o  podjęcie uchwał określających  zasady najmu lokali użytkowych na czas oznaczony: do 3 lat, dłuższy 
niż 3  lata, a także na czas nieoznaczony. W badanym okresie Prezydent Miasta lub upoważniony Dyrektor 
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie - jednostki organizacyjnej gminy, zawarli 7 umów 
(kolejne umowy przedłużające najem tej samej nieruchomości o 1–3 lat, z tym samym najemcą. Dotyczyło 
to następujących umów najmu lokali użytkowych: ul. Hetmańska 10 - trzy umowy zawarte na okres: od dnia 
2 października 2009 r. do dnia 26 października 2010 r., od dnia 27 października 2010 r. do dnia 31 października 
2011 r. i od dnia 15 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2013 r., ul. Tadeusza Kościuszki 7 - cztery umowy, w tym dwie 
zawarte na okres: od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz od dnia 
1 października 2011 r.  do dnia 30 września 2014 r.

 y W gminie Radomsko nie uregulowano zasad najmu, dzierżawy oraz sprzedaży lokali użytkowych. Brak było 
również przejrzystych zasad i kryteriów ustalania wysokości czynszu dzierżawnego za te lokale. Jedynym 
dokumentem umożliwiającym dzierżawę tych lokali był opracowany i zatwierdzony przez zarządcę zasobu 
mieszkaniowego gminy - Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Radomsku, regulamin 
prowadzenia przetargów. W każdym z dziesięciu zbadanych postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, które zostały przeprowadzone w badanym okresie, stosowano zasady określone tym 
regulaminem, a umowy dzierżawy zawierane były na czas nieokreślony. 

36  Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Radomsko.
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Zdjęcia nr 9–14
Przykład lokali użytkowych w mieszkaniowym zasobie gminy żary

Źródło: kontrola NIK

Ponadto ustalono, że w gminie Częstochowa zawarto umowę na najem lokali niezgodnie z uchwalą 
Rady Miasta z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi 
i garażami. I tak:

 y Zarządca zasobu mieszkaniowego gminy, tj.  Zakład Gospodarki Komunalnej „TBS” Sp. z o.o. z siedzibą 
w  Częstochowie (ZGM TBS) zawarł umowę 21  listopada 2011  r. na najem lokalu przy al. NMP 24 o  pow. 
58,90  m2. Umowa ta była niezgodna z uchwałą Rady Miasta z dnia 20  września 2010 r. w zakresie 
dotyczącym możliwości wynajmowania w trybie bezprzetargowym lokali w celu prowadzenia działalności 
partii politycznych. Ww.  umowa została zawarta (na podstawie pisma Prezydenta Miasta) z posłem 
na Sejm RP w celu prowadzenia biura poselskiego, co nie stanowiło przesłanki do bezprzetargowego 
wynajmu przedmiotowego lokalu. Takie działanie wyjaśniono, że zgodnie z pismem z dnia 21  listopada 
2011 r. zezwolono na wynajem lokalu na prowadzenie działalności w ramach partii politycznej oraz biura 
poselskiego, a zarządca budynku w umowie nie doprecyzował całości działalności, którą uwzględniono 
na skierowaniu wydanym przez Urząd. 

Zdaniem NIK, brak zasad najmu, dzierżawy, sprzedaży lokali użytkowych lub ich nieprzestrzeganie 
wyczerpuje znamiona mechanizmu korupcjogennego dowolności postępowania37.

3.2.3. Gromadzenie informacji o posiadanym zasobie i sposobie jego wykorzystania

Zgodnie z art. 25 ust 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
do czynności związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości należy m.in. prowadzenie 
ewidencji nieruchomości, zgodnie z katastrem nieruchomości.

W 12 gminach prowadzona ewidencja zasobu gminy była niezgodna ze stanem rzeczywistym. Dane 
zawarte w tej ewidencji były nieaktualne i niekompletne, ponieważ w tych gminach nie doprowadzono 
do stworzenia prawidłowego systemu zbierania i gromadzenia informacji, umożliwiającego rzetelne 
prowadzenie ewidencji w tym zakresie. Na przykład:

 y W gminie Brzeg zarządca zasobu, tj. Zarząd Nieruchomości Miejskich (ZNM) nie posiadał rzetelnych danych 
o  zasobie mieszkaniowym Gminy Brzeg. W szczególności brak było pełnych i aktualnych danych o  liczbie 
nieruchomości stanowiących zasób (w tym  m.in. lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem na czas 
nieoznaczony i oznaczony, pomieszczeń tymczasowych) ich powierzchni, stanie technicznym i  zakresie 

37  Patrz przypis nr 30.
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oraz sposobie wykorzystania. Trzej pracownicy Sekcji Zarządzania w ZNM nie dopełnili, powierzonego im 
obowiązku gromadzenia ww. informacji. Zarządca nie wyegzekwował prawidłowej realizacji tego zadania, 
motywując dublowaniem w tym zakresie działań tych pracowników z zadaniami wykonywanymi przez 
Wydział Finansowo-Księgowy ZNM. Wydział Finansowo-Księgowy rejestrował informacje w systemie 
komputerowym (DOM 4 i DOM 5) zawierającym jedynie dane o rozliczeniach finansowych najemców w ramach 
zawartych umów, nie obejmował jednak danych w pozostałym zakresie, w szczególności w odniesieniu do 
lokali nieobjętych umowami. Według danych zawartych w dokumentacji źródłowej (teczki spraw), dotyczącej 
zawartych umów najmu, ZNM wg stanu na 31 grudnia 2009 r. gospodarował 2.401 lokalami mieszkalnymi 
i 203 lokalami socjalnymi, natomiast w systemie DOM 4 i 5 wykazano odpowiednio 2.429 i 80 lokali. Na koniec 
2011 r. według dokumentacji źródłowej ZNM gospodarował 2.150 lokalami mieszkalnymi i 203 lokalami 
socjalnymi, a w ewidencji DOM 4 i 5 ujawniono odpowiednio 2.105 i 97 lokali. Ponadto, dane o liczbie lokali 
w zasobie, wynikające z dokumentacji źródłowej nie obejmowały wszystkich lokali, którymi ZNM obowiązany 
był gospodarować, gdyż na przykład nie wykazano w nich lokalu mieszczącego się przy ul. Orlej w Brzegu - 
brak było dokumentacji dotyczącej tego lokalu.

 y W gminie Grodzisk Mazowiecki nie prowadzono pełnej ewidencji lokali stanowiących mieszkaniowy 
zasób gminy. Obowiązek prowadzenia ewidencji nieruchomości, stanowiących własność gminy oraz 
aktualizowania sporządzonych i przekazanych przez urząd statystyczny wykazów nieruchomości 
i mieszkań, zgodnie z postanowieniem ujętym w Regulaminie Organizacyjnym, został nałożony na Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu. Prowadzona w Urzędzie Gminy ewidencja obiektów budowlanych 
obejmowała tylko jeden budynek z lokalem mieszkalnym - ul. Plebańskich 6a w Izdebnie Kościelnym. Dane 
o mieszkaniowym zasobie gminy uzyskiwano z ZGM. Zaplanowano, że do końca 2012 r. zostanie stworzona 
baza danych, obejmująca budynki i lokale stanowiące zasób gminy.

 y W gminie Żary nie prowadzono ewidencji nieruchomości, pomimo wymogu wynikającego z przepisu art. 25 
ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami. Niektóre 
dane w zakresie ewidencji gruntów i budynków uzyskiwano od Starostwa Powiatowego w Żarach. W toku 
kontroli NIK wdrażano zakupiony w 2011 r. program informatyczny do prowadzenia ww. ewidencji.

Brak rzetelnej ewidencji utrudniał podejmowanie racjonalnych decyzji właścicielskich w zakresie 
gospodarowania zasobem. Doprowadzało to jednocześnie do nieefektywnego wykorzystania zasobu 
mieszkaniowego gminy.

3.2.4. Realizacja procedur najmu lokali w zasobie gminy

W 14 skontrolowanych gminach stwierdzono przypadki nieprzestrzegania ustalonych zasad najmu 
lokali mieszkalnych. Nieprawidłowości w tym zakresie w poszczególnych gminach dotyczyły od 10% 
do 100% zbadanych umów najmu. Stwierdzono, że niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
praw lokatorów i wewnętrznymi uregulowaniami, umowy najmu lokali socjalnych zawierano na czas 
nieoznaczony, nie weryfikowano uprawnień wnioskodawcy do najmu lokalu w mieszkaniowym 
zasobie gminy, a także przedłużano umowy najmu lokalu bez sprawdzenia czy najemca nadal znajduje 
się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy, jak również umowy najmu zawierano na cele 
niezgodne z zasadami uchwalonymi przez radę gminy. Na przykład:

 y W gminie Łódź spośród objętych szczegółowym badaniem 7 umów najmu lokalu socjalnego w 6 przypadkach 
nie przestrzegano postanowień ustawy o ochronie praw lokatorów, polegających na braku udokumentowania 
faktu posiadania (bądź nie) przez najemcę tytułu prawnego do innego lokalu. Stosownie do art.  23 ust.  3 
ustawy o ochronie praw lokatorów, umowę najmu lokalu socjalnego można przedłużyć, jeżeli najemca nadal 
znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. We wszystkich badanych sprawach najemcy 
utracili uprawnienia do zajmowanego lokalu z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, określonego 
w § 16 ust. 4 uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy.

 y W gminie Radomsko we wszystkich 10 przypadkach, objętych szczegółowym badaniem, zarządca 
mieszkaniowego zasobu gminy, tj. Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Radomsku (TBS), 
jako wynajmujący, bez sprawdzenia merytorycznego, opierając się wyłącznie na wniosku najemcy, przedłużył 
na kolejne okresy umowy najmu lokali socjalnych, czym naruszył art.  23 ust.  3 ustawy o ochronie praw 
lokatorów.
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 y W gminie Sandomierz wykazano, że na 23 objęte szczegółowym badaniem umowy najmu lokali 
mieszkalnych, w 8 przypadkach zawarto umowy najmu lokali niezgodne z §  7 ust.  1 uchwały Rady Miasta 
Sandomierz w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy. Osoby ubiegające się o zawarcie tych umów nie  złożyły zaświadczenia lub innego dokumentu, 
stanowiącego o wysokości uzyskiwanych dochodów, przypadających na jednego członka gospodarstwa 
domowego. Ponadto ustalono, że  w zastępstwie Burmistrza Miasta Sandomierz, siedem umów podpisała 
I zastępca Burmistrza, natomiast jedną umowę podpisał II zastępca Burmistrza nieposiadający w tym zakresie 
upoważnienia. Było to niezgodne z art.  46 ust.  1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym38, 
stanowiącego, że oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt 
(burmistrz) albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta (burmistrza) samodzielnie albo 
wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.

 y W gminie Szczecin ówczesny zastępca Dyrektora ZBiLK Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (ZBILK), 
tj. zarządca mieszkaniowego zasobu gminy, zawarł w dniu 21 lipca 2010 r. umowę najmu lokalu mieszkalnego 
na czas nieoznaczony z funkcjonariuszem publicznym, z naruszeniem art.  5 ust.  2 ustawy o  ochronie praw 
lokatorów oraz wbrew opinii Komisji Mieszkalnictwa i Budownictwa Rady Miasta (stanowisko nr  149/2010 
z dnia 25 maja 2010 r.) i dyspozycji z dnia 19.07.2010 r. b. Dyrektora ZBiLK, że umowa powinna zostać zawarta 
na czas oznaczony, tj.  na czas wykonywanej pracy. W opinii NIK powyższy fakt może być przyczyną braku 
możliwości odzyskania przez Miasto przedmiotowego lokalu mieszkalnego z chwilą rozwiązania umowy 
o pracę z najemcą.

 y W gminie Ostrołęka szczegółowe badanie 20 dokumentacji dotyczących zawartych umów najmu wykazało, 
że:  przydzielono cztery lokale na czas nieoznaczony i jeden lokal socjalny bez rozpatrzenia wniosków 
przez Komisję Mieszkaniową i umieszczenia wnioskodawców na liście oczekujących, co było niezgodne 
z  zasadami przyjętymi przez Radę Miasta; przydzielono dwa lokale socjalne, pomimo negatywnej opinii 
Komisji Mieszkaniowej i nie umieszczenia tych osób na liście oczekujących; przydzielono jeden lokal na 
czas nieoznaczony o powierzchni powyżej 80 m2 najemcy, który nie został zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
wyłoniony w drodze przetargu; przydzielono jeden lokal na czas nieoznaczony, pomimo wyroku sądu 
o eksmisji z prawem do lokalu socjalnego.

 y Ponadto analiza pięciu umów najmu lokali socjalnych położonych w budynku oddanym do użytkowania 
w 2009 r. wykazała, że zawarto je na okres jednego roku, pomimo że uchwała rady gminy określała, że umowę 
najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres dwóch lat.

 y W gminie Opole szczegółowe badanie 5 umów najmu lokali użytkowych zawartych z  podmiotami 
wyłonionymi w drodze przetargu wykazało, że we wszystkich zbadanych przypadkach informacje 
o  wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w których ujęto te lokale, 
nie były podawane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu, 
pomimo takiego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 tej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, co wyjaśniano brakiem szczegółowej analizy tego przepisu.

 y W gminie Brzeg zaniechano przeprowadzenia przetargu na najem lokalu, pomimo takiego obowiązku 
wynikającego z  zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy oraz 
przeprowadzono przetarg z naruszeniem zasad, określonych przez Burmistrza Miasta Brzeg w Regulaminie 
przetargów na najem lokali użytkowych i  dzierżawę gruntów na okres dłuższy niż 3 lata oraz najem lokali 
mieszkalnych o  powierzchni użytkowej powyżej 80 m².

Ponadto stwierdzono, że w gminie Radomsko w badanym okresie dokonano zasiedlenia jednego 
lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2. Przydzielenia tego lokalu dokonano niezgodnie 
z przepisami prawa miejscowego, ponieważ w momencie składania wniosku o przydzielenie lokalu 
wnioskodawca dysponował prawem do własności domu i działki, gdzie był zameldowany na pobyt 
stały. Fakt ten potwierdziła Społeczna Komisja Mieszkaniowa (SKM) w protokole z przeprowadzonego 
wywiadu środowiskowego, co zgodnie z § 3 pkt 1 uchwały rady gminy z dnia 14 lutego 2006 r. 
prawa miejscowego eliminowało wnioskodawcę z ubiegania się o przyznanie lokalu. Jednocześnie 
w momencie podejmowania przez zarządcę mieszkaniowym zasobem gminy, tj. Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Radomsku (TBS) czynności związanych ze spisaniem umowy 

38  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.
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najmu, wg oświadczenia wnioskodawcy, nie był on już posiadaczem tej nieruchomości. W spisanej 
umowie najmu Wynajmujący (TBS), niezgodnie z § 11 uchwały z dnia 14 lutego 2006 r., zrzekł się 
pobrania kaucji za ten lokal. W złożonych wyjaśnieniach Prezydent Miasta wskazała, iż przyczyną 
niepobrania kaucji była spłata zadłużenia poprzedniego najemcy. Działanie takie było niezgodne 
z przepisami prawa miejscowego, tj. § 11 uchwały z dnia 14 lutego 2006 r., które uzależnia zawarcie 
umowy najmu dla lokali komunalnych od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie 
należności z tytułu najmu w wysokości 12 wymiarów czynszu39.

W 20 gminach bez należytej staranności rozpatrywano wnioski o najem lokalu mieszkalnego, 
co powodowało, że w skontrolowanych gminach okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy wynosił 
od kilkunastu dni do ponad 16 lat. Na przykład: 

 y W gminie Krosno wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na lokal mieszkalny oczekiwało 51 osób umieszczonych 
na dwóch ,,listach osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu … na lata 2006–2007”, z tego 
8 na  zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz 43 na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego. 
Wśród nich znajdowała się osoba oczekująca ponad 16 lat na wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas 
nieoznaczony, a którą w kwietniu 2010 r. Komisja Mieszkaniowa zaleciła skreślić z listy osób oczekujących na 
mieszkanie, gdyż przekraczała kryterium dochodowe określone w § 4 zasad wynajmowania lokali (co było 
prawidłowym działaniem ale dopiero po 16 latach). Na ww. listach figurował też wnioskodawca oczekujący 
ponad 18 lat na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego. Od sierpnia 2008 r. nie prowadzono z nim żadnej 
korespondencji. Dopiero w lutym 2012 r. Urząd wystąpił do niego z  pismem o przedłożenie dokumentów 
potwierdzających wysokość dochodów uzyskanych w okresie ostatnich sześciu miesięcy. Wnioskodawca 
pisma tego nie odebrał i nie przedłożył wymaganych dokumentów.

 y W gminie Piotrków Trybunalski w przypadku, objętych szczegółowy badaniem 20 wniosków, złożonych 
w  okresie od 1  stycznia do 31  grudnia 2009 r., czas oczekiwania na ich rozpatrzenie wynosił od 17 do 38 
dni (12 wniosków) i od 4 do 7 miesięcy {8 wniosków). W latach 2009–2011 rozpatrywanie wniosków o najem 
lokali mieszkalnych (stosownie do postanowień uchwał Rady Miasta Nr XXI/344/08 i IX/169/11) odbywało się 
w miesiącu wrześniu, a termin składania wniosków wyznaczono do dnia 31 sierpnia danego roku.

Kontrola społeczna w toku rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych 
oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej, przyjmowane są zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy 
o ochronie praw lokatorów, w drodze uchwały rady gminy  określającej zasady wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

W 540 spośród 34 skontrolowanych gmin nie zapewniono w wystarczający sposób prowadzenia 
kontroli społecznej w toku rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych. Wnioski 
o najem lokali nie były poddawane kontroli społecznej, w tym w dwóch gminach nie wszystkie 
rozpatrywane wnioski były poddawane kontroli. Niezapewnienie społecznej kontroli rozpatrywania 
i realizacji wniosków o najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy, było niezgodne 
z art. 21 ust. 3 pkt. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów. Na przykład:

 y W gminie Kielce Komisja Mieszkaniowa dokonywała oceny wniosków jedynie przy najmie lokali w trybie 
szczególnym (m.in. z uwagi na charakter wykonywanej przez wnioskodawcę pracy społecznie użytecznej 
dla gminy Kielce w zakresie szkolnictwa wyższego, kultury, turystyki i sportu czy sytuacji podyktowanej 
uzasadnionym interesem gminy) oraz lokali w budynkach po raz pierwszy zasiedlanych. W przypadku 
pozostałych lokali – decyzje podejmowane były jednoosobowo przez dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa 
w  gminie. Już w toku kontroli NIK przeprowadzonej w 2010 r. w zakresie realizacji nakazów opróżnienia 
budynków zagrożonych katastrofą budowlaną w  mieście Kielce w latach 2009–2010 (do dnia 31  sierpnia), 
ujawniono prowadzenie działań w tym zakresie w sposób, który nie zapewniał przejrzystości postępowania.

39  Wg obliczeń NIK - kwota w wysokości ok. 1,7 tys.  zł.

40  Kielce, Koszalin, łódź, Ostrołęka, Radomsko. 
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 y W gminie Łódź nie został określony sposób poddawania kontroli społecznej spraw dotyczących trybu 
rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali 
socjalnych. Stosowana w gminie kontrola społeczna polegała na zamieszczeniu ofert zamiany na tablicach 
ogłoszeń Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań oraz na publikowaniu list wstępnych i ostatecznych 
na tablicach ogłoszeń w siedzibie gminy w przypadku najmu lokali w ramach konkursów. 

 y W gminie Radomsko powołana w 2009 r. przez Prezydenta Miasta, Społeczna Komisja Mieszkaniowa, 
do zadań której należało dokonanie oceny zasadności umieszczenia na liście oczekujących na przyznanie 
lokalu mieszkalnego, nie podejmowała w badanym okresie czynności w sposób ustalony w  regulaminie 
pracy. Komisja odstąpiła od dokonywania w okresie od marca 2010 r. od końca 2011 r. oceny 117 wniosków 
mieszkańców ubiegających się o  przyznanie lokalu mieszkalnego spośród 215, które  złożono w gminie 
w okresie objętym kontrolą.

W 17 spośród 34 skontrolowanych gmin osoby biorące udział w pracach społecznych komisji 
mieszkaniowych nie posiadały upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Było to niezgodne 
z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. Na przykład:

 y W gminie Częstochowa członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej nie posiadali upoważnień 
do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia te wydano dopiero w toku kontroli NIK, tj. 20 kwietnia 
2012 r. z datą obowiązywania od 29 sierpnia 2011 r.

 y W gminie Przemyśl członkowie Komisji Mieszkaniowej powołanej zarządzeniem Prezydenta nr  17/07 
z dnia 16 lutego 2007 r. nie posiadali upoważnień do przetwarzania danych osobowych, a członkom Komisji 
powołanej zarządzeniem nr  36/2011 z dnia 18  lutego 2011 r. upoważnienia takie zostały wydane dopiero 
w dniu 8 maja 2012 r., tj. w trakcie  kontroli Najwyższej Izby Kontroli.

 y W gminie Żary członkowie siedmioosobowej Społecznej Komisji Mieszkaniowej (SKM), którzy opiniowali 
wnioski o najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i na czas oznaczony - socjalnych, nie posiadali 
upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Takie upoważnienia uzyskali dopiero członkowie nowej 
SKM, powołanej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2011 r.

W 29 gminach w ramach działań na rzecz zapewnienia kontroli społecznej spraw dotyczących 
rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych, 
o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie praw lokatorów,  tworzono i ogłaszano listy 
osób, których wnioski zostały załatwione pozytywnie, tj. skierowane do zawarcia umów najmu.

W 541 spośród 34 skontrolowanych gmin nie tworzono i nie podawano do publicznej wiadomości 
listy osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy mieszkaniowej od gminy. Na  przykład:

 y W gminie Legionowo wnioski osób oczekujących na najem lokali mieszkalnych przechowywane były 
w komórce organizacyjnej gminy, tj. w „Referacie Lokalowym” w segregatorach pn.: „dokumenty w sprawach 
wskazań lokalizacyjnych”, „eksmisje”  i „zamiana lokali” , w podziale na lata kalendarzowe. Wnioskodawcy 
oczekujący na najem lokali nie byli informowani o kolejności lub terminie rozpatrzenia wniosków, a jedynie 
o ogólnej liczbie wniosków osób oczekujących.

 y W gminie Łódź nie była tworzona lista osób oczekujących na takie lokale. Przyjęto zasadę wskazywania 
przez Dyrektora Wydziału Budynków i Lokali osoby do zawarcia umowy najmu, spośród osób których wnioski 
uzyskały pozytywną opinię  Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej. 

 y W gminie Rzeszów wnioskodawcy informowani byli o wstępnym pozytywnym rozpatrzeniu ich wniosków, 
oraz że wnioski te będą następnie weryfikowane w grupie spraw dotyczących osób, które podjęły starania 
o  najem mieszkania komunalnego w danym roku. Nie była prowadzona  lista osób, które  złożyły wnioski 
o  najem lokalu i  nie wskazywano miejsca wnioskodawcy na liście osób oczekujących, ani nie określano 
prawdopodobnego terminu realizacji wniosku.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wskazane jest sporządzanie listy osób oczekujących 
na najem lokali mieszkalnych, z podaniem terminu złożenia wniosku, miejsca na którym znajduje 
się wnioskodawca oraz podawanie listy do publicznej wiadomości. Stanowi to istotny element  
mechanizmów kontroli społecznej. 

41  Legionowo, łódź, Sandomierz, Rzeszów, Zielona Góra.
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Działania na rzecz zapewnienia przejrzystości postępowania przy rozpatrywaniu i realizacji 
wniosków o najem lokali wchodzących w skład zasobu gminy

We wszystkich skontrolowanych gminach nie stworzono warunków zapewniających przejrzystość 
postępowania przy rozpatrywaniu i realizacji wniosków o najem lokali mieszkalnych, co stanowiło 
mechanizm sprzyjający korupcji. 

W 842 spośród 34 skontrolowanych gmin brak było w szczególności: procedur określających zasady 
rejestracji, weryfikacji, rozpatrywania lub/i realizacji złożonych wniosków o najem lokali mieszkalnych. 
Na przykład

 y W gminie Bielsko-Biała brak było zasad regulujących sposób postępowania w zakresie wskazywania 
lokali przyszłym najemcom. Decyzje o  złożeniu propozycji lokalowej podejmowała Kierownik Działu 
Lokali Mieszkalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM - zarządca mieszkaniowego zasobu gminy) 
po konsultacji z podległymi sobie pracownikami prowadzącymi sprawę. 

 y W gminie Koszalin wstępna weryfikacja wniosków w zakresie ich kompletności oraz spełnienia przez 
wnioskodawcę kryteriów ustawowych i określonych przez Radę Miasta, prowadzona była jednoosobowo 
przez kierownika działu spraw lokalowych Zarządu Budynków Komunalnych (ZBM – zarządca), co naruszało 
tzw. zasadę „dwóch par oczu”. Zweryfikowane wnioski, które spełniały kryteria przedkładane były Komisji 
Mieszkaniowej do zaopiniowania dopiero po 3 latach od daty  złożenia wniosku. W wyniku takiego 
postępowania do zaopiniowania komisji przedstawione zostały w 2009 r. wnioski  256 osób, w 2010 r. - 238, 
a w 2011 r. - 324, które złożone były przed 2009 r. Natomiast nie przedstawiono komisji do zaopiniowania 
wniosków  złożonych w latach 2009–2011 i spełniających kryteria. Dotyczyło to 110 wniosków  złożonych 
w 2009 r., 107 – złożonych w 2010 r.  i 121 wniosków złożonych w 2011 r.

 y W gminie Legionowo na posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 24 sierpnia 
2009 r. przedłożono sprawy osób, które  nie spełniały kryteriów uprawniających do udzielenia pomocy 
mieszkaniowej, określonych w §  1 ust.  1 i §  2 ust.  1 pkt   1 i 4 uchwały Nr  Rady Miasta Legionowo z dnia 
28  maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy. Dotyczyło to m.in. wniosków: osoby przekraczającej kryterium dochodowe, osoby nie mieszkającej na 
terenie gminy i  osoby posiadającej dobre warunki mieszkaniowe. Wnioski te nie zostały odrzucone na etapie 
wstępnej weryfikacji i zostały skierowane na posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Społeczna 
Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała powyższe wnioski negatywnie.

 y W gminie Radomsko zarządca zasobu - Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) dokonał najmu 
lokali w 13 przypadkach jeszcze przed akceptacją sporządzonej przez Społeczną Komisję Mieszkaniową  listy 
osób oczekujących na lokal.

Ponadto w gminie Kutno ujawniono przypadki wystawienia, niezgodnie z uchwałą Rady Miasta 
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, skierowań do zawarcia umów najmu lokali 
przez upoważnionego Zastępcę Prezydenta Miasta, bez uzyskania opinii Komisji Mieszkaniowej 
(2 przypadki w 2009 r. na 53 zawarte umowy oraz 4 przypadki w 2010 r. na 48 zawartych umów). 
Umowy najmu zawarte były zgodnie z dyspozycjami zawartymi w skierowaniach, w tym umowy najmu 
lokali socjalnych na czas oznaczony (jeden rok od daty podpisania umowy), a lokali mieszkalnych, nie 
będących lokalami socjalnymi, na czas nieoznaczony. Wyjątkiem był jeden lokal, gdzie w skierowaniu 
była dyspozycja zawarcia umowy na czas oznaczony (do czasu uzyskania pełnoletniości nieletniego 
lokatora reprezentowanego przez opiekuna prawnego), a zawarto umowę na czas nieoznaczony. 

W 22 gminach, niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów nie wypowiadano 
umów najmu najemcom pozostającym w zwłoce z zapłatą czynszu, co najmniej za trzy pełne okresy 
płatności (art. 11 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy), nie egzekwowano opłat za bezumowne korzystanie 
z lokalu po zakończeniu okresu obowiązywania zawartych umów (art. 18 ust. 1 i 3 ww. ustawy). 

42  Bielsko-Biała, Brzeg, Częstochowa, Koszalin, Legionowo, Grodziski Mazowiecki, łódź, Radomsko.
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Nie monitorowano umów najmu lokali mieszkalnych zawartych na czas oznaczony (art. 23 ust. 3 
ww. ustawy). Na przykład: 

 y W gminie Skarżysko-Kamienna analiza pięciu przypadków, w których lokatorzy pozostawali w zwłoce 
z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, co najmniej za trzy pełne okresy płatności wykazała, 
że  w żadnym z  nich nie nastąpiło rozwiązanie umowy najmu na podstawie art.  11 ust.  2 pkt  2 ustawy 
o  ochronie praw lokatorów, pomimo uprzedzenia najemcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku 
prawnego. Ponadto badanie dokumentacji dotyczącej wynajmu dziesięciu lokali socjalnych wykazało, że pięć 
z nich było użytkowanych przez dotychczasowych najemców bez przedłużonej umowy najmu, przez okres od 
14 do 27 miesięcy, co doprowadziło do bezumownego korzystania z lokali, w sytuacji, w której nie wiadomo 
było, czy  zachodzą przesłanki do najmu lokali socjalnych, określone w  art.  23 ust.  2 i 3 ustawy o ochronie 
praw lokatorów. Osoby użytkujące te lokale zostały pisemnie poinformowane przez zarządcę o podniesieniu 
stawki czynszu, wezwane do natychmiastowej spłaty zaległości z tytułu opłat czynszowych w łącznej kwocie 
14.831 zł oraz do niezwłocznego zawarcia umowy. Zarządca ze znacznym opóźnieniem wynoszącym od 92 
do 306 dni, naliczył najemcom odszkodowanie za bezumowne korzystanie z tych lokali socjalnych.

 y W gminie Ostrowiec Świętokrzyski w wyniku zbadania 10 spraw w zakresie poprawności postępowania 
przy ponownym zawieraniu z dotychczasowymi najemcami umów najmu lokali socjalnych na czas oznaczony 
stwierdzono, że w każdym przypadku czas obowiązywania umów został przedłużony na  kolejne pięć lat. 
W  pięciu sprawach przedłużenie umów nastąpiło ze zwłoką wynoszącą: 7, 11, 15, 24 i  69 miesięcy od daty 
upływu terminu obowiązywania umowy pierwotnej. Doprowadziło to do bezumownego korzystania z lokali, 
w sytuacji, w której nie wiadomo było, czy zachodzą przesłanki do najmu lokali socjalnych, określone w art. 23 
ust. 2 i 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 y W gminie Sandomierz spośród 23 umów najmu lokali mieszkalnych objętych szczegółowym badaniem, 
w  ośmiu przypadkach umowy podpisano, pomimo iż wykazane przez najemców dochody przekraczały 
kryterium dochodowe (liczone na członka gospodarstwa domowego), określone w § 2 ust. 1 uchwały Rady 
Miasta. W przypadku dokumentacji dotyczącej czterech umów, nie zawierała ona zaświadczeń o wysokości 
osiąganego przez najemcę dochodu, wymaganego przepisem § 7 ust. 1 pkt d ww. uchwały.

W 6 gminach43 nie przestrzegano zasad zamiany lokali między stronami, ustalonych aktami prawa 
miejscowego, w tym m.in. niezgodnie z przepisami prawa pobierano opłaty za czynności dokonywanie 
przy zamianach lub niezgodnie z przyjętymi zasadami dokonywano spłat zobowiązań z tytułu czynszu 
poprzednich najemców przez najemców ubiegających się o zamianę swoich dotychczasowych lokali 
na inne. Na przykład:

 y W gminie Łódź bezpodstawnie pobierano opłaty za usługi przy dokonywaniu zamian lokali. W  latach 
2009–2011 w  gminie realizowane były zamiany lokali mieszkalnych głównie między stronami. 
W  analizowanym okresie zrealizowano 325 zamian – w 2009 r. oraz po 308 zamian – w 2010 r. i 2011  r. 
Stwierdzono, że  zamiana lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy – na podstawie §  19 uchwały 
w  sprawie zasad wynajmowania lokali – wymagała zawarcia umowy w Biurze Pośrednictwa Zamiany 
Mieszkań (zwanym dalej Biurem), będącym jednostką budżetową Miasta Łodzi. W wykonaniu uchwały 
Rady Miejskiej w Łodzi z  dnia 31  stycznia 2000 r.44, podjętej na podstawie art.  4 ust.  2 ustawy z dnia 
20  grudnia 1996 r. o  gospodarce komunalnej45, Prezydent Miasta Łodzi określił wysokość opłat za usługi 
Biura, tj. za czynności związane z przyjęciem zgłoszenia mieszkania do zamiany na każde 3 miesiące 50 zł 
oraz za czynności związane z zamianą mieszkania po 500  zł od każdej ze  stron. W okresie od 1  stycznia  
2010 r. kwoty te wzrosły odpowiednio do 55 zł i 550 zł. W konsekwencji z tytułu wpływów za usługi Biura 
gmina osiągnęła dochód w  łącznej wysokości 984.767 zł, w tym 312.852 zł w 2009 r., 342.757 zł w 2010 r. 
i 329.158 zł w 2011 r. 

 y W gminie Radomsko niezgodnie z § 18 uchwały Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2006 r. o zasadach najmu 
lokali mieszkalnych, stanowiącym: (…) że zamiany lokali mieszkalnych mogą być dokonywane na zgodny 
wniosek stron, pod warunkiem, że lokale są niezadłużone lub dług ciążący na najemcy został uregulowany, 

43   Brzeg, Kutno, łódź, Radomsko, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz.

44  Uchwała zmieniająca uchwałę nr XCI/892/98 Rady Miejskiej w łodzi z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie powierzenia 
Zarządowi Miasta łodzi uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
Miasta.

45  Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236.
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w  co  najmniej 50% przed zamianą lokali, a dłużnik zobowiąże się do spłaty pozostałej części długu 
w określonym przez zarządcę terminie, warunkiem zamiany była, konieczność dokonania spłaty czynszowych 
zaległości poprzednich najemców lokali. Spośród 10 wybranych losowo zamian lokali mieszkalnych 
i socjalnych, w połowie przypadków dokonywano spłat zobowiązań z tytułu czynszu poprzednich najemców 
przez najemców ubiegających się o zamianę swoich dotychczasowych lokali na inne.

Ponadto w dwóch gminach stwierdzono wystąpienie mechanizmów sprzyjających korupcji 
w postępowaniach dotyczących najmu lokali użytkowych. I tak:

 − W gminie Kutno w badanym okresie zawarto łącznie 41 umów najmu lokali użytkowych, z tego: 5 w trybie 
przetargowym, a 36 w trybie bezprzetargowym oraz 2 umowy dzierżawy (po jednej w trybie przetargowym 
i bezprzetargowym). W postępowaniach najmu/dzierżawy lokali użytkowych, nie podawano do wiadomości 
publicznej wymaganych informacji, z zachowaniem terminu i sposobu podania informacji, stosownie 
do postanowień art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Rada Miasta, 
do czasu kontroli NIK, nie określiła zasad najmu/dzierżawy lokali użytkowych, do czego była zobowiązana 
art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku z art. 13 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Konsekwencją nie ustalenia zasad najmu/dzierżawy lokali użytkowych 
było stosowanie niejednolitych procedur zawierania umów najmu, gdzie najemcy byli wyłaniani w trybie 
bezprzetargowym oraz stosowanie nieważnego zarządzenia Prezesa TBS dot. ofert na lokale użytkowe, jako 
procedury pomocniczej i tymczasowej. W analogicznych sprawach wynajmu lokali użytkowych w trybie 
bezprzetargowym, w części spraw decyzje podejmował samodzielnie zarządca lokali, w innych zwracano się 
o wyrażenie zgody przez upoważnionego Zastępcę Prezydenta Miasta. Brak było dokumentów z negocjacji stawek 
czynszu, lub stawkę czynszu wprost określał przyszły najemca. Również stosowanie kaucji zabezpieczających 
w wysokości 3 – miesięcznego czynszu, nie wynikało z ustanowionych regulacji organów gminy. 

 − W gminie Legionowo, w badanym okresie Prezydent Miasta lub upoważniony Dyrektor Komunalnego Zakładu 
Budżetowego zawarli, bez podjęcia przez  Radę Miasta stosownych  uchwał, z dotychczasowymi najemcami 
7 umów przedłużających okres najmu tego samego lokalu o 1 do 3 lat. Powyższe działania nie były zgodne 
z wymogami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zdaniem NIK, brak przejrzystych procedur postępowania przy realizacji spraw dotyczących najmu 
lokali oraz nierzetelna weryfikacja składanych wniosków o najem lokali mieszkalnych, nieokreślenie 
i niewdrożenie procedur w zakresie rozpatrywania i realizacji spraw osób ubiegających się o pomoc 
mieszkaniową z zasobów gminy, świadczy o niewłaściwym nadzorze nad tymi działaniami i wyczerpuje 
znamiona mechanizmu korupcjogennego dowolności postępowania. 

3.2.5. Działania gmin na rzecz prawidłowego wykorzystania lokali 

Działania gmin dla poprawy stopnia i sposobu wykorzystania lokali stanowiących zasób gminy 
były nieskuteczne. 

W badanym okresie w 34 skontrolowanych gminach wzrosła liczba niezasiedlonych lokali, 
tzw. „pustostanów” z 15,2 tys.  lokali w 2009 r. do 18,5 tys.  lokali w 2011 r. W 23 gminach, działania 
podejmowane dla poprawy stopnia i sposobu wykorzystania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób 
były nieefektywne i nie pozwalały na racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym. I tak np.:

 y W gminie Brzeg z danych zawartych w systemie DOM 5 wynikało, że co najmniej 122 lokale były 
niezagospodarowane, a ustalona na tej podstawie przez zarządcę zasobu mieszkaniowego, tj.  Zarząd 
Nieruchomości Miejskich (samorządowy zakład budżetowy) kwota potencjalnych, niezrealizowanych 
dochodów z tytułu opłat czynszowych za te lokale wg stanu na dzień 31  grudnia 2011 r. wyniosła 
139  tys.  zł. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania lokali, 
sporządzanie wykazu pustostanów oraz lokali zajmowanych bez tytułu prawnego stosownie do Regulaminu 
organizacyjnego Zarządu i zakresów czynności byli pracownicy Sekcji Zarządzania.

 y W gminie Koszalin mimo podejmowanych działań przez zarządcę mieszkaniowego zasobu gminy, 
tj.  Zarząd Budynków Mieszkalnych (ZBM), w celu oddania w użytkowanie niezagospodarowanych lokali, 
liczba ich wzrosła w latach 2009–2011 ze 137 do 164, co spowodowane zostało m.in. wzrostem liczby lokali 
w budynkach przeznaczonych do rozbiórki z 11 w 2009 r. do 36 w 2011 r. i lokali przeznaczonych do remontu 
z 51 w 2009 r. do 58 w 2011 r. Lokale przeznaczone do remontu lub rozbiórki stanowiły w latach 2009–2011 



 

46

W A ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

odpowiednio 51,8%, 66,9% i 60,1% ogółu pustostanów. Prowadzona przez zarządcę bieżąca aktualizacja 
i wykaz lokali nieeksploatowanych powyżej 3 miesięcy, nie wpłynęła na poprawę stanu wykorzystania 
zasobu. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. - 37 pustostanów oczekiwało na ponowne wynajęcie lub 
zbycie, w tym 3 lokale użytkowe oczekiwały od miesiąca września do grudnia 2009 r. i 10 od miesiąca lipca 
do listopada 2010 r.

 y W gminie Łódź liczba niezagospodarowanych lokali mieszkalnych, wzrosła z 3.708 w 2009 r. do 4.230 
w 2011 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. niezasiedlone lokale mieszkalne stanowiły 7,1% zasobów 
mieszkaniowych. Istotną przyczyną braku zagospodarowania lokali było oczekiwanie na ponowne wynajęcie 
oraz przeznaczenie lokali/budynków do remontu. Prowadzony monitoring zasobu mieszkaniowego 
i przekazywanie do Urzędu protokołów opróżnionych lokali przez administracje, były niewystarczające dla 
przeciwdziałania powiększającej się liczby pustostanów.

 y W gminie Żary liczba lokali niezagospodarowanych wzrosła w badanym okresie z 79, wg stanu na dzień 
31 grudnia 2009 r. do 102, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. (w tym mieszkalnych z 57 do 84), przy czym 
niektóre lokale  były w bardzo złym stanie technicznym. Na przykład w jednym z lokali stwierdzono zawalenie 
części stropu. Burmistrz zadeklarował podjęcie niezwłocznie czynności wyjaśniających wobec pracowników 
odpowiedzialnych za monitorowanie stanu budynków komunalnych, a także powołanie rzeczoznawcy 
z zakresu prawa budowlanego w celu zbadania stanu technicznego tych budynków.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, właściciel może wypowiedzieć umowę najmu 
w przypadkach określonych w art. 11 ust. 2 – 5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5, w tym m.in.: jeśli lokator 
pomimo pisemnego upomnienia używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie 
z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstawania szkód, wykracza w sposób 
rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, lokator wynajął podnajął lokal bez 
wymaganej pisemnej zgody właściciela, lokatorowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu 
położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia 
warunki przewidziane dla lokalu zamiennego. Ponadto podstawą wypowiedzenia umowy najmu 
jest zaleganie z zapłatą czynszu za co najmniej trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia 
lokatora na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego 
terminu do zapłaty.

W badanym okresie w 10 spośród 34 skontrolowanych gmin nie korzystano z uprawnień 
ustawowych do wypowiadania umów najmu, nie monitorowano sposobu wykorzystania lokali 
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy oraz nie weryfikowano uprawnień najemców do zajmowania 
lokali. Na przykład:

 y W gminie Łódź analiza wybranych 3 umów najmu na czas trwania stosunku pracy wykazała, iż w dwóch 
przypadkach nie monitorowano uprawnień najemców w czasie trwania najmu i brak było bieżących 
udokumentowanych informacji, co do istnienia podstaw trwania tych umów. 

 y W gminie Ostrołęka nie dokonywano przeglądów lokali mieszkalnych wynajętych na czas nieoznaczony 
w  celu oceny, czy nie zaistniały przesłanki do wypowiedzenia umowy najmu, określone w art.  11 ust.  2 i 3 
ustawy o ochronie praw lokatorów.

 y W gminie Sandomierz pracownicy Wydziału Nadzoru Komunalnego nie stwierdzili przypadku używania 
lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w związku z czym 
gmina Sandomierz nie wypowiedziała z tego tytułu umowy najmu lokalu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 
ustawy o ochronie praw lokatorów. Pracownicy Wydziału nie przeprowadzali kontroli w tym zakresie. Przyjęto 
natomiast zasadę, że brak informacji o wykorzystywaniu lokali niezgodnie z  przeznaczeniem, świadczy 
o prawidłowej realizacji umowy najmu.  

Ponadto stwierdzono, że w gminie Kluczbork brak nadzoru organu wykonawczego gminy nad 
gospodarowaniem lokalami powierzonymi w trwały zarząd jednostkom oświatowym przyczynił się 
do nielegalnych działań zarządcy związanych z najmem lokalu. I tak:

 y Adaptację pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kluczborku Oddziału Zamiejscowego 
w  Kraskowie na lokal mieszkalny, przeprowadzono na zlecenie dyrektora przedszkola w uzgodnieniu 
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z dyrektorem Administracji Oświaty46 bez wymaganej art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo 
budowlane47 decyzji o pozwoleniu na budowę oraz bez dokonania - ze względu na zabytkowy charakter 
obiektu - uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Umowy na wykonanie robót budowalnych 
zostały zawarte przez dyrektora przedszkola w dniu 30  kwietnia 2010  r., tj.  dopiero po zakończeniu tych 
robót. W związku z  ustaleniami kontroli NIK, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku 
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych. Pomimo 
faktycznego zlecenia ww. adaptacji pomieszczeń przedszkola wybranemu wykonawcy, który już 
w  pierwszej połowie  marca 2010 r., przystąpił do robót, w dniu 20  kwietnia 2010 r. sporządzony został 
protokół z oceny ofert na wykonanie ww. zadania podpisany przez dyrektora i sekretarza przedszkola 
oraz pracownika Administracji Oświaty. Utworzony lokal mieszkalny został przez dyrektora przedszkola 
wynajęty pracownikowi tej jednostki, któremu na podstawie art.  54 ustawy z  dnia 26  stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela48, przysługiwało takie uprawnienie. Ustalenia kontroli NIK wskazują na nieznaczne 
rozbieżności (poniżej 5%) pomiędzy powierzchnią lokalu przyjętą jako podstawa ustalenia wysokości 
należnego czynszu i opłat eksploatacyjnych, a stanem faktycznym, Stwierdzono ponadto, że przed 
wydaniem tego lokalu nie sporządzono protokołu zdawczo-odbiorczego. W umowie zawartej w dniu 
30 kwietnia 2010 r. zobowiązano najemcę do partycypacji w kosztach adaptacji lokalu w kwocie 10.000 zł, 
która miała być zaliczona na poczet przyszłych opłat czynszowych. Najemca przekazał ww. kwotę przed 
zawarciem umowy najmu b.  kierownikowi Administracji Oświaty, który otrzymane środki wpłacił do kasy 
tej jednostki dopiero w dniu 1 czerwca 2012 r., tj. w trakcie kontroli NIK. Pomimo to, że przez ponad dwa lata 
najemca wpłacał do Administracji Oświaty należności za zużytą wodę, energię elektryczną oraz centralne 
ogrzewanie, nie regulując jednocześnie należności wynikających z czynszu. W ewidencji księgowej tej 
jednostki nie wykazano kwoty 10.000 zł, stanowiącej podstawę rozliczenia czynszu (z uwagi na brak kopii 
umowy najmu). W jednostce tej nie podjęto działań w celu wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności. Ponadto 
stwierdzono, że lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie szkoły w Bażanach, został przez dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Bogacicy w dniu 2  maja 2008 r. wynajęty na czas nieoznaczony, pomimo braku zgody 
Gminy wymaganej art.  43 ust.  2 pkt  3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Najemcą została osoba 
niebędąca nauczycielem lub pracownikiem szkoły, co naruszało art. 58 Karty Nauczyciela. W okresie trwania 
tej umowy, dyrektor Szkoły w Bogacicy zaliczył na poczet czynszu wydatki w kwocie 582,24 zł poniesione 
przez najemcę na zakup wykładziny podłogowej, nie dokonując weryfikacji, czy wykładzina ta rzeczywiście 
została w lokalu położona w ramach dopuszczalnego w umowie ulepszenia lokalu.

Zdaniem NIK brak działań służących poprawie wykorzystania zasobu mieszkaniowego gmin, 
bezpośrednio wpływa na obniżenie poziomu zaspokajania potrzeb osób ubiegających się 
o pomoc mieszkaniową z zasobów gmin. Ponadto powoduje obciążenie budżetów gmin wypłatą 
odszkodowań, z powodu nie wywiązania się z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych na realizację 
wyroków sądowych orzekających eksmisję do lokali socjalnych. 

W ocenie NIK, brak informacji o sposobie wykorzystania lokali oraz o uprawnieniach lokatorów 
do dalszego zajmowania lokali, jest spowodowane zaniedbaniami w zakresie sprawowania  nadzoru 
nad podmiotami, którym powierzono zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym gmin.  
Brak nadzoru lub nierzetelny nadzór nad zarządcami ułatwia podejmowanie nielegalnych działań, 
a także sprzyja funkcjonowaniu mechanizmów korupcjogennych dowolności postępowania, konfliktu 
interesów oraz słabości systemu nadzoru i kontroli.

3.2.6. Zbywanie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach mieszkalnych

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, gminy określają w Programach 
m.in. planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach objętych Programem. 

46 Jednostka organizacyjna Gminy właściwa w sprawach obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej gminnych 
jednostek oświatowych.

47  Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.

48  Dz. U, z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm., zwana dalej Kartą Nauczyciela.
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W 449 spośród 34 skontrolowanych gmin zbywano lokale mieszkalne i użytkowe niezgodnie 
z przyjętymi planami sprzedaży. I tak np.:

 y W gminie Ostrołęka w latach 2009–2011 z mieszkaniowego zasobu gminy sprzedano 74 lokale mieszkalne 
i  jeden lokal użytkowy byłemu najemcy. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta 
Ostrołęki na lata 2008–2012 zakładał sprzedaż około 55 lokali mieszkalnych.

 y W gminie Mława w latach 2009–2011 sprzedano 81 lokali mieszkalnych z zasobu gminy dotychczasowym 
najemcom w  trybie bezprzetargowym, tj.  o 21 lokali więcej niż określono w wieloletnim programie 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007–2011 (program zakładał sprzedaż po 20 
lokali rocznie).

Zdaniem NIK, sprzedaż lokali niezgodnie z planem, przyjętym w Programie, wskazuje 
na nieracjonalne gospodarowanie zasobem gminy.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 
stanowiących własność gmin następuje w drodze przetargu na podstawie art. 37 ust. 1 tej ustawy 
oraz w drodze bezprzetargowej po spełnieniu warunków określonych w art. 37 ust. 2 ww. ustawy. 
Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto 
informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 
w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach 
internetowych właściwego urzędu (art. 35 ust. 1). 

W 6 spośród 34 skontrolowanych gmin przyjęte i realizowane procedury postępowania 
w związku ze sprzedażą lokali były niezgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym 
m.in. w zakresie sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu, 
a także kompletności danych zawartych w  ww. wykazach, określonych w art. 35 ust. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. I tak: 

 y W gminie Bielsko – Biała spośród objętych szczegółowym badaniem 10 spraw, dotyczących sprzedaży 
lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, w 6 przypadkach w podawanych do publicznej 
wiadomości wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nie zamieszczono informacji 
o  terminach wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, co było niezgodnie z art.  35 ust.  2 pkt  9 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. W jednym przypadku zlecono, wykonanie usługi wznowienia granic 
już sprzedanej oraz przekazanej nabywcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 20 kwietnia 
2010 r. nieruchomości, ponosząc z tego tytułu koszty w wysokości 430 zł.

 y W gminie Brzeg stwierdzono, że przy sprzedaży (objętych szczegółowym badaniem) 6 lokali,  cena 
sprzedawanych  nieruchomości została rozłożona na okres dłuższy niż 10 lat, co było  niezgodne z art. 70 
ust.  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,. Ponadto jeden z ww. lokali mieszkalnych (o powierzchni 
59,01 m2) został sprzedany najemcy, wobec którego zarządca przez okres trzech lat, nie podejmował żadnych 
działań w związku z wypowiedzeniem w dniu 24 listopada 2005 r. umowy najmu z powodu nieuiszczania 
opłat czynszowych, a  także podnajmowania lokalu  bez zgody administratora. Brak działań ze strony 
zarządcy, w tym nieujawnienie przez administratora zajmowania przez najemcę lokalu bez tytułu prawnego, 
a następnie zapłata po trzech latach przez tego najemcę zaległych należności, umożliwiły temu najemcy 
przywrócenie tytułu prawnego do przedmiotowego lokalu, co  w  konsekwencji dało temu najemcy prawo 
do nabycia, po sześciu miesiącach od daty przywrócenia ww. tytułu prawnego, lokalu przy zastosowaniu 
bonifikaty 95% za cenę 7.045,55 zł.

 y W gminie Częstochowa w przypadku 2 z 6 zbadanych przetargów pisemnych50 stwierdzono, że procedury 
prowadzono niezgodnie z Regulaminem przetargów: nieograniczonego i ograniczonego ofertowego 
jawnego na najem lokali użytkowych, stanowiącego załącznik nr  1 do zarządzenia Prezydenta Miasta 
Nr  1570/04 z  27  sierpnia 2004  r., tj.  wybrano oferty i zawarto umowy najmu z najemcami, którzy  złożyli 
oferty niepodpisane, co zgodnie z ww. Regulaminem było podstawą odrzucenia oferty. Oferty rozpatrywała 

49  Brzeg, Kluczbork, Mława, Ostrołęka.

50  Przetarg z dnia 7 czerwca 2010 r. na lokal przy ul. Krakowskiej 71 i z dnia 30 kwietnia 2009 r. na lokal przy ul. Warszawskiej 13.
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czteroosobowa komisja, a postępowania zatwierdzili Wiceprezydenci. 
 y W gminie Gorzów Wielkopolski spośród 10 analizowanych transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych 

na  rzecz najemców, w czterech przypadkach na stronie internetowej Urzędu nie podano informacji 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, co było 
niezgodne  z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 y W gminie Żagań w jednym przypadku Urząd zawiadomił nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży pismem z dnia 17 czerwca 2009 r., tj. po upływie 21 dni, w jednym przypadku zawiadomiono osobę 
ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, jednak wyznaczony termin był 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, co było niezgodne z art 41 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Ponadto w jednym przypadku cenę lokalu ustalono w przetargu na 20.824 zł i nabywca 
zapłacił za lokal 20.824 zł. W akcie notarialnym z dnia 12 stycznia 2010 r. zapisano, że cena nieruchomości 
wynosi 26.260  zł. Kolejnym aktem notarialnym z dnia 2  lutego 2010 r. zmieniono cenę nieruchomości na 
20.824  zł. Analiza sprzedaży 10 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych wykazała, że nabywców ww. 
lokali mieszkalnych i użytkowych obciążano kosztami przygotowania tych lokali do sprzedaży, co było 
sprzeczne z przepisem art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
W 2011  r. w  gminie wyznaczono do sprzedaży i  przeprowadzono przetarg nieruchomości gruntowej 
o powierzchni 1.104 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 104,73 m2 (budynek mieszkalny 
z 2 lokalami), zbycie nieruchomości nastąpiło w 2012 r. na rzecz pracownika urzędu gminy odpowiedzialnego 
za przygotowanie dokumentacji związanej z tym przetargiem. Operat szacunkowy sporządzony został przed 
datą otrzymania zlecenia na jego wykonanie. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zawierał 
treści inne niż w sporządzonym operacie szacunkowym. 

 y W gminie Żary nabywców lokali obciążono kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaży w łącznej 
kwocie 3.581  zł pomimo, że w umowach sprzedaży lokali, a także w protokołach uzgodnień w  sprawie 
wyznaczenia nabywcy nieruchomości w drodze bezprzetargowej nie zawarto zapisu o uzgodnieniu 
z  nabywcami ich udziału w sfinansowaniu ww. kosztów. W tym przypadku, zapewnienie wyceny 
nieruchomości, zgodnie z art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
należało do gminy. 

W opinii NIK, nieprzestrzeganie przepisów prawa przy zbywaniu lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy wyczerpuje znamiona mechanizmu korupcjogennego konfliktu 
interesów oraz dowolności postępowania.

3.2.7. Stosowanie stawek czynszu za najem lokali

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów w lokalach wchodzących w skład 
publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za 1 m2  powierzchni użytkowej 
lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową. 

W 551 spośród 34 gmin, po przeprowadzeniu remontu, modernizacji budynków, w tym doposażenia 
w urządzenia mające wpływ na zmianę kategorii lokalu mieszkalnego, od której zależała wysokość 
stawki czynszu nie podwyższano czynszu lub podwyżka następowała z opóźnieniem. Zaniechania 
w tym zakresie wskazują na brak stosowania jednakowych zasad do wszystkich  lokatorów i skutkują 
utratą należnego czynszu. Niepodwyższanie czynszu spowodowało zmniejszenie wpływów z tytułu 
najmu od ok. 180,0 zł do 12.329,0 zł. Na przykład: 

 y W gminie Opole szczegółowe badanie 10 losowo wybranych umów najmu lokali mieszkalnych (0,2% zasobu) 
wykazało, że w dziewięciu przypadkach obowiązująca wysokość czynszu za 1  m2 powierzchni użytkowej 
lokalu odpowiadała stawkom obwiązującym w danym okresie, a obniżenie czynszu dokonywane było na 
warunkach określonych w Programie. W jednym przypadku, pomimo przeprowadzenia już w 2010 r. remontu 
lokalu (przy ul. Leśnickiej 9), w wyniku którego podwyższony został jego standard i wystąpiły przesłanki do 
uchylenia stosowanej dotychczas obniżki czynszu, dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. po upływie 17 miesięcy, 
dokonano stosownej zmiany. Powyższe było przyczyną zaniżenia dochodu gminy o 181,24 zł. 

51  Bielsko-Biała, Opole, Siedlce, Szczecin, Warszawa.
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 y W gminie Siedlce szczegółowe badanie stawek czynszu obowiązujących w 20 lokalach znajdujących się 
w pięciu zmodernizowanych budynkach, wykazało, że dokonywano ponownego naliczenia stawek czynszu 
z opóźnieniem od 1 do 3 miesięcy w stosunku do terminów określonych w art.  8a ustawy o  ochronie praw 
lokatorów. Utracone przychody z tytułu opóźnień we wprowadzeniu nowych stawek czynszu w badanej 
próbie wyniosły łącznie 588,59 zł.

 y W gminie Szczecin wysokość czynszu miesięcznego ustalona była przez zarządcę, tj.  Zarząd Budynków 
i Lokali Komunalnych według stawek określonych zgodnie z zasadami wynikającymi z kryteriów punktowych 
ustalonych zarządzeniami Prezydenta Miasta. Stwierdzono przy tym, że w aneksach do umów najmu lokali 
w budynkach przy ul. Retry 6 i ul. Cegłówki 1 i 2 czynsze zostały podwyższone niezwłocznie po zakończeniu 
remontu i ich udostępnieniu, natomiast dla najemców lokali w budynkach przy ul. Wodnej 4 i 8  -  dopiero po 
17 miesiącach od zakończenia remontu. Opóźnienia w wypowiedzeniu stawek czynszu i zawarciu aneksów 
do umów najmu z 9 najemcami lokali w budynkach przy ul. Wodnej 4 i 8 spowodowało utratę czynszu 
w kwocie 12.329 zł.

 y W gminie Warszawa, w 5  budynkach położonych w dzielnicy Śródmieście, doposażonych w latach 2009–2011 
w  instalację centralną ciepłej wody stwierdzono zwłokę w naliczeniu nowej stawki czynszu z uwagi na 
wzrost wartości użytkowej lokali w dwóch budynkach. Obniżkę w wysokości 5% zlikwidowano po 1 lub 5 
miesiącach od momentu wzrostu wartości użytkowej lokali, nie naliczając kwoty 276,54 zł. W toku kontroli 
NIK Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Śródmieście dokonał naliczenia najemcom kwot 
należnych. W pozostałych trzech budynkach, wszystkim najemcom zniesiono obniżkę czynszu w wysokości 
5%, odmiesiąca w którym ustała przesłanka do jej stosowania.

W opinii NIK, odstępowanie przez gminy od naliczania lub opóźnienia w naliczaniu zmienionych 
stawek czynszu w związku z przeprowadzeniem remontu, modernizacji budynków, w tym doposażenia 
w urządzenia mające wpływ na zmianę kategorii lokalu mieszkalnego, od której zależała wysokość 
stawki czynszu, świadczy o nierzetelnych i nieracjonalnych działaniach gmin oraz nierównym 
traktowaniu najemców52. 

3.2.8. Egzekwowanie należności gmin z tytułu najmu lokali

Zgodnie z art. 659 § 1 Kc53 przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz 
do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca obowiązuje się płacić wynajmującemu 
umówiony czynsz. Zawarcie umowy najmu, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów 
może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności 
z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. 

W 754 spośród 34 skontrolowanych gmin, nie korzystano z prawa pobierania kaucji zabezpieczającej 
pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, w tym w jednej gminie kaucja została pobrana dopiero 
po zawarciu umowy najmu. Na przykład:

 y W gminie Białogard nie pobierano kaucji zabezpieczających od najemców, poza przypadkami 
określonymi w  §  7 - §  9 uchwały Rady Miasta z 2001 r. W myśl §  7 tej uchwały kaucja zabezpieczająca 
w wysokości 12 krotnego czynszu pobierana jest w sytuacji, kiedy w lokalu zajmowanym przez więcej niż 
1 najemcę zostanie opróżniona część lokalu, prawo do otrzymania w najem tej części lokalu przysługuje 
najemcy pod warunkiem wniesienia kaucji. Ponadto w § 8 uchwały zapisano, że zawarcie umowy najmu 
lokalu z osobami uprawnionymi po opuszczeniu lokalu przez dotychczasowego najemcę uzależnione jest 
od wniesienia kaucji zabezpieczającej w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu za ten lokal. Trzecim 
przypadkiem pobierania kaucji, zgodnie z  przywołaną uchwałą jest okoliczność opisana w §  9 uchwały, 
który stanowi, że zawarcie umowy najmu lokalu po śmierci najemcy, z osobami do tego uprawnionymi 
jest uzależnione od wpłacenia przez taką osobę kaucji w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu 
za ten lokal. Badania 10 wybranych losowo umów najmu lokali na czas nieoznaczony (5 mieszkalnych 
i 5 użytkowych) wykazały, że nie pobierano kaucji od najemców przed zawarciem umowy, a w umowach 
nie zawierano zapisu o konieczności jej wniesienia.

52  Nierówne traktowanie obywateli jest niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

53  Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.

54  Białogard, Brzeg, Nysa, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Sosnowiec, żary.
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 y W gminie Sandomierz, zgodnie z § 8 uchwały Rady Miasta w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zawarcie umowy uzależnione było od  wpłacenia 
przez najemcę kaucji w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal. W  przypadku pięciu 
zbadanych umów dotyczących najmu lokali mieszkalnych, w umowach wykazano datę ich zawarcia inną 
(wcześniejszą), niż data wniesienia kaucji.

 y W gminie Skarżysko-Kamienna zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, nie 
było uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu 
lokalu. Analiza ośmiu losowo wybranych umów najmu lokali (dotyczących pięciu lokali mieszkalnych 
wynajętych na czas nieoznaczony oraz trzech lokali użytkowych) wykazała, że zarządca nie pobierał kaucji.

W opinii NIK, odstąpienie od możliwości pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie przyszłych 
należności gmin z tytułu najmu lokali nie sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu zasobem.

W badanym okresie działania windykacyjne w 34 skontrolowanych gminach były nieskuteczne i nie 
doprowadziły do odzyskania należności z tytułu najmu lokali. Stan zadłużenia z tytułu najmu lokali 
mieszkalnych na koniec 2011 r. wyniósł 880.986,0 tys.  zł i wzrósł w stosunku do 2009 r. o 294.128,0 tys. zł, 
a w przypadku lokali użytkowych poziom zadłużenia w 2011 r. wyniósł 218.869,0 tys. zł i wzrósł 
o 23.344,0 tys.  zł. 

W 15 spośród badanych 34 gmin działania w celu zmniejszenia zadłużenia z tytułu najmu lokali 
były niewystarczające, co powodowało znaczny wzrost należności. Istotną przyczyną nieskutecznych 
działań był brak dostatecznej kontroli gmin w zakresie sposobu wykonywania zadań przez zarządców.  
Na przykład:

 y W gminie Ostrowiec Świętokrzyski, w latach 2009–2011 zadłużenie ogółem z tytułu najmu lokali 
mieszkalnych i  użytkowych systematycznie wzrastało, w tym zadłużenie w opłatach za lokale mieszkalne 
zwiększyło się z  3.587  tys.   zł do 4.906  tys.   zł, tj.  o 37% oraz w opłatach za lokale użytkowe z 333  tys.   zł 
do 482 tys.  zł, tj. o 45%. W ww. okresie nie zostały zrealizowane planowane roczne przychody z tytułu opłat 
za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, a zaległości stanowiły od 10% do 13% przychodów z tego tytułu 
planowanych w danym roku. Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe wystąpiły głównie w części 
mieszkaniowego zasobu gminy zarządzanego przez jednego z zarządców, tj.  Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego (OTBS), a ich udział w zaległościach ogółem stanowił na  koniec 2011 r. odpowiednio 99,6% 
i 90%. Zgodnie z § 5 pkt 2 i 4 umowy zarządu z dnia 4 sierpnia 1998 r. (ze zm.) do OTBS należało pobieranie 
i egzekwowanie od najemców opłat z tytułu czynszu. Mimo systematycznego wzrostu zaległości z tego 
tytułu, nie zostały podjęte, w ramach kontroli zarządczej, działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn 
nieskuteczności windykacji wymienionych należności. Analiza 30 spraw dotyczących windykacji zaległości 
czynszowych wykazała, że OTBS nie prowadziło bieżących i skutecznych działań w tym zakresie. W 18 
zbadanych sprawach wezwania do zapłaty wysłane zostały ze zwłoką wynoszącą od dwóch do 27 miesięcy 
(z tego w ośmiu przypadkach po upływie od dwóch do ośmiu miesięcy, również w ośmiu przypadkach po 
upływie od 10 do 19 miesięcy oraz w dwóch – po upływie 23 i 27 miesięcy), w stosunku do kwoty zaległości 
na koniec roku, w którym dokonano wypowiedzenia umowy najmu ze względu na zaległości w opłatach 
czynszu. W ośmiu sprawach OTBS składał pozwy do sądu o zapłatę zaległości czynszowych ze zwłoką 
wynoszącą od pięciu do 36 miesięcy, licząc od daty wypowiedzenia umowy najmu, w tym w trzech sprawach 
zwłoka wynosiła od pięciu do siedmiu miesięcy, w dwóch sprawach 15 i 16 miesięcy, a w pozostałych trzech 
sprawach – 20, 21 i 36 miesięcy.

 y W gminie Radomsko z analizy dokumentacji 10 zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych 
i użytkowych wynikało, że Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) - zarządca, informował dłużników 
o wysokości niespłaconego czynszu, jednakże w informacji tej nie uwzględniano możliwości wypowiedzenia 
umowy, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów. Dłużnicy dokonywali spłat 
należności w ustalonych z TBS terminach, jednakże TBS nie dochodził od dłużników dzierżawiących lokale 
użytkowe należnych odsetek za zwłokę w wysokości ustalonej w zawartych umowach.

 y W gminie Skarżysko-Kamienna, pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, zarządca nie 
wyegzekwował kwoty odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, po wypowiedzeniu 
w 2009 r. 25 umów najmu, w 2010 r. – 14 umów i w 2011 r.- 12 umów. Kwota odszkodowań pozostałych 
do wyegzekwowania stanowiła odpowiednio wg stanu na dzień 31  grudnia: 2009 r. - 192.614  zł; 2010 r. 
-108.393,01 zł; 2011 r. -  96.705,67 zł.
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 y W gminie Żary ponad jedną trzecią wezwań do zapłaty należnych opłat czynszowych, w łącznej wysokości 
3.512,4 tys.  zł, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) - zarządca wysłał do dłużników przesyłką zwykłą bez 
konieczności potwierdzenia przez adresata odbioru przesyłki. Co jest działaniem całkowicie bezskutecznym 
w  postępowaniu windykacyjnym. W myśl przepisu art.  6 ustawy Kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa 
na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. ZGM nie odprowadził na rachunek dochodów 
Miasta środków finansowych z pobranych czynszów z najmu lokali komunalnych: w 2010 r. w wysokości 
6.442,1 tys.  zł, w 2011 r. - 6.345,8 tys.  zł, a do 30 kwietnia 2012 r. - 2.091,3 tys.  zł, chociaż przepisy art. 54 
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego55, klasyfikują je jako dochody gminy. W ten sposób 
postępowano również w poprzednich latach i zostało to negatywnie ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do burmistrza Żar i Prezesa ZGM w 2010 r.

Ponadto stwierdzono, że w 2 gminach nie posiadano pełnych danych o dłużnikach i  o  rzeczywistej 
wysokości kwot zaległości, co negatywnie wpływało na skuteczność działań podejmowanych dla 
zmniejszenia zadłużenia. I tak:

 y W gminie Brzeg zarządca nieruchomości gminnych nie dysponował danymi w zakresie kwot należności 
przedawnionych i kwot należności bieżących we wszystkich objętych badaniem przypadkach (20 z 205 
wypowiedzianych umów). Program komputerowy, jakim dysponował zarządca nie posiadał możliwości 
ustalania w ten sposób należności. 

 y W gminie Opole wykorzystywany w urzędzie gminy system informatyczny GRANIT nie umożliwiał bieżącej 
identyfikacji przypadków wypowiedzenia umów przez wynajmującego, jak również generowania takich 
raportów obejmujących ubiegłe okresy. Z danych zawartych w sprawozdaniach rocznych Rb-27S z wykonania 
planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego sporządzonych za lata 2009–2011 
wynika, że należności pozostałe do zapłaty systematycznie rosły i w kolejnych latach wynosiły: 25.927 tys. zł - 
na koniec roku 2009 r., 28.353 tys.  zł - 2010 r. i 29.569 tys. zł - 2011 r. W sprawozdaniach tych pominięto jednak 
kwoty zaległości z tytułu opłaty za najem lokali, które wg wyliczeń sporządzonych przez Urząd w trakcie 
kontroli NIK wynosiły odpowiednio: 25.815 tys.zł; 28.335 tys. zł i 29.548 tys.  zł (...). Zarządcy nie wypełniali 
obowiązku kwartalnego przekazywania informacji o stanie zadłużenia podmiotów korzystających z mienia 
stanowiącego zasób mieszkaniowy. 

Zdaniem NIK, brak skutecznych działań w zakresie windykacji należności gmin za najem lokali 
mieszkalnych i użytkowych pogłębia istniejący deficyt środków na utrzymanie mieszkaniowego 
zasobu, jego remonty i modernizację, ogranicza możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
osób oczekujących na lokal mieszkalny.

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje równocześnie, że gminy w ograniczonym zakresie stosowały 
rozwiązania, które pomagałyby najemcom zalegającym z opłatą czynszu uregulować długi, 
na przykład w sposób przewidziany56 w art. 453  w związku z art. 659 § 1 i § 2 Kc.

Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że gminy w wieloletnich programach gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem, jako istotne źródło pokrycia kosztów utrzymania zasobu, wskazują wpływy 
z najmu lokali nie tylko z lokali mieszkalnych ale również wpływy z najmu lokali użytkowych. Wysokość 
stawek czynszu za najem lokali użytkowych może być ustalana w drodze przetargu. 

3.2.9. Pozytywne działania gmin w zakresie gospodarowania zasobem

Ustalono, że niektóre gminy podejmowały właściwe działania na rzecz rzetelnego zbierania 
aktualnych informacji o posiadanym zasobie oraz sposobie jego wykorzystania, zachowania 

55  Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.

56  Jest to instytucja prawna zwana datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania). Celem niniejszego jest wygaśnięcie 
istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania (w tym przypadku zaliczek wnoszonych na poczet opłat za mieszkanie) 
poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Zobowiązanie wówczas 
wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie (np. przez zapłatę uzgodnionej pierwotnie kwoty), przy czym konieczną 
przesłanką wygaśnięcia zobowiązania – poza umową stron – jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez dłużnika.
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przejrzystości postępowania w sprawach najmu i ograniczania poziomu zadłużenia z tytułu najmu 
lokali, polegające na: 

 − wprowadzaniu rozwiązań służących rzetelnej ewidencji posiadanego zasobu, na przykład: 
 y W gminie Kluczbork posiadano rzetelne dane dotyczące zasobu mieszkaniowego, których ewidencjonowanie 

zostało powierzone Miejskiemu Zarządowi. Zapisy ewidencji pozwalały na określenie m.in. liczby i rodzaju 
lokali, ich powierzchni, danych adresowych, wymiaru czynszu, danych najemcy w  przypadku lokali 
wynajętych lub pozyskania informacji o tym, że lokal nie jest aktualnie wykorzystywany. Dane o zasobie i jego 
wykorzystaniu były aktualizowane na bieżąco.

 y W gminie Siedlce ewidencja w okresie objętym kontrolą prowadzona była przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Siedlcach Sp. z o.o.  w systemie elektronicznym  i obejmowała budynki będące w zasobie 
mieszkaniowym wraz z informacją dotyczącą lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, izb, powierzchni lokalu, 
usytuowania w budynku oraz liczby osób zamieszkujących. Zarządca na koniec każdego miesiąca sporządzał 
wykaz zarządzanych lokali, w tym wykaz pustostanów mieszkalnych i użytkowych wraz z ich powierzchnią.

 − likwidowaniu zjawiska pozostawania w zasobie lokali niewykorzystanych tzw. „pustostanów”, 
na przykład:

 y W gminie Rzeszów Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych prowadził odrębną ewidencję dotyczącą lokali 
niezasiedlonych. Określano w niej liczbę izb znajdujących się w lokalu mieszkalnym, powierzchnię użytkową 
i  mieszkalną lokalu, datę i przyczynę opróżnienia lokalu, nazwę wykonawcy przeprowadzającego roboty 
remontowe w lokalu oraz termin zakończenia robót, datę odbioru lokalu po  remoncie, datę i podstawę 
zasiedlenia lokalu. Odrębnie sporządzany był wykaz lokali niezasiedlonych ze  względu na stan techniczny, 
w  którym określano przyczynę niezagospodarowania lokali. W wyniku powyższych działań w latach  
2009–2011 liczba niezasiedlonych lokali mieszkalnych uległa zmniejszeniu z 52 wg stanu na dzień 31 grudnia 
2009 r. do 47 lokali wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., natomiast liczba niezasiedlonych lokali użytkowych 
uległa zmniejszeniu odpowiednio z 69 do 40 lokali.

 y W gminie Żagań dla ograniczenia liczby „pustostanów”, prowadzono bieżący monitoring zwalnianych 
lokali w  okresie - od otrzymania informacji o ich zwolnieniu do ponownego zasiedlenia (komputerowa 
baza prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pn. „Przygotowanie pustostanów”). W bazie 
odnotowywano dane dotyczące struktury lokalu, powierzchni, standardu, danych ostatniego najemcy, 
przyczynach zwolnienia oraz informacji o zakresie prac do wykonania w ramach przygotowania lokalu 
do ponownego zasiedlenia. Ponadto przekwalifikowywano wolne lokale o najniższym standardzie, na które 
nie było zainteresowania ich ponownym wynajęciem na czas nieoznaczony, na lokale socjalne i przeznaczano 
te  lokale na realizację wyroków eksmisyjnych. Zlecano przygotowanie wolnych lokali do  ponownego 
zasiedlenia w ramach odpracowania zaległości czynszowych przez najemców, każdorazowo uzgadniano 
z przyszłymi najemcami zakresy prac do wykonania, w ramach przygotowania lokalu do ponownego 
zasiedlenia, co znacznie skracało czas przygotowania tych lokali do zasiedlenia. W wyniku podejmowanych 
działań, lokale zasiedlane były przeciętnie w okresie od 1 do 5 miesięcy od ich zwolnienia. 

 − monitorowaniu prawidłowości wykorzystywania lokali, na przykład:
 y W gminie Ostrołęka w latach 2009–2011 dwa razy w roku dokonywano przeglądu lokali socjalnych, w wyniku 

których stwierdzono dwa przypadki podnajmu lokalu osobom trzecim oraz stwierdzono, że 10 lokali nie było 
zamieszkiwanych przez najemców. Urząd podjął działania celem odzyskania ww. lokali i po wykonaniu 
remontów przeznaczył je do ponownego zasiedlenia.

 y W gminie Siedlce w badanym okresie w celu sprawdzenia prawidłowości wykorzystania lokali 
przeprowadzono monitoring 61 lokali. W wyniku tych działań wypowiedziano 9 umów najmu, w związku 
z używaniem lokalu w sposób sprzeczny z umową, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie praw 
lokatorów, 18 umów najmu, w związku z wynajmem, podnajmem lub bezpłatnym używaniem lokalu lub 
jego części, bez odpowiedniej zgody właściciela, na podstawie art.  11 ust.  2 pkt  3 ustawy o  ochronie praw 
lokatorów, 5 umów najmu, w związku z przysługującym tytułem prawnym do innego lokalu położonego 
w tej samej miejscowości, na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, 16 umów najmu, 
z powodu nie zamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 m-cy, na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o ochronie praw lokatorów.
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 − poddawaniu kontroli społecznej trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali 
zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych, na przykład:

 y W gminie Siedlce tworzona była lista w oparciu o kwalifikację punktową warunków socjalno-
mieszkaniowych osób oczekujących, określoną w załączniku nr  1 uchwały Rady Miasta. Listę sporządzano 
raz w roku w miesiącu styczniu, spośród osób, które w roku poprzednim złożyły kompletny wniosek. Wszyscy 
wnioskodawcy byli informowani listownie o sposobie załatwienia wniosku, a listę uprawnionych do zawarcia 
umowy umieszczano na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (od 2011 r. również na stronie BIP). Listy zatwierdzał 
Prezydent Miasta, a opiniowała Komisja Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miasta. 

 − podejmowanie działań umożliwiających najemcom uregulowanie zadłużenia z tytułu najmu lokali 
komunalnych, na przykład:

 y W gminie Kluczbork w badanym okresie zostało udzielonych 315 ulg w spłacie należności z tytułu czynszów 
najmu lokali stanowiących zasób mieszkaniowy gminy na kwotę 1.515,9 tys.  zł, z tego 1.414,1 tys. zł dotyczyło 
rozłożenia na raty spłaty należności 248 najemców. W celu ograniczenia zadłużenia najemców, od 1 lutego 
2011 r. wprowadzono w gminie możliwość wykonywania świadczeń rzeczowych obejmujących m.in. prace 
porządkowe, czyszczenie rowów, prace przy zieleni miejskiej, drobne prace remontowe, sprzątanie klatek 
schodowych, odśnieżanie, konserwacja ławek i koszy, roznoszenie korespondencji, których zakres rzeczowy 
i finansowy podlegał każdorazowo uzgodnieniu, a  wartość wykonanych prac zaliczana była na poczet 
należności czynszowej. Z rozwiązania takiego skorzystało 48 najemców, którym rozliczono zaległości 
w kwocie 107,5 tys.  zł.

 y W gminie Żary w badanym okresie kwota zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych 
zmniejszyła się o prawie 7 punktów procentowych i wynosiła na koniec 2011 roku 8.845,9 tys.  zł (w 2009 r. - 
9.486,8 tys.  zł). Zmniejszyła się również wysokość zadłużenia z tytułu najmu lokali użytkowych z 939,8 tys.  zł 
na koniec 2009 r. do 874,6 tys.  zł na koniec 2011 r. Podejmowano działania zapobiegające powstawaniu oraz 
wzrostowi zaległości czynszowych, jak też działania służące odzyskiwaniu należności z  tytułu najmu lokali 
mieszkalnych. W celu odzyskania należności z tytułu najmu lokali umożliwiono 630 dłużnikom spłatę na 
raty zadłużenia w wysokości ogółem 957,1 tys.  zł. W przypadku braku spłaty zadłużenia kierowano do sądu 
pozwy o zapłatę należności z tytułu najmu lokali, zaś w przypadku zajmowania przez osoby lokali bez tytułu 
prawnego zobowiązywano je do zapłaty comiesięcznego odszkodowania, stosownie do postanowień art. 18 
ust, 1 ustawy o ochronie praw lokatorów.
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 4.1  Przygotowanie kontroli 

Kontrola została podjęta z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli. 

W trakcie przygotowania kontroli zostały wykorzystane ustalenia kontroli NIK, dotyczącej realizacji 
zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu 
terytorialnego. Czynności kontrolne, które obejmowały lata 2008-2011 (I półrocze), przeprowadzono 
w okresie od 18 kwietnia do 30 sierpnia 2011 r., w 34 jednostkach organizacyjnych, tj. w b. Ministerstwie 
Infrastruktury, w 33 urzędach gmin oraz w 5 podmiotach, którym powierzono zarządzanie gminnym 
zasobem. 

W wyniku ww. kontroli, Najwyższa Izba Kontroli m.in. wnioskowała o:

 − rozważenie przez Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowania rozwiązań, 
które w większym stopniu wspierałyby gminy w realizacji zadań dotyczących zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, a także spowodowanie wdrożenia 
nowych rozwiązań prawnych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego;

 − doprowadzenie przez prezydentów i burmistrzów miast do spójności wszystkich dokumentów 
strategicznych i programowych określających kierunki rozwoju gmin, w tym rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego; podjęcie działań na rzecz uzupełnienia wieloletnich programów gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem o wszystkie elementy wymagane ustawą o ochronie praw lokatorów; 
realizację założeń przyjętych w wieloletnich programach gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy dla zatrzymania procesu zmniejszania zasobu z tytułu złego stanu technicznego budynków; 
wprowadzenie stałego monitorowania stanu technicznego budynków i lokali stanowiących zasób 
mieszkaniowy gminy; uwzględnianie w większym zakresie wydatków na utrzymanie i poprawę 
stanu technicznego istniejącego zasobu; zwiększenie nadzoru właścicielskiego i kontroli nad 
właściwym zarządzaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

Dla przygotowania kontroli wykorzystane zostały również doniesienia prasowe, które wskazywały 
na liczne problemy związane z gospodarką mieszkaniową. Zapoznano się również z wieloma 
interpelacjami poselskimi w tej sprawie.

Jednostki przewidziane do kontroli zostały dobrane w sposób celowy, z uwzględnieniem 
następujących kryteriów: miasta wojewódzkie oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys.  
i wielkości zasobu mieszkaniowego gminy powyżej 500 lokali mieszkalnych. W przypadku kontroli 
przeprowadzanej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, szczegółowe badania realizacji zasad 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przeprowadzono w Urzędzie Miasta Stołecznego 
Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście.

Kontrola została przeprowadzona przez Departament Infrastruktury oraz Delegatury NIK w:  
Katowicach, Kielcach, łodzi, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i w Zielonej Górze. 

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Zastrzeżenia do protokołu kontroli  złożyli Burmistrz żagania oraz Dyrektor Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Pozostali kierownicy 
jednostek skontrolowanych podpisali protokoły kontroli bez zastrzeżeń. 

Po zakończeniu kontroli NIK skierowała do wszystkich kierowników kontrolowanych jednostek 
wystąpienia pokontrolne, w których sformułowała łącznie 148 wniosków pokontrolnych. Według 
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stanu na dzień 29 października 2012 r. zrealizowano 67 wniosków pokontrolnych, 24 wnioski nie 
zostały jeszcze zrealizowane, a 57 było w trakcie realizacji.

W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do organów wykonawczych gmin, 
NIK sformułowała wnioski pokontrolne, m.in. dotyczące:

–    zintensyfikowania działań na rzecz zwiększenia stopnia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
mieszkańców gminy, zwłaszcza w zakresie lokali socjalnych i lokali zamiennych,

–    wydzielenia z zasobu mieszkaniowego lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne, 
a także utworzenia w zasobie mieszkaniowym tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się 
na wynajem,

–    zawierania umów przedłużających najem lokali socjalnych po sprawdzeniu, czy najemca spełnia 
wszystkie warunki, o których mowa w art. 23 ustawy o ochronie praw lokatorów,

–    weryfikowania i dokumentowania uprawnień najemców do lokalu na czas trwania stosunku pracy,
–    podawania do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, informacji 

o wywieszeniu wykazu lokali przeznaczonych do najmu lokali użytkowych, a w przypadku 
sprzedaży tych lokali ich ceny, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

–    podjęcia działań zmierzających do określenia sposobu poddawania kontroli społecznej spraw 
dotyczących trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz tworzenia list osób 
oczekujących na lokale,

–    opracowania procedur określających przekazywanie informacji dotyczących zobowiązań dłużników 
do KRD,

–    zapewnienia przejrzystych i jednoznacznych zasad na etapie opiniowania wniosku do umieszczenia 
go na liście o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy w danym roku, 

–    przeprowadzenia rzetelnej inwentaryzacji zasobu mieszkaniowego przekazanego zarządcom,
–    urealnienia stawek czynszu za lokale mieszkalne do wysokości umożliwiającej prowadzenie 

racjonalnej gospodarki remontowej wydzierżawionego zasobu mieszkaniowego,
–    sprawowania nadzoru nad działalnością zarządców w zakresie gospodarowania przekazanym 

w dzierżawę zasobem mieszkaniowym,
–    rozważenia wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych przeciwdziałających występowaniu konfliktu 

interesów w procesie zbywania miejskich nieruchomości oraz zapewniających równe traktowanie 
spraw i uczestników postępowania, 

–    podejmowania skutecznych i niezwłocznych działań zapobiegających powstawaniu i wzrostowi 
zaległości czynszowych oraz działań służących odzyskaniu należności z tytułu najmu lokali 
mieszkalnych i użytkowych, przewidzianych w obowiązujących przepisach.
Prezydenci i Burmistrzowie skontrolowanych gmin poinformowali NIK o podjętych działaniach 

na rzecz realizacji wniosków, w tym m.in. o: 
–    przystąpieniu do wydzielenia z zasobu mieszkaniowego lokali socjalnych, a także do utworzenia 

w zasobie mieszkaniowym tymczasowych pomieszczeń, 
–    podjęciu lub kontynuowaniu prac w celu opracowania wieloletniego programu gospodarowania 

zasobem mieszkaniowym gminy, 
–    przedsięwzięciach wpływających na likwidację nieprawidłowości związanych z prowadzeniem 

przetargów na zbycie i najem lokali w mieszkaniowym zasobie gminy,
–    rozpoczęciu prac dla opracowania trybu poddawania kontroli społecznej spraw dotyczących 

trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz tworzenia list osób oczekujących 
na lokale,
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–    wzmożeniu nadzoru nad zawieraniem umów z najemcami lokali mieszkalnych na czas trwania 
ich stosunku pracy,

–    wzmocnieniu nadzoru nad działalnością zarządców w zakresie gospodarowania przekazanym 
w dzierżawę zasobem mieszkaniowym,

–    dokonaniu analizy braku wpłat z tytułu opłat czynszowych i podjęciu działań na rzecz skuteczniejszej 
windykacji należności z  tytułu najmu, poprzez m.in. wysyłanie zawiadomień o zaległościach, 
informowaniu o możliwości rozłożenia zaległości na raty, zawieraniu porozumień, 

–    sukcesywnym zagospodarowywaniu lokali niezasiedlonych „pustostanów”, dostosowaniu form 
sprawowania zarządu zasobem mieszkaniowym gminy do obowiązujących przepisów prawa 
oraz zwiększeniu nadzoru właścicielskiego ze strony gmin nad podmiotami zarządzającymi 
zasobem, 

–    podejmowaniu działań zmierzających do kompleksowego przeglądu zasobu mieszkaniowego 
pod kątem bezumownego korzystania z lokali. 

Do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, zgłosili zastrzeżenia: 
Prezydent Miasta Katowice, Prezydent Miasta Radomska, Prezydent m. st. Warszawy, Burmistrz żagania 
oraz Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

–    Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Katowice zostały oddalone w całości, uchwałą Komisji Odwoławczej 
Delegatury NIK w Katowicach z dnia 1 sierpnia 2012 r. Upoważniony wiceprezes NIK w dniu 
7 sierpnia 2012 r. zatwierdził uchwałę. 

–    Jedno zastrzeżenie Prezydenta Miasta Radomska zostało przyjęte w całości, jedno zastrzeżenie 
zostało przyjęte częściowo, a 13 zastrzeżeń zostało oddalonych, uchwałą Komisji Odwoławczej 
Delegatury NIK w łodzi z dnia 2 sierpnia 2012 r. Upoważniony wiceprezes NIK w dniu 26 sierpnia 
2012 r. zatwierdził uchwałę.

–    Jedno zastrzeżenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy przyjęto w całości,  trzy zastrzeżenia  
zostały przyjęte częściowo, a jedno zostało oddalone, uchwałą Komisji Odwoławczej Delegatury 
NIK w Warszawie z dnia 29 września 2012 r. Upoważniony wiceprezes NIK w dniu 24 października 
2012 r. zatwierdził uchwałę.

–    Zastrzeżenia Burmistrza żagania zostały oddalone w całości, uchwałą Komisji Odwoławczej 
Delegatury NIK w Zielonej Górze z dnia 26 września 2012 r. Upoważniony wiceprezes NIK w dniu 
15 października 2012 r. zatwierdził uchwałę.

–    Zastrzeżenia Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście 
m.st. Warszawy zostały uwzględnione w całości, uchwałą Komisji Rozstrzygającej Najwyższej Izby 
Kontroli z dnia 13 sierpnia 2012 r.

W związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Kluczborku, Delegatura NIK 
w Opolu złożyła do Prokuratury Rejonowej w Kluczborku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez dyrektora Administracji Oświatowej w Kluczborku (art. 284 § 2 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny57).

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w wymiarze finansowym 
w wysokości 75.915,4 tys.  zł, w tym kwota uszczupleń finansowych wyniosła 14.912,5 tys.  zł, kwoty 
nienależnie uzyskane wyniosły 1.169,1 tys.  zł, kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących 
naruszenie prawa wyniosły 23. 435,1 tys. zł, kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego 

57   Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
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zarządzania finansami wyniosły 0,4 tys.  zł, a sprawozdawcze skutki nieprawidłowości stanowiły 
kwotę w wysokości 36.398,3 tys.  zł. Szczegółowe dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 
w wymiarze finansowym ujęte zostały w  tabeli nr 6.

Tabela nr 6 
Zestawienie wysokości kwoty stwierdzonych nieprawidłowości w wymiarze finansowym  
w podziale na jednostki kontrolowane, w których te nieprawidłowości zostały stwierdzone

Jednostka kontrolowana Tytuł stwierdzonych  
nieprawidłowości

Kwota stwierdzonych  
nieprawidłowości

URZĄD MIASTA W KATOWICACH Kwoty wydatkowane w następstwie 
działań stanowiących naruszenie prawa 9 856 000,00 zł

URZĄD MIASTA W SOSNOWCU Kwoty wydatkowane w następstwie 
działań stanowiących naruszenie prawa 2 201 000,00 zł

URZĄD MIASTA W CZĘSTOCHOWIE Uszczuplenia środków lub aktywów 15 663,00 zł

Kwoty wydatkowane w następstwie 
działań stanowiących naruszenie prawa 2 750 000,00 zł

URZĄD MIASTA W BIELSKU-BIAŁEJ Uszczuplenia środków lub aktywów 290,70 zł

Kwoty nienależnie uzyskane 259,76 zł

Kwoty wydatkowane w następstwie 
działań stanowiących naruszenie prawa 406 100,00 zł

Kwoty wydatkowane z naruszeniem  
zasad należytego zarządzania finansami 430,00 zł

URZĄD MIASTA W ŁODZI Kwoty nienależnie uzyskane 984 767,00 zł

Kwoty wydatkowane w następstwie 
działań stanowiących naruszenie prawa 3 141 000,00 zł

URZĄD MIASTA W RADOMSKU Kwoty nienależnie uzyskane 180 527,00 zł

URZĄD MIASTA W OPOLU Sprawozdawcze skutki nieprawidłowości 29 548 410,99 zł

ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI 
KOMUNALNYCH Uszczuplenia środków lub aktywów 12 329,10 zł

URZĄD MIASTA W ŻARACH Uszczuplenia środków lub aktywów 14 884 267,00 zł

Kwoty nienależnie uzyskane 3 581,00 zł

URZĄD M. ST. WARSZAWY Kwoty wydatkowane w następstwie 
działań stanowiących naruszenie prawa 5 081 000 zł



59

Z A ł ą C Z N I K  N R  15
Stan prawny dotyczący  kontrolowanej działalności 

W ustawie o ochronie praw lokatorów58 zostały określone zasady i formy ochrony praw lokatorów 
oraz mieszkaniowy zasób gminy i zadania jakie gmina realizuje wykorzystując ten zasób.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, przez lokatora należy rozumieć 
najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. 
Lokator, któremu przysługuje tytuł prawny do używania lokalu wspólnie z innym lokatorem, w art. 2. 
ust. 1 pkt 3 przywołanej ustawy, zdefiniowany został, jako współlokator.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, lokalem jest lokal służący 
do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do 
prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy pomieszczeniem 
przeznaczonym do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdującym się w budynkach 
internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących 
do celów turystycznych lub wypoczynkowych.

Przez lokal socjalny, należy rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie 
i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego 
najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 
10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie (art. 2 ust. 1 pkt 5).

Przez tymczasowe pomieszczenie należy rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, 
posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały 
się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone 
przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania 
posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności 
znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby 
przekwaterowywane (art. 2 ust. 1 pkt 5a).

Przez lokal zamienny, należy rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest 
położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był 
wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; 
warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 
powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni 
(art. 2 ust. 1 pkt 6).

Przez powierzchnię użytkową lokalu, należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń 
znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, 
łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, 
bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa 
się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, 
wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału (art. 2 ust. 1 pkt 7).

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej zgodnie 
z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów 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 

58  Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.
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(art. 4 ust. 2), a zadania o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wykonuje wykorzystując mieszkaniowy 
zasób gminy lub w inny sposób (art. 4 ust. 3).

Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej 
pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. 
Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego 
według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu (art. 6 ust. 1). Kaucji nie pobiera 
się, jeżeli umowa (art. 6 ust. 2):

1.    dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego,

2.    jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej 
waloryzacji.
Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu 

obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak 
w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana (art. 6. ust. 3). Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca 
od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności 
wynajmującego z tytułu najmu lokalu (art. 6. ust. 4).

Zgodnie z art. 8 ustawy o ochronie praw lokatorów jeżeli właścicielem jest jednostka samorządu 
terytorialnego, stawki czynszu, o których mowa w art. 7 ustawy, ustala organ wykonawczy tej 
jednostki:
1.    w przypadku gminy - zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie 

praw lokatorów;
2.    w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z uchwałą odpowiednio 

rady powiatu lub sejmiku województwa w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych 
stanowiących własność tych jednostek lub własność samorządowych osób prawnych.
Zgodnie z art. 8a ust. 6a, w przypadku:

1.    określonym w art. 8a ust. 5 pkt 1 lokator jest obowiązany uiszczać czynsz albo inne opłaty 
za używanie lokalu w dotychczasowej wysokości do dnia rozwiązania stosunku prawnego, 
na podstawie którego lokator zajmuje lokal (art. 8a ust.1);

2.    określonym w art. 8a ust. 5 pkt 2 lokator jest obowiązany uiszczać czynsz albo inne opłaty 
za używanie lokalu w dotychczasowej wysokości do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu 
kończącego postępowanie w sprawie, z zastrzeżeniem art. 8a ust. 6b;

3.    gdy lokator nie skorzysta z prawa przysługującego mu na podstawie art. 8a ust. 5, wówczas 
od upływu terminu wypowiedzenia jest obowiązany uiszczać czynsz albo inne opłaty za używanie 
lokalu w wysokości wynikającej z wypowiedzenia.
Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może 

wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator (art. 11 ust. 2):
1.    pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie 

z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy 
urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób 
rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie 
z innych lokali, lub

2.    jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne 
okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku 
prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących 
należności, lub
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3.    wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej 
pisemnej zgody właściciela, lub

4.    używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu 
budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.
Ponadto, stosownie do art. 32, w razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 

pkt 4, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, 
obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki 
spoczywa, do dnia 31 grudnia 2015 r., na właściwej gminie.

Stosownie do art. 11 ust. 3, właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości 
odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu:
1.    z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania 

najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
2.    z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, 

osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, 
a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu 
zamiennego.
W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu 

socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek 
zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu 
podlegającego opróżnieniu (art. 14 ust. 1 ). Jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym 
mowa w ust. 1, dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal 
socjalny (art. 14 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów).

Zgodnie z art. 18. ust.1, osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia 
opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Z zastrzeżeniem art. 18 ust. 3, odszkodowanie, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać 
z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać 
od osoby, o której mowa w art. 18 ust. 1, odszkodowania uzupełniającego (art.18 ust. 2).

Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu 
wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie 
w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby 
stosunek prawny nie wygasł (art.18 ust. 3). Zgodnie z art. 18 ust. 5, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu 
socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie 
odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 Kc59.

W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, gmina może 
tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy (art. 20 ust. 1). Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, 
z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali, o których mowa w art. 20 ust. 3, mogą być wynajmowane tylko 
na czas nieoznaczony (art. 20 ust. 2).

W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, 
gmina może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których 
gospodarstwa domowe osiągają niski dochód (art. 20 ust. 2a ).

Od podnajemców, o których mowa w art. 20 ust. 2a ustawy o ochronie praw lokatorów, gmina 
może pobierać czynsz niższy niż ten, który sama opłaca właścicielowi lokalu (art. 20 ust. 2b).

59   Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.
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Rada gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do wynajmowania 
na czas trwania stosunku pracy (art. 20 ust. 3).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, rada gminy uchwala:
1.    wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
2.    zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym 

zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli 
w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada 
gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje 
się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany 

na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności (art. 21 ust. 2):
1.    prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 

w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
2.    analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków 

i lokali, z podziałem na kolejne lata;
3.    planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
4.    zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
5.    sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem 
gminy w kolejnych latach;

6.    źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7.    wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 

remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym 
ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;

8.    opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
b) planowaną sprzedaż lokali.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny 

określać w szczególności (art. 21 ust. 3):
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 lokale 
w innych zasobach;

5.    tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony 
i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
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6.    zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały 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 80 m2.
Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem jako 

lokale socjalne (art. 22). Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony (art. 23 ust. 1). 
Umowa najmu lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, 
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 (art. 23 ust.2 ).

Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć 
na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. 
W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość określoną w uchwale 
rady gminy uzasadniającej oddanie w najem lokalu socjalnego od dnia ustania najmu do czasu 
opróżnienia takiego lokalu stosuje się przepisy art. 18 ust. 1 i 2 (art. 23 ust. 3).

Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu 
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym (art. 23 ust. 4).

Ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego60 
została wprowadzona zmiana obowiązująca od 16 listopada 2011 r., polegająca na dodaniu rozdziału 
„Tymczasowe pomieszczenia”. Zgodnie z art. 25a, gmina tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń, 
które przeznacza na wynajem. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas 
oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy (art. 25b). 

Zgodnie z art. 25c, umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się z osobą, wobec 
której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego w którym orzeczono obowiązek 
opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego 
lub zamiennego, z zastrzeżeniem art. 25d.

Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli (art. 25d):
1.    z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z powodu 

stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko 
porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie 
z innych lokali w budynku, albo że dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu 
prawnego;

2.    dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu 
okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1;

3.    dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomieszczenia.
Stosownie do art. 25e do najmu tymczasowych pomieszczeń stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 4, art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 2 pkt 1-3, art. 13, art. 18, art. 20 ust. 2a i 2b, art. 21, art. 23 ust. 3 i 4 
oraz art. 25.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym61, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy 
do zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1). Zadania te poza tworzeniem warunków do zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie 

60  Dz. U. Nr 224, poz. 1342

61  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.
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praw lokatorów obejmują, m.in. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1, pkt 1)). W celu wykonywania zadań 
gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym 
z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1). 

Zgodnie z art. 11 a ust. 1, pkt 1 i 2, organami gminy są: rada gminy oraz wójt (burmistrz, prezydent 
miasta). Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie (art. 15 ust. 1). 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile 
ustawy nie stanowią inaczej (art.18 ust.1). Stosownie do art. 18 ust. 2 do wyłącznej właściwości rady 
gminy należą, m.in.: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 
zwykłego zarządu, dotyczących (art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. a): zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest 
wymagana również w przypadku, gdy po upływie umowy najmu zawartej na czas oznaczony do 
3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu 
określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Organem wykonawczym gminy jest wójt (art. 26 ust. 1). Burmistrz jest organem wykonawczym 
w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy (art. 26 
ust. 3). W miastach powyżej 100 000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta. 
Dotyczy to również miast, w których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy prezydent miasta był 
organem wykonawczo-zarządzającym. 

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 (art. 30 ust. 2). 

Na podstawie przywołanej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego 
w zakresie m.in. zasad zarządu mieniem gminy, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej (art. 40 ust. 2). 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych 
gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43). 
Dochodami gminy są m.in. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako 
dochody gminy oraz dochody z majątku gminy (art. 54 ust. 1). Za prawidłową gospodarkę finansową 
gminy odpowiada wójt (art. 60 ust. 1).

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali62, określa sposób ustanawiania odrębnej 
własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki 
właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną (art. 1 ust. 1).

Ustawa o gospodarce nieruchomościami63 reguluje m.in. zasady gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu 
terytorialnego (art. 1 ust. 1).

Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, 
organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest 
starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi 

62  Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.

63  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
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jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze (art. 11 ust. 1). Organy, o których 
mowa w art. 11, działające za Skarb Państwa i jednostkę samorządu terytorialnego, są zobowiązane 
do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki (art. 12).

Nieruchomości (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustawy) mogą być przedmiotem obrotu. 
W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania 
w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą 
być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) 
do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako 
majątek tworzonych fundacji (art. 13 ust. 1).

Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej 
następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej (art. 28 ust. 1). Warunku zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. Warunki zbycia 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą 
(art. 28 ust. 2). Protokół z przeprowadzonego przetargu oraz protokół z rokowań przy zbyciu w drodze 
bezprzetargowej stanowią podstawę do zawarcia umowy (art. 28 ust. 3). 

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich 
nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.    przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych 

przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, 
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, 
licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej 
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek 
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; 
termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

3.    jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony (art. 34 ust. 1).
Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem 
lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto 
informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 
w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach 
internetowych właściwego urzędu (art. 35 ust. 1). Obowiązek podania do publicznej wiadomości 
wykazu, nie dotyczy nieruchomości oddawanych w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do 
3 miesięcy. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej 
na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość (art. 35 ust. 1b). Dane, które zamieszcza się w wykazie określa art. 35 ust. 2.

Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste 
w drodze przetargu. (art. 37 ust. 1). Warunki, po spełnieniu których można zbywać nieruchomości 
w drodze bezprzetargowej określa art. 37 ust. 2. 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych64 każdy ma prawo do ochrony dotyczących 
go danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro 

64  Patrz przypis nr 5.
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publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym 
ustawą (art. 1). Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych: 
1.    w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych,
2.    w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych 

(art. 2 ust. 1 i 2).
Ustawę stosuje się do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz 

do państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych. Ustawę stosuje się również do:
1.    podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
2.    osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, 

jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla 
realizacji celów statutowych - które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy 
wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(art. 3).
W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej 

lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone 
wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych (art. 37).
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Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK, 
które przeprowadziły w nich kontrole 

Departament  
Infrastruktury

- Urząd Miasta w Legionowie
- Urząd Miasta w Grodzisku Mazowieckim

Delegatura NIK  
w Katowicach

- Urząd Miasta Katowice
- Urząd Miasta Częstochowy
- Urząd Miejski w Sosnowcu 
- Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Delegatura NIK  
w Kielcach

- Urząd Miasta w Kielcach
- Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
- Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
- Urząd Miasta w Sandomierzu
- Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
- Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
- TBS SP. z o.o. w Ostrowcu  Świętokrzyskim
- Zarząd Zasobów Komunalnych Skarżysko-Kamienna

Delegatura NIK  
w Łodzi

- Urząd Miasta w Łodzi
- Urząd Miasta w Kutnie
- Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
- Urząd Miasta w Radomsku

Delegatura NIK  
w Opolu

- Urząd Miasta w Opolu
- Urząd Miasta w Kluczborku
- Urząd Miasta w Nysie
- Urząd Miasta Brzegu
- Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

Delegatura NIK  
w Rzeszowie

- Urząd Miasta w Krośnie
- Urząd Miasta w Przemyślu
- Urząd Miasta w Tarnobrzegu
- Biuro Gospodarki Mieniem Rzeszów
- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych SP. z o.o. w Rzeszowie
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  w Przemyślu

Delegatura NIK  
w Szczecinie

- Urząd Miasta w Szczecinie
- Urząd Miasta w Białogardzie
- Urząd Miasta w Koszalinie
- Urząd Miasta w Świnoujściu
- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

Delegatura NIK  
w Warszawie

- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
- Urząd Miasta w Mławie
- Urząd Miasta w Ostrołęce
- Urząd Miasta w Siedlcach 
- Zakład Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- TBS SP. z o.o. w Mławie
- OTBS SP. z o.o. w Ostrołęce

Delegatura NIK  
w Zielonej Górze

- Urząd Miasta w Zielonej Górze
- Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim
- Urząd Miasta w Żaganiu
- Urząd Miasta w Żarach
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W okresie objętym kontrolą funkcję ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki 
prestrzennej i mieszkaniowej pełnili:

Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury od 1 listopada 2007 r. do 7 listopada 2011 r.

Pan Sławomir Nowak od 18 listopada 2011 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Wykaz aktów prawnych dot. kontrolowanej działalności

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, 
poz. 651 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
ze zm.).

6. Ustawa  z dnia 6  września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.  U. Nr  112, 
poz. 1198 ze zm.).

7. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.  U. Nr  207, 
poz. 2108 ze zm.).
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Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Minister Administracji i Cyfryzacji

6. Minister Finansów

7. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

8. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

9. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

10. Rzecznik Praw Obywatelskich

11. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

12. Sejmowa Komisja Infrastruktury

13. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

14. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej

15. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

16. Wojewodowie

17. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast




