
 

ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 222 500 112 
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 39 88 
mswia.gov.pl   1/2  

 

 

  
     

BMP-0724-5-5/2019/OM/KSz  
 

  

 Pan 

 Stanisław Karczewski 

 Marszałek Senatu RP 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 maja 2019 r. (sygn. BPS/043-78-2233/19)1 dotyczące oświadczenia 

Senatora RP Pana Jerzego Czerwińskiego, złożonego podczas 78. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 maja 2019 r., 

w sprawie narzędzi prawnych do skutecznego nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego 

w przypadkach naruszania przepisów ustawowych lub konstytucyjnych przez wójta, burmistrza czy prezydenta 

miasta, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Inwestycji 

i Rozwoju oraz Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (jst) ma ściśle wyznaczone granice, 

nie może bowiem naruszać, zagwarantowanej tym podmiotom, na gruncie art. 165 ust. 2 Konstytucji  

i podlegającej ochronie sądowej, samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań. Zakres nadzoru, 

stosownie do postanowień art. 171 ust. 1 Konstytucji, został oparty na kryterium legalności. Powyższe 

znalazło odzwierciedlenie w art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym2 (zwanej dalej: 

ustawą), w myśl którego nadzór nad działalnością gminną jest sprawowany na podstawie wymogu zgodności 

z prawem. Organ nadzoru (wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa), 

w myśl art. 91 ust. 1 ustawy, dokonuje weryfikacji – pod względem legalności – podejmowanych przez organy 

jst aktów administracyjnych o charakterze generalnym (uchwał, zarządzeń). Nadzór nad gminą obejmuje 

również ocenę bieżącego funkcjonowania jej organów. W ustawie w art. 96 zostało uregulowane zastosowanie 

zarówno wobec organu wykonawczego, jak i organu stanowiącego gminy nadzwyczajnego środka nadzorczego, 

jakim jest ich odwołanie czy rozwiązanie. Skorzystanie z tej najsurowszej sankcji dla jst jest uwarunkowane 

wielokrotnością naruszenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) czy radę gminy Konstytucji 

lub ustaw. 

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że podpisana przez Prezydenta m.st. Warszawy Deklaracja 

Warszawska Polityka Miejska Na Rzecz Społeczności LGBT+ nie ma formy uchwały ani zarządzenia, 

dlatego też nie ma w stosunku do niej zastosowania środek nadzorczy określony w art. 91 ust. 1 ustawy.  

W odniesieniu do zagadnienia poruszonego przez Pana Senatora w punkcie 4. Minister Inwestycji 

i Rozwoju poinformował, że zasady aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste regulują przepisy ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami3. W ramach przysługującej samorządom 

samodzielności finansowej ustawodawca umożliwił właściwym organom aktualizowanie opłat rocznych 

z tytułu użytkowania wieczystego nie częściej niż raz na 3 lata. Konstytucyjna zasada ochrony praw 

majątkowych jst stanowiła również podstawę przyznania im swobody w zakresie ustalania wysokości 

stawek oraz warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

                                                           
1
 Przesłane przy piśmie z dnia 27 maja 2019 r. (sygn. DSP.INT.4813.22.2019) Pana Łukasza Schreibera, Sekretarza Stanu, Sekretarza 

do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.   
2
 Dz.U. z 2019 r. poz. 506. 

3
 Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm. 
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w prawo własności nieruchomości. Niemniej jednak ustawodawca zareagował na przypadki, w których 

w wyniku rozstrzygnięć organów jst nastąpiło zróżnicowanie sytuacji prawnej mieszkańców jednej 

nieruchomości. Nowelizacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów4 wprowadzono zasadę, stosownie do której, jeżeli 

postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste wszczęto po dniu 5 października 2018 r., 

zaś organ nie doręczył skutecznie wypowiedzeń wszystkim współużytkownikom wieczystym nieruchomości, 

opłata za przekształcenie jest równa opłacie rocznej obowiązującej przed aktualizacją. Postępowania 

w tym przedmiocie podlegają wówczas umorzeniu. 

Odnosząc się do kwestii strajku nauczycieli, należy podkreślić, że z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów, 

w formie tzw. „okrągłego stołu” podjęto debatę nad przyszłością edukacji. W dotychczasowych rozmowach 

uczestniczyli: nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą, a także eksperci z resortów: edukacji, nauki 

i szkolnictwa wyższego, przedsiębiorczości i technologii. Głos w dyskusjach zabierali również parlamentarzyści 

oraz członkowie związków zawodowych. Jak wskazał Minister Edukacji Narodowej, celem obrad 

jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy. Możliwe 

będzie również skonstruowanie przepisów, które w przyszłości będą zapobiegały podobnym sytuacjom, 

jakie miały miejsce podczas egzaminów i matur w br. 

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 

przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz pomniki5 (zwana dalej: ustawą o zakazie propagowania komunizmu) w art. 2 i 3 

precyzuje kompetencje wojewody w zakresie uznanych za niezgodne z ww. ustawą nazw ulic, dróg, 

placów etc. Wojewoda poprzez rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdza nieważność uchwały nadającej ulicy 

nazwę niezgodną z ustawą o zakazie propagowania komunizmu. Następnie jeżeli nazwa ta nie zostanie przez 

jst zmieniona na taką, która nie będzie naruszała przepisów ww. ustawy, organ nadzoru w drodze zarządzenia 

zastępczego nadaje ulicy nazwę zgodną z tą ustawą. Przy czym zarówno rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, 

jak i zarządzenie zastępcze podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego, do którego należy ostateczna ocena 

w zakresie zgodności danej nazwy ulicy, placu, etc. z przepisami prawa. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w obecnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego 

wojewodowie nie sygnalizowali Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji konieczności 

rozszerzenia czy też wzmocnienia dostępnych im obecnie instrumentów nadzorczych, jak również 

nie występowali o odwołanie organów wykonawczych ani o rozwiązanie organów stanowiących gmin. 

W przypadku gdy funkcjonowanie władz samorządowych danej jednostki rodzi zastrzeżenia, zasadnym 

byłoby zwrócenie się w tej sprawie bezpośrednio do właściwego wojewody. 

 

Z poważaniem 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Paweł Szefernaker 

Sekretarz Stanu 

 

 
Otrzymuje:  
Departament Spraw Parlamentarnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

                                                           
4
 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Dz.U. poz. 270. 
5
 Dz.U. z 2018 r. poz. 1103. 


