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ZARZĄDZENIE NR 212
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2009r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie
Wielkopolskim
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W statucie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącym
załącznik do zarządzenia Nr 112 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania
statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
w Gorzowie Wielkopolskim (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 71, poz. 985) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W strukturze Urzędu funkcjonują ponadto
wydzielone komórki organizacyjne:
1) Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Zespół Audytu Wewnętrznego;

3) Zespół Radców Prawnych;
4) Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego”;
2) w § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W Urzędzie i działa, podlegający bezpośredniemu zwierzchnictwu Wojewody, Lubuski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego, kierujący Wojewódzką Inspekcją Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.”;
3) w § 19:
a)

w ust. 1 w pkt 5 średnik zastępuje się kropką
i uchyla się pkt 6,

b)

uchyla się ust. 2;

4) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:
„§19a. Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficz-
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nego należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
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i geodezji”.

1) administracja publiczna w zakresie geodezji
i kartografii;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się, Dyrektorowi Generalnemu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

2) rozwój wsi w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.";

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

5) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach Wydziału działa Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.”;

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo

6) w § 25 w ust. 2 w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„4) w zakresie gospodarki nieruchomościami
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UCHWAŁA NR XXXVI/33/09
RADY GMINY OTYŃ
z dnia 19 sierpnia 2009r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej na budowę przydomowych (przyzagrodowych) oczyszczalni ścieków
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 406 pkt 12,
art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
ze zm.), art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Właścicielom nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 2 może być udzielona dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych (przyzagrodowych) oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4. Wysokość środków przeznaczonych na dotację ustalana jest corocznie w planie finansowym
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącym załącznik do uchwały
budżetowej.
§ 5. Dotacja może być udzielona do wysokości
50% nakładów koniecznych na wykonanie zadania,
jednak nie więcej niż 3.000zł.
§ 6. 1. Środki finansowe przekazywane będą na
podstawie zawartych umów.
2. Umowa o udzielenie dotacji powinna w szczególności zawierać:
1) opis zadania i termin j ego wykonania;

2. O dotację nie mogą ubiegać się właściciele
nieruchomości, dla których w planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej.

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb
jej przekazania

§ 2. 1. Osoby zainteresowane dofinansowaniem
winny złożyć wniosek do Wójta Gminy Otyń.

4) sposób rozliczenia;

2. Określa się następujące terminy składania
wniosków:

6) warunki wypowiedzenia umowy.

1) w 2009r. - do dnia 30 września;
2) w latach następnych - do dnia 15 października
roku poprzedzającego przeprowadzenie prac.
3. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do
uchwały.
§ 3. 1. Wnioski rozpatruje i ocenia Komisja powołana przez Wójta.
2. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Wójt.
3. Decyzja o przyznanie dotacji nie stanowi
przedmiotu decyzji administracyjnej.

3) tryb kontroli wykonania zadania;
5) wysokość wkładu własnego;
§ 7. Dotacja zostanie przekazana po przedstawieniu:
1) oryginałów faktur (rachunków) dotyczących
zrealizowanego zadania;
2) protokołu odbioru końcowego przez uprawnione organy.
§ 8. Referat Zagospodarowania Przestrzennego,
Infrastruktury, Inwestycji Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej prowadził będzie rejestr udzielonych
dotacji, który zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

3) wysokość udzielonej dotacji;

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Filipiak

4) termin zakończenia zadania.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/33/09
Rady Gminy w Otyniu
z dnia 19 sierpnia 2009r.
Otyń, dnia ...........................
...............................................
(nazwisko i imię)
...............................................
...............................................
(adres zamieszkania)
Wójt Gminy Otyń
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie budowy przydomowej (zagrodowej) oczyszczalni ścieków
w miejscowości .................................................................. ulica ....................................................... Nr ...........
numer działki ................................................................ numer KW ....................................................................
będącej moją własnością. Oczyszczalnia ścieków obsługiwać będzie budynki mieszkalne, usługowo
- produkcyjne, rolnicze* będące własnością
................................................................................................................................................................................
położone na działkach Nr ....................................................................................................................................
Wnioskowana kwota dofinansowania .......................................... zł, słownie: .................................................
Uzasadnienie
W roku ................................. planuję przystąpić do budowy przydomowej (przyzagrodowej) oczyszczalni
ścieków. Aktualnie posiadam następujące dokumenty:
- projekt budowlany
- kalkulację kosztów
- ...............................
- ...............................
- ...............................
Całkowity koszt budowy wyniesie ........................................ zł. Termin zakończenia budowy, przekazania
(przyjęcia) do użytkowania do dnia ....................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić

..........................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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UCHWAŁA NR XXXVI/37/09
RADY GMINY OTYŃ
z dnia 19 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/16/09 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie
wyłapywania bezdomnych i wałęsających się zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 11 ust. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy w Otyniu
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/16/09 Rady Gminy
w Otyniu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych i wałęsających się zwierząt oraz
dalszego z nimi postępowania wprowadza się na-

stępujące zmiany:
1) § 12 otrzymuje brzmienie „Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Otyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Filipiak
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UCHWAŁA NR XXXIV/48/09
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 24 sierpnia 2009r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Rzepin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 14a ust. 1 i art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący plan sieci i granice
obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Rzepin:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. HeNryka Sienkiewicza w Rzepinie,
ul. Wojska Polskiego 28, granice obwodu której
stanowią miejscowości: Rzepin, Gajec, Starościn, Lubiechnia Mała, Jerzmanice, Nowy Młyn,
Rzepinek, Zielony Bór,
2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Kowalowie, ul. Rzepińska 10, wchodząca
w skład Zespołu Szkół w Kowalowie, granice
obwodu której stanowią miejscowości: Kowalów, Drzeńsko, Lubiechnia Wielka, Radów, Sułów, Starków, Maniszewo, Serbów.
§ 2. Ustala się następujący plan sieci i granice
obwodów publicznych gimnazjów, prowadzonych
przez Gminę Rzepin:

1) Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rzepinie, ul. Wojska Polskiego 28, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie, granice obwodu którego stanowią miejscowości: Rzepin, Gajec, Starościn,
Lubiechnia Mała, Jerzmanice, Nowy Młyn,
Rzepinek, Zielony Bór,
2) Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Kowalowie, ul. Rzepińska 10, wchodzące
w skład Zespołu Szkół w Kowalowie, granice
obwodu którego stanowią miejscowości: Kowalów, Drzeńsko, Lubiechnia Wielka, Radów,
Sułów, Starków, Maniszewo, Serbów.
§ 3. Ustala się następującą sieć prowadzonych
przez Gminę Rzepin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
1) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Kowalowie,
2) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Rzepinie,
ul. Kościuszki 53,
3) Przedszkole Samorządowe Nr 3 „Jarzębinka”
w Rzepinie, ul. H. Sawickiej 37.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 105

– 5408 –

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

Poz. 1402, 1403

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2009r.
Przewodnicząca Rady
Barbara Szostak
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UCHWAŁA NR XXXIV/49/09
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 24 sierpnia 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli
pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Rzepin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w tych placówkach, oraz zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin,
wynosi 20 godzin zajęć tygodniowo.
§ 2. Ustala się obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich
rzecz dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli , dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin:
1) dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub
zespołu szkół – 3 godziny tygodniowo,
2) dyrektor przedszkola – 8 godzin tygodniowo.
§ 3. Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wicedyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół lub przedszkola jest
o 4 godziny większy niż dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół lub przedszkola.
§ 4. Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w § 2 i § 3 dotyczy również nauczyciela, który pełni obowiązki w zastępstwie odpowiednio dyrektora lub wicedyrektora.
§ 5.
1) Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze
zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy szkół
w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zo-

bowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru
tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego
lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć
nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązującemu wymiarowi godzin
zajęć określonemu w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela.
2) Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru
godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1,5 etatu.
3) Plan zajęć ustalony według zasad, o których
mowa w ust. 1, powinien być określony dla
każdego nauczyciela w planie organizacyjnym
na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do
wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
4) Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym
wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,
w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 7. Traci moc uchwała Nr VIII/61/2007 Rady
Miejskiej w Rzepinie z dnia 12 czerwca 2007r.
w sprawie ustalenia i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących
funkcje kierownicze w szkołach i placówkach dla
których Gmina Rzepin jest organem założycielskim,
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla pedagogów ,psychologów i logopedów
w tych jednostkach oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 105

– 5409 –

nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Poz. 1403, 1404

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2009r.
Przewodnicząca Rady
Barbara Szostak

140 3

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

1404
140 4

UCHWAŁA NR XXXIII/259/09
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Zielona Góra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3
ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn.
zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji uchwala się, co następuje:

§ 3. 1. Flaga Gminy Zielona Góra przedstawia
prostokątny płat tkaniny o proporcjach szerokości
do wysokości 8:5. W środkowej części płata umieszczony jest zielony trójkąt równoboczny, po jego bokach dwa złote (żółte) trójkąty prostokątne. Flaga
gminy w wersji urzędowej zawiera w centralnym
miejscu zielonego trójkąta umieszczoną złotą (żółtą)
kiść winogron z godła herbu gminy.

§ 1. Ustanawia się herb i flagę Gminy Zielona
Góra, stanowiące atrybut wspólnoty samorządowej
mieszkańców gminy.

2. Wzory flagi określa załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 2. 1. Herb Gminy Zielona Góra przedstawia na
tarczy typu hiszpańskiego zielonej barwy, centralnie
umieszczoną złotą (żółtą) kiść winogron z umieszczonym nad nią złotym liściem na brunatnej łodydze.
2. Wzór herbu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
HeNryk Walczak
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Poz. 1404
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/259/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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1405
140 5

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zielona Góra przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Zielonej Górze uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Zielona Góra zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Zielona
Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie:
a)

przedszkolom publicznym, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkolom publicznym specjalnym,

b)

innym publicznym formom wychowania
przedszkolnego, o których mowa w art. 14a
ust. 7 ustawy,

c)

publicznym szkołom podstawowym oraz
publicznym gimnazjom, w tym z oddziałami
integracyjnymi, za wyjątkiem publicznych
szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych
szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach
karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

d)

niepublicznym przedszkolom, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych
przedszkoli specjalnych,

e)

innym niepublicznym formom wychowania
przedszkolnego, o których mowa w art. 14a
ust. 7 ustawy,

f)

niepublicznym
szkołom
podstawowym
o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym gimnazjom o uprawnieniach
szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, za wyjątkiem niepublicznych
szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych oraz szkół przy
zakładach karnych, zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich,

g)

niepublicznym szkołom o uprawnieniach
szkół publicznych innym niż szkoły wymienione pod lit. f., których zakładanie i prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy;

2) wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji,
dla których ustawa określa stawkę minimalną;
3) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneficjentów określonych w pkt
1.
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) ustawie (bez dalszego określenia) - należy przez
to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.);
2) jednostce - należy przez to rozumieć szkołę,
przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 pkt 1;
3) dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną
z budżetu Gminy Zielona Góra na zasadach
z art. 80 lub art. 90 ustawy i niniejszej uchwały,
dotację podmiotową (w rozumieniu art. 106
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych - Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.), która przeznaczona jest
na dofinansowanie wydatków bieżących jednostki z tytułu działalności w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (w tym profilaktyki
społecznej);
4) podstawie obliczania dotacji - należy przez to
rozumieć stałą kwotę roczną dla obliczania dotacji należnej na jednego ucznia dotowanej
jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią:
a)

w przypadku dotacji dla przedszkola publicznego - zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy wydatki bieżące przewidziane na jednego
ucznia w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Zielona Góra, a w przypadku niepełnosprawnego ucznia przedszkola publicznego - kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zielona
Góra,

b)

w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej
publiczną formę wychowania przedszkolnego z art. 14a ust. 7 ustawy - zgodnie z art. 80
ust. 2b ustawy - wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Zielona Góra, a w przypadku ucznia niepełno-
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sprawnego - kwotę przewidzianą na ucznia
niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Zielona Góra,
c)

d)

e)

f)

g)

w przypadku dotacji dla szkoły publicznej zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy - wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia tego
typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez
Gminę Zielona Góra,
w przypadku dotacji dla niepublicznego
przedszkola - zgodnie z art. 90 ust. 2 b.
ustawy - wydatki bieżące na jednego ucznia
ustalone w budżecie Gminy Zielona Góra
ponoszone w przedszkolach publicznych,
z tym, że dla ucznia niepełnosprawnego
podstawą obliczania dotacji jest kwota
przewidziana na ucznia niepełnosprawnego
przedszkola i oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Zielona Góra,
w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej
niepubliczną formę wychowania przedszkolnego z art. 14a ust. 7 ustawy - zgodnie
z art. 90 2d ustawy - wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Zielona Góra, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego - kwotę przewidzianą na ucznia
niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Zielona Góra,
w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, w której
realizowany jest obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki - zgodnie z art. 90 ust. 2a
ustawy - kwotę przypadającą na jednego
ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zielona Góra,
w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, o której
mowa w § 1 pkt 1 lit g. - zgodnie z art. 90
ust. 3 ustawy - kwotę wydatków bieżących
ponoszonych przez Gminę Zielona Góra na
jednego ucznia w tego samego typu i rodzaju szkołach publicznych;

5) stawce dotacji - należy przez to rozumieć ułamek ustalony przez Radę Gminy w niniejszej
uchwale, który służy naliczaniu dotacji należnej
na jednego ucznia drogą przemnożenia przez tę
wielkość podstawy obliczenia dotacji;
6) dotacji należnej na jednego ucznia - należy
przez to rozumieć kwotę pieniężną na jednego
ucznia dotowanej jednostki równą podstawie
obliczania dotacji, albo w przypadkach określonych ustawą, kwotę pieniężną na jednego
ucznia dotowanej jednostki ustalaną w wyniku
przemnożenia podstawy obliczania dotacji
przez stawkę dotacji;

Poz. 1405

7) dotacji należnej dla jednostki - należy przez to
rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą
do wypłaty na rzecz jednostki w roku kalendarzowym, ustaloną w wyniku przemnożenia dotacji należnej na jednego ucznia przez ilość
uczniów uczęszczających do dotowanej jednostki w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, w którym funkcjonowała jednostka.
§ 3. Przy obliczaniu podstawy dotacji, a także
przy obliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia,
otrzymane wyniki wyliczeń zaokrągla się do pełnych
groszy.
§ 4. Ustala się następujące stawki dotacji:
1) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego
do przedszkola publicznego, o którym mowa
w § 1 pkt 1 lit. a uchwały - stawka dotacji wynosi 100% przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez organ dotujący;
2) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego
do przedszkola niepublicznego, o którym mowa
w § 1 pkt 1 lit. d. uchwały - stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący;
3) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego
do publicznej formy wychowania przedszkolnego o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b uchwały
- stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez organ dotujący;
4) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego
do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e
uchwały - stawka dotacji wynosi 100% kwoty
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez organ dotujący;
5) na ucznia, innego niż uczeń o którym mowa
w pkt 2, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d. stawka dotacji wynosi 75% podstawy z § 2 pkt 4
lit. d.;
6) na ucznia, innego niż uczeń o którym mowa
w pkt 3, uczęszczającego do publicznej formy
wychowania przedszkolnego, o którym mowa
w § 1 pkt l lit. b - stawka dotacji wynosi 50%
podstawy z § 2 pkt 4 lit. b;
7) na ucznia, innego niż uczeń o którym mowa
w pkt 4, uczęszczającego do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o którym
mowa w § 1 pkt 1 lit. e - stawka dotacji wynosi
40% podstawy określonej w § 2 pkt 4 lit. e;
8) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
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w której realizowany jest obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki, o której mowa w § 1 pkt 1
lit. f uchwały - stawka dotacji wynosi 100%
podstawy określonej w § 2 pkt 4 lit. f;
9) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, innej niż szkoła o której mowa w pkt 8 - stawka
dotacji wynosi 50% podstawy określonej w § 2
pkt 4 lit. g.
§ 5. 1. Po uprawomocnieniu się, wydawanej na
podstawie art. 58 ust. 3 ustawy, decyzji Wójta Gminy Zielona Góra o zezwoleniu na założenie jednostki
publicznej - jako publicznego przedszkola, innej
formy wychowania przedszkolnego lub publicznej
szkoły, celem zaplanowania w budżecie Gminy Zielona Góra dotacji należnej dla jednostki w roku,
w którym zgodnie z zezwoleniem zostanie uruchomiona jednostka, osoba prowadząca jednostkę
w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, występuje do Wójta Gminy Zielona Góra z wnioskiem o udzielenie dotacji na
rok kalendarzowy, określając we wniosku:
1) dane o organie prowadzącym;
2) typ jednostki;
3) Regon jednostki;
4) NIP jednostki;
5) numer i datę wydania decyzji w sprawie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej;
6) planowaną na następny rok budżetowy liczbę
uczniów, wraz z określeniem przewidywanej
liczby uczniów pochodzących spoza terenu
Gminy Zielona Góra uczęszczających do prowadzonego przedszkola publicznego lub innej
publicznej formy wychowania przedszkolnego;
7) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki,
na rzecz której ma być przekazywana dotacja;
8) miesiąc, od którego jednostka rozpocznie działalność.
2. Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok kalendarzowy funkcjonowania publicznej jednostki,
w celu ustalenia kwoty dotacji należnej na każdy
kolejny rok kalendarzowy, osoba prowadząca publiczną jednostkę, do dnia 30 września poprzedzającego kolejny rok budżetowy, przedkłada Wójtowi
Gminy Zielona Góra wniosek o udzielenie dotacji na
rok kalendarzowy zawierający dane z ust. 1 pkt 1 - 7.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji rocznej dla
jednostki publicznej określa załącznik Nr 1.
§ 6. 1. Warunkiem wypłaty dotacji dla rozpoczynającego działalność niepublicznej jednostki, jako
niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej
formy wychowania przedszkolnego lub niepublicznej szkoły, jest przekazanie Wójtowi Gminy Zielona
Góra, przez osobę zamierzającą prowadzić lub prowadzącą niepubliczną jednostkę, najpóźniej do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji, wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierającego:
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1) dane o organie prowadzącym;
2) typ jednostki;
3) Regon jednostki;
4) NIP jednostki;
5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie
jednostki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz numer i datę decyzji o nadaniu
uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej;
6) planowaną na następny rok budżetowy liczbę
uczniów wraz z określeniem przewidywanej
liczby uczniów pochodzących spoza terenu
Gminy Zielona Góra uczęszczających do prowadzonego przedszkola niepublicznego lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego;
7) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki,
na rzecz której ma być przekazywana dotacja;
8) miesiąc, od którego jednostka rozpocznie działalność.
Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik
Nr 1 do uchwały.
2. Warunkiem otrzymania dotacji przez jednostkę niepubliczną z budżetu Gminy Zielona Góra,
w kolejnych latach kalendarzowych, jest przekazanie
przez osobę prowadzącą niepubliczną jednostkę
Wójtowi Gminy Zielona Góra wniosku o udzielenie
dotacji na rok kalendarzowy zawierającego dane
z ust. 1 pkt 1 - 7, najpóźniej do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 7. Po otrzymaniu wniosku o udzielanie dotacji
rocznej, o którym mowa w § 5 i § 6, Wójt Gminy
Zielona Góra informuję wnioskodawcę o przewidywanej wysokości dotacji należnej na jednego ucznia
jednostki w roku budżetowym, do dnia 15 grudnia
roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
§ 8. 1. Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku
udzielania dotacji ustalana jest na podstawie informacji o przewidywanej ilości uczniów na ten miesiąc zawartej we wniosku, o którym mowa w § 5
i § 6.
2. Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od wnioskodawcy
o faktycznej ilości uczniów za miesiąc poprzedni
oraz o przewidywanej ilości uczniów na miesiąc
kolejny - przekazywanej do Wójta Gminy Zielona
Góra do dnia 15 każdego miesiąca według załącznika Nr 2 określającego wzór formularza informacji.
3. W przypadku, gdy faktyczna ilość uczniów
uczęszczających w miesiącu do dotowanej jednostki
odbiega od danych przyjętych dla wyliczenia dotacji
miesięcznej z ust. 1 i 2, kwota dotacji na miesiąc
następny obejmuje odpowiednio potrącenie lub
dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem § 9 i § 11.
§ 9. 1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki, Wójt Gminy Zielona Góra dokonuje
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weryfikacji kwoty dotacji należnej dla jednostki
i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub
pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego
roku kalendarzowego.
2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia
jednostki, o której mowa w ust. 1, Wójt Gminy Zielona Góra informuje pisemnie osobę prowadzącą
jednostkę do końca miesiąca, w którym dokonano
takiej weryfikacji.
§ 10. 1. Kwota dotacji udzielanej w roku kalendarzowym dla jednostki podlega rozliczeniu poprzez:
1) przedstawianie przez osobę prowadzącą jednostkę:
a)

informacji o faktycznej ilości uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego - według załącznika Nr 2 (weryfikacja kwoty dotacji należnej),

b)

informacji rocznej o wydatkach bieżących
jednostki, w tym o wydatkach, na które wykorzystano dotację roczną, składanej do dnia
15 stycznia następnego roku budżetowego
(właściwe rozliczenie wykorzystania dotacji).
Wzór druku rozliczenia dotacji określa załącznik Nr 3 do uchwały;

2) ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz
jednostki w roku budżetowym;
3) ocenę, czy poniesione wydatki, określone
w rozliczeniu dotacji według załącznika Nr 3, są
wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem dotacji;
4) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy Zielona
Góra należności z tytułu zwrotu dotacji, bądź
ustalenie kwoty zobowiązania Gminy Zielona
Góra z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej
o różnicę między dotacją udzieloną a dotacją
należną na rok kalendarzowy.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1
lit. a i b stanowią podstawę ostatecznego rozliczenia
wykorzystania dotacji przekazanej jednostce w roku
kalendarzowym.
3. O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym Wójt Gminy Zielona Góra do dnia 1 lutego roku następnego zawiadamia pisemnie osobę
prowadzącą jednostkę wraz z określeniem ewentualnych dopłat lub potrąceń.
4. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Zielona
Góra z tytułu wyrównania dotacji należnej jednostce
za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek
bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
5. Dopłata do dotacji udzielonej przekazywana
jest na rachunek jednostki w terminie do 21 dni od
dnia przekazania kompletnej informacji, o której
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b Przed przekazaniem
wyrównania dotacji za rok budżetowy Wójt Gminy
Zielona Góra ocenia, czy wysokość przekazanej kwoty ma pokrycie w wydatkach bieżących poniesionych przez jednostkę, właściwych dla przeznaczenia
dotacji.
6. O kwocie dotacji rocznej podlegającej zwro-
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towi na rzecz Gminy Zielona Góra, jako dotacji pobranej w wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowych obliczeń lub dotacji niewykorzystanej na
wydatki zgodne z przeznaczeniem dotacji, Wójt powiadamia osobę prowadzącą jednostkę na zasadach
określonych w ust. 3.
7. Zwrot dotacji dokonuje się poprzez potrącenie
należności z najbliższych kolejnych rat dotacji wypłacanych w roku bieżącym, z zastrzeżeniem § 11.
§ 11. 1. Organ prowadzący jednostkę, która
w roku budżetowym zakończyła działalność, zobowiązany jest w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności do:
1) przekazania informacji o faktycznej ilości
uczniów, którzy uczęszczali do jednostki
w ostatnim miesiącu otrzymania raty dotacji na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2;
2) przekazania informacji o wydatkach bieżących
poniesionych ze środków otrzymanej dotacji na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3.
2. O wynikach rozliczenia dotacji Wójt Gminy
Zielona Góra powiadamia organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1 do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji z ust. 1.
3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Zielona
Góra z tytułu wyrównania dotacji należnej przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 2.
5. Dopłata do dotacji udzielonej przekazywana
jest na rachunek jednostki w terminie do 21 dni od
dnia przekazania kompletnej informacji, o której
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Przed przekazaniem wyrównania dotacji należnej Wójt Gminy Zielona Góra
ocenia, czy wysokość przekazanej kwoty ma pokrycie wydatkach bieżących poniesionych przez jednostkę, jako wydatkach właściwych dla przeznaczenie dotacji.
§ 12. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia
Gminy Zielona Góra możliwości dochodzenia zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej, na zasadach z art. 145 i 146 oraz art. 190
ustawy powołanej w § 2 pkt 3.
§ 13. 1. Jednostka, o której mowa w § 1 pkt 1,
która otrzymała dotację z budżetu Gminy Zielona
Góra na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki
społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie
prawidłowości przedstawienia danych o ilości
uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej
dotacji.
2. Pracownicy Urzędu Gminy Zielona Góra,
upoważnieni przez Wójta Gminy Zielona Góra do
przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1,
mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz
wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji
organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu
nauczania.
3. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez
pracownika Urzędu Gminy Zielona Góra jest imien-
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ne upoważnienie udzielone przez Wójta określające:
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;
2) nazwę jednostki kontrolowanej;
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;
4) czasokres przeprowadzanej kontroli.
4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się
dyrektora jednostki lub zastępcę oraz organ prowadzący jednostkę wraz z informacją o zakresie
przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.
5. W ramach dokumentacji okazywanej przez
jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać
stosownych kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi
i wyjaśnień pisemnych.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest
protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje
jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem
otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy Zielona
Góra.
7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do
skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne
wystąpienie pokontrolne, które może dotyczyć
stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych
o ilości uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do
dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Zielona Góra
lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości, albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle
na ile to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne
za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.
8. Od wystąpienia pokontrolnego, o którym
mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, dyrektor jednostki lub organ prowadzący jednostkę, może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Zielona Góra.
9. Podstawą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8
może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie
interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt po-
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wiadamia jednostkę i organ prowadzący w terminie
do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.
§ 14.1. Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku:
1) uniemożliwienia przeprowadzania
o której mowa w § 13;

kontroli,

2) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego
z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wpisem do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej;
3) niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w § 8 ust. 2 i załączniku Nr 2 do uchwały;
4) niezłożenia w terminie rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b w postaci
danych na druku określonym w załączniku Nr 3
do uchwały;
5) złożenia informacji, o której mowa w pkt 3, niezgodnej ze stanem faktycznym;
6) wykazania w rozliczeniu dotacji, o którym mowa w pkt 5 danych niezgodnych ze stanem faktycznym;
7) stwierdzenia braku dokumentacji, o której mowa w art. 80 ust. 3f i art. 90 ust. 3f ustawy.
2. Wstrzymana dotacja, w postaci wypłaty transz
miesięcznych, jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte
uchybienia określone w ust. 1.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 16. Traci moc uchwała Nr VIII/22/03 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom, placówkom oświatowym działającym
na terenie Gminy Zielona Góra (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 27, poz. 563 z późn.
zm.).
§ 17. Uchwala wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
HeNryk Walczak
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Rady Gminy Zielona Góra
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UCHWAŁA NR XXXIII/263/09
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Zielonogórskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych:
1) ul. 9 Maja na odcinku od skrzyżowania z drogą
woj. Nr 280 do granicy dz. Nr 643/3, o długości
0,684km, położoną we wsi Przylep;
2) ul. Skokową na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 006003F do pętli autobusowej na
lotnisku, o długości 1,256km, położoną we wsi
Przylep;
3) ul. Ogrodniczą na odcinku od skrzyżowania
z drogą gm. Nr 006003F do skrzyżowania
z ul. Handlową, o długości 0,370km, położoną
we wsi Przylep;
4) ul. Handlową na odcinku od skrzyżowania
z ul. Kolejową do granicy dz. Nr 107/6, o długości 0,524km, położoną we wsi Przylep;
5) ul. Dojazdową na odcinku, od skrzyżowania
z droga woj. Nr 280 do skrzyżowania z ul. Kolejową, o długości 0,410km, położoną we wsi
Przylep;
6) ul. Kolejową na odcinku, od skrzyżowania
z ul. Piłsudskiego do przejazdu kolejowego,
o długości 0,930km, położoną we wsi Przylep;
7) ul. Szewską na odcinku od skrzyżowania
z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Robotniczą, o długości 0,250km, położoną we wsi
Przylep;
8) ul. Robotniczą na odcinku od skrzyżowania
z ul. Szewską do skrzyżowania z ul. Turystyczną
i ul. Szewską, o długości 0,730km, położoną
we wsi Przylep;
9) ul. Turystyczną na odcinku od skrzyżowania
z drogą woj. Nr 280 do granicy dz. Nr 435/2,
o długości 0,674km, położoną we wsi Przylep;
10) ul. Sosnową na odcinku od skrzyżowania
z ul. Turystyczną do skrzyżowania z drogą woj.
Nr 280, o długości 0,240km, położoną we wsi
Przylep;

o długości 1,430km, położoną we wsi Lężyca;
13) ul. Wiosenną na odcinku od skrzyżowania
z drogą woj. Nr 279 do skrzyżowania z drogą
położoną na dz. Nr 666, o długości 0,684km,
położoną we wsi Stary Kisielin;
14) ul. Dojazdową na odcinku od skrzyżowania
z ul. Wiosenną do skrzyżowania z drogą woj.
Nr 282, o długości 0,938km, położoną we wsi
Stary Kisielin;
15) ul. Szkolną na odcinku od skrzyżowania z drogą
woj. Nr 282 do skrzyżowania z ul. Dworcową,
o długości 0,820km, położoną we wsi Stary Kisielin;
16) ul. Dworcową na odcinku od skrzyżowania
z drogą woj. Nr 282 do granicy dz. Nr 606,
o długości 0,523km, położoną we wsi Stary Kisielin;
17) ul. Grabową na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. Nr 279 (ul. Głogowską) do skrzyżowania z drogą woj. Nr 279, o długości 1,570km,
położoną we wsi Racula,
18) ul. Wincentego Witosa na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. Nr 279 do skrzyżowania
z ul. Polną, o długości 1,187km, położoną we
wsi Racula,
19) ul. Polną na odcinku od skrzyżowania drogą
woj. Nr 279 do granicy dz. Nr 303/7, o długości
0,634km, położoną we wsi Racula;
20) ul. Bażantową na odcinku od skrzyżowania
z drogą woj. Nr 279 do skrzyżowania z drogą
gm. Nr 007207F, o długości 0,189km, położoną
we wsi Drzonków;
21) ul. Lisią na odcinku od skrzyżowania z drogą
gm. Nr 007207F do granicy dz. Nr 113, o długości 0,335km, położoną we wsi Drzonków;
22) ul. Wilczą na odcinku od skrzyżowania z ul. Lisią do skrzyżowania z drogą gm. Nr 007207F
o długości 0,310km, położoną we wsi Drzonków;
23) ul. Szkolną na odcinku od skrzyżowania z drogą
woj. Nr 279 do skrzyżowania z ul. Ośrodkową,
o długości 0,457km, położoną we wsi Drzonków;

11) drogę Lężyca - Czerwieńsk na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. Nr 281 do skrzyżowania
z drogą woj. Nr 279, o długości 3,073km;

24) ul. Spokojną na odcinku od skrzyżowania
z drogą gm. Nr 007206F do skrzyżowania z drogą woj. Nr 282, o długości 0,702km położoną
we wsi Nowy Kisielin;

12) ul. Dolną na odcinku od skrzyżowania z drogą
woj. Nr 281 do skrzyżowania z ul. Sportową,

25) ul. Torfową na odcinku od skrzyżowania z droga pow. Nr 1186F do skrzyżowania z ul Łąkową,
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o długości 0,166km, położoną we wsi Zawada;
26) ul. Łąkową na odcinku od skrzyżowania
z ul. Torfową do skrzyżowania z ul. Sportową,
o długości 0,639km, położoną we wsi Zawada;
27) ul. Sportową na odcinku od skrzyżowania
z ul. Łąkową do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1186F, o długości 0,179, położoną we
wsi Zawada;
28) ul. Kożuchowską na odcinku od skrzyżowania
z droga powiatową Nr 1086F do granicy
dz. Nr 788/5, o długości 0,599km, położoną we
wsi Zawada;
29) ul. Stolarską na odcinku od skrzyżowania
z ul. Kożuchowską do granicy dz. Nr 1098/4,
o długości 0,160km, położoną we wsi Zawada;
30) drogę położoną na dz. Nr 1083/9 na odcinku od
skrzyżowania z ul. Stolarską do skrzyżowania
z drogą woj. Nr 279, o długości 0,100km położoną we wsi Zawada;
31) ul. Akacjową na odcinku od skrzyżowania
z ul. Kożuchowską do skrzyżowania z ul. Kożuchowską, o długości 0,380km, położoną we wsi
Zawada;
32) ul. Muzealną na odcinku od skrzyżowania
z drogą powiatową Nr 1171F do parkingu na terenie Muzeum Etnograficznego, o długości
0,547km położoną we wsi Ochla;
33) ul. Sadową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1171F do skrzyżowania
z ul. Grzybową, o długości 0,724km, położoną
we wsi Ochla;
34) ul. Szkolną na odcinku od skrzyżowania
z ul. Sportową do skrzyżowania z drogą woj.
Nr 279, o długości 0,513km, położoną we wsi
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Ochla;

35) ul. Makuszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Konopnickiej, o długości 0,323km, położoną we wsi
Ochla;
36) ul. Konopnickiej na odcinku od skrzyżowania
z ul. Makuszyńskiego do skrzyżowania z ul. Sosnową, o długości 0,227km, położoną we wsi
Ochla;
37) ul. Sosnową na odcinku od skrzyżowania
z drogą woj. Nr 279 do gruntów leśnych, o długości 0,325km, położoną we wsi Ochla;
38) ul. Zacisze na odcinku od skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 1171F do skrzyżowania z drogą
wojewódzką N 279, o długości 0,648km, położoną we wsi Ochla;
39) drogę położoną na dz. Nr 222 na odcinku od
skrzyżowania z drogą woj. Nr 283 do skrzyżowania z drogą gm. Nr 007208F, o długości
0,433km, położoną we wsi Barcikowie;
40) drogę położoną na dz. Nr 207, 342, 252, 159 na
odcinku od skrzyżowania z drogą woj. Nr 283
do skrzyżowania z drogą gm. Nr 4948018
o długości 1,242km, położoną we wsi Zatonie.
2. Szczegółowe położenie dróg, o których mowa
w ust. 1, określają załączniki graficzne od Nr 1 do
Nr 12, do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życiem po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
HeNryk Walczak
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Poz. 1406
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/263/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/263/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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Poz. 1406
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/263/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/263/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/263/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/263/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIII/263/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIII/263/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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Poz. 1406
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIII/263/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIII/263/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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Poz. 1406
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIII/263/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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Poz. 1406
Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXIII/263/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/264/09
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej Racula - Raculka, położonej we wsi Racula
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Zielonogórskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej drogę
Racula - Raculka, o długości 2,000km, położonej
we wsi Racula z równoczesnym wyłączeniem z użytkowania.

2. Szczegółowe położenie drogi, o której mowa
w ust. 1, określa załącznik graficzny do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życiem po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
HeNryk Walczak
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Poz. 1407
Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/264/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/267/09
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania
z gminnych placów zabaw, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

1) zabrania się korzystania z huśtawek, karuzel,
ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym
miejscu;
2) zabrania się huśtania na huśtawkach na stojąco;
3) zabrania się skręcania łańcuchów;

§ 2. Regulamin ma zastosowanie do placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zielona Góra.

4) zabrania się wchodzenia na górne elementy
konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie
dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, dachów domków;

§ 3. Każda osoba znajdująca się na terenie placu
zabaw zobowiązana jest stosować się do niniejszego
regulaminu.

5) zabrania się stawiania jakichkolwiek przedmiotów na ruchomych częściach urządzeń;

§ 4. Regulamin, o którym mowa w § 1 podlega
podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zielona
Góra i na tablicach informacyjnych usytuowanych
przy wejściu na plac zabaw.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
HeNryk Walczak
Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/267/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
REGULAMIN
KORZYST ANIA l GMINNYCH PLACÓW ZABAW
§ 1. 1. Plac zabaw to ogólnodostępny teren służący zabawie i wypoczynkowi.
2. Urządzenia zabawowe zamontowane na terenie gminnego placu zabaw przeznaczone są do korzystania przez dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym.
3. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką osób dorosłych
(rodziców lub opiekunów), którzy ponoszą za nie
pełną odpowiedzialność.
4. Za dzieci przebywające na placu zabaw bez
opieki odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub
opiekunowie.
§ 2. 1. Z urządzeń zabawowych należy korzystać
zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na
bezpieczeństwo bawiących się należy przestrzegać
następujących reguł:

6) z urządzeń wspinaczkowych można korzystać
wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
2. Przed skorzystaniem z urządzeń znajdujących
się na placu zabaw należy sprawdzić czy wszystkie
elementy są sprawne i nieuszkodzone; w przypadku
jakiejkolwiek wątpliwości zabrania się korzystania ze
sprzętu.
3. Zabrania się korzystania z uszkodzonego
sprzętu.
§ 3. Za naprawę zniszczeń w urządzeniach zabawowych wynikłych z niewłaściwego użytkowania
lub dewastację odpowiadają materialnie rodzice lub
opiekunowie dzieci, które dokonały zniszczeń.
§ 4. Na terenie placu zabaw zabrania się:
1) niszczenia urządzeń zabawowo - rekreacyjnych
oraz ogrodzeń;
2) zaśmiecania terenu;
3) wprowadzania psów i innych zwierząt;
4) jazdy na rowerze, motocyklu, skuterze, quadzie
itp.;
5) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów;
6) niszczenia i uszkadzania roślinności;
7) zakłócania spokoju i porządku publicznego;
8) postępowania zagrażającego bezpieczeństwu
innych użytkowników;
9) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych;
10) spożywania napojów alkoholowych, środków
odurzających, przebywania osób nietrzeźwych
oraz palenia tytoniu.
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§ 5. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku nie dostosowania się do
przepisów porządkowych lub niewłaściwego korzystania z urządzeń.

Poz. 1408, 1409

§ 6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń
zabawowych i zniszczenia zieleni należy zgłaszać do
Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona
Góra z/s w Zawadzie ul. Szkolna 18, tel. 068 321-12-79.

140 8
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UCHWAŁA NR XXXIII/268/09
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany nazwy części ulicy Sportowej w Ochli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Drodze, na odcinku położonym na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 2018/8 stanowiącej własność Gminy Zielona Góra, a położonej
we wsi Ochla, zmienia się nazwę z ulicy Sportowej
i nadaje się jej nazwę „Bernda Mixdorfa”.

2. Szczegółowe położenie ulicy określa załącznik
Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życiem po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
HeNryk Walczak
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Poz. 1409
Załącznik
do uchwała Nr XXXIII/268/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/374/09
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Słubice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku
z art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 190,
poz. 1606 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

4) uchwałą Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Słubice.

§ 1. Rada Miejska w Słubicach postanawia ogłosić tekst jednolity Statutu Gminy Słubice.

(tekst jednolity)

§ 2. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi
w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Słubicach,
które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Postanowienia ogólne

§ 3. Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/374/09
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 sierpnia 2008r.
OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

wadzenia zmian do Statutu Gminy Słubice;

STATUT GMINY SŁUBICE
Rozdział 1
§ 1. Uchwała określa w szczególności:
1) ustrój Gminy Słubice;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia
jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału
przewodniczących tych jednostek w pracach
Rady;
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady,
Komisji Rady;
4) tryb pracy Burmistrza;
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady;
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Burmistrza oraz korzystania
z nich.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

z dnia 27 sierpnia 2009r.

-

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
Gminy Słubice

Gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz obszar Gminy
Słubice,

-

Radzie – należy przez to rozumieć Radę
Miejską w Słubicach,

-

Komisji – należy przez to rozumieć stałe
lub doraźne Komisje Rady Miejskiej
w Słubicach,

-

Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w Słubicach,

-

Burmistrzu – należy przez to rozumieć
Burmistrza Słubic,

-

Statucie – należy przez to rozumieć Statut
Gminy Słubice,

-

Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym,

-

Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Słubicach,

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2001r.
Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami) ogłasza się tekst
jednolity Statutu Gminy Słubice stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/114/03 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 28 października 2003r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Słubice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 94, poz. 1362),
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXX/302/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Słubice;
2) uchwałą Nr XLII/426/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Słubice;
3) uchwałą Nr IX/72/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie wpro-
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Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd
Miejski w Słubicach.
Rozdział 2
Gmina

§ 3. 1. Gmina Słubice jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną
dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Uznając fundamentalną zasadę zgodnie, z którą podstawą dobrego i skutecznego funkcjonowania
społeczeństwa demokratycznego jest aktywność
obywateli, Gmina zaspakajając potrzeby mieszkańców zgodnie z ich wolą, umacnia ich uprawnienia
poprzez wspomaganie organizacji pozarządowych.
3. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują
na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie
gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy
- Radę i Burmistrza.
§ 4. 1. Gmina położona jest w powiecie słubickim, w województwie lubuskim i obejmuje obszar
o powierzchni 185,5km2.
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa
w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.
4. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi załącznik N 2 do Statutu.
§ 5. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina
tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik Nr 31 do Statutu.
§ 6. Organizację i zakres działania gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
Gminy określają ich statuty.
§ 7.2 1. Herbem Gminy jest w polu srebrnym,
między dwoma słupami granicznymi polskimi, kogut kroczący czerwony z orężem złotym w bramie
czerwonej pod takimż kościołem z czterema oknami
czarnymi, dachem czterospadowym błękitnym
i dwoma krzyżami czarnymi na krańcach grzbietu.
2. Barwy Gminy określa jej flaga, koloru białego
i czerwonego.
1) Flagą Gminy jest prostokątny płat tkaniny
o proporcjach szerokości do długości 5:8. Płat
podzielony jest na trzy poziome pasy (1 – górny, 2 – czołowy, 3 – dolny) w barwach; biały
pas górny i dolny oraz czerwony pas czołowy.
Urzędowa, uroczysta flaga zawiera wizerunek
herbu Gminy umieszczony pośrodku pasa czołowego;
2) Sztandarem Gminy jest kwadratowy płat tkaniny o wymiarach 117cm x 117cm. Na stronie

Poz. 1410
głównej (awersie) umieszczony jest centralnie
na błękitnym tle wizerunek herbu Gminy Słubice. W górnej części płata, nad herbem umieszczony jest napis w jednym wierszu, haftowany
wielkimi złotymi literami „GMINA SŁUBICE”.
W dolnej części płata, pod herbem umieszczona jest dewiza w jednym wierszu, haftowana
wielkimi złotymi literami w języku łacińskim
„PONTES CONIUNGUNT” (oznaczająca w języku polskim „Mosty łączą”). Po obu bokach herbu umieszczone są haftowane złotym kolorem
stylistyczne ornamenty. Na stronie odwrotnej
(rewersie) umieszczony jest centralnie na czerwonym tle wizerunek orła, ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej w odrębnych przepisach. Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą
złotą. Sztandar przytwierdzony jest do drzewca
z głowicą zwieńczoną miniaturowym kogutem
– (główne godło z herbu Gminy).

3. Insygniami organów Gminy są pieczęć urzędowa i łańcuch Przewodniczących organów Gminy.
1) Pieczęcią urzędową Gminy jest metalowa tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 36mm zawierająca pośrodku wizerunek herbu Gminy,
a w otoku napis „Gmina Słubice”;
2) Łańcuch Przewodniczących organów Gminy
charakteryzują elementy ogniw w stylu klasycznym. Na ogniwach łańcucha zawieszony
jest wizerunek herbu Gminy.
4. Wzory graficzne symboli Gminy i insygniów
organów Gminy określa załącznik Nr 4 do Statutu.
5. Regulamin zasad i używania symboli Gminy
oraz insygniów organów Gminy określa załącznik
Nr 5 do Statutu.
§ 7a.3 1. Rada może nadawać tytuły: Honorowy
Obywatel Słubic, Słubiczanin Roku, Ambasador
Słubic, Pionier Słubic oraz ustanowić Patrona Słubic.
2. Zasady i tryb nadawania tytułów wymienionych w ust. 1 określa Rada odrębnym regulaminem.
§ 8. 1. Organami Gminy są :
1) Rada – organ stanowiący;
2) Burmistrz – organ wykonawczy.
2. Siedzibą organów Gminy jest miasto Słubice.
Rozdział 3
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 9. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic
rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału
lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być
mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy;
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie
jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzo-
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ne konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza
Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje
się odpowiednio ust. 1.
§ 10. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 9 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar;

Poz. 1410
3. W strukturze organizacyjnej Rady funkcjonują:

1) Przewodniczący;
2) Wiceprzewodniczący;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Komisje stałe wymienione w Statucie;
5) doraźne Komisje do określonych zadań.
4. W przypadku wyboru dwóch Wiceprzewodniczących, jednemu z nich powierza się koordynowanie problematyki związanej z obszarami wiejskimi.
§ 15. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje
Komisje oraz przez Burmistrza, w zakresie w jakim
wykonuje on uchwały Rady.
2. Burmistrz i Komisje pozostają pod kontrolą
Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

2) granice;
3) siedzibę władz;
4) nazwę jednostki pomocniczej.
§ 11.1.4 Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą
gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
Rada może wyodrębnić w budżecie Gminy środki
stanowiące fundusz sołecki.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują
samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań
spoczywających na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały
budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego
z załącznika do budżetu Gminy.
§ 12. 1. Rada odrębną uchwałą może przekazać
jednostce pomocniczej wyodrębnioną część mienia
komunalnego, którą jednostka zarządza, korzysta
z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niej określonymi dochodami w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w statucie jednostki pomocniczej.
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi
organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
§ 13. 1. Przewodniczący organu wykonawczego
jednostki pomocniczej ma obowiązek uczestniczyć
w sesjach Rady.
2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach,
nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
Rozdział 4
Organizacja wewnętrzna Rady
§ 14. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 16. 1. Rada powołuje następujące stałe Komisje:
1) Rewizyjną;
2) Rozwoju Gospodarczego;
3) Sfery Socjalnej.
2. Radny może być członkiem najwyżej 2 Komisji
stałych.
3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać
doraźne Komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
§ 17. 1. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji.
2. Przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje
Przewodniczący poprzedniej kadencji.
4. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej
sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady;
2) przygotowanie projektu porządku obrad;
3) dokonanie otwarcia sesji;
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród nowo wybranych radnych
obecnych na sesji.
5. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust.
4 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
6.5 Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego, prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji.
§ 18.6 Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego
Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1) zwołuje i prowadzi sesje Rady, przewodnicząc
jej obradom, w tym:
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-

kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń
Rady,

-

czuwa nad zapewnieniem sprawności
i bezstronności przebiegu obrad, w tym
m.in.: stosuje dostępne środki w celu pouczenia publiczności o konieczności zachowania spokoju, bądź usunięcia z sali
osób, które naruszają godność Rady i powagę obrad,

-

zarządza i przeprowadza głosowanie nad
projektami uchwał,

-

podpisuje uchwały Rady i każdą stronę
protokołu,

-

czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych
ich mandatu;

2) reprezentuje Radę na zewnątrz.
§ 19.7 (skreślony).
§ 20. W razie wakatu Przewodniczącego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący najstarszy
wiekiem.
§ 21. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace Komisji.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa
w ust. 1 dokonuje Przewodniczący.
§ 22.8 Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik ds. obsługi Rady.
Rozdział 5
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 23. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga
w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie oraz w innych ustawach,
a także w przepisach prawnych wydawanych na
podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał o których mowa w ust. 1 Rada
może podejmować:
1) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się
do określonego postępowania;
2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie;
3) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
4) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz
oceny.
3. Do uchwał określonych w § 23 ust. 2, pkt 1 - 4
nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb
zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 24.9 1. Rada odbywa sesje:
1) inauguracyjne;
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2) uroczyste;
3) zwyczajne;
4) nadzwyczajne.
2. Sesję inauguracyjną zwołuje Przewodniczący
poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu
7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów
do rad, na obszarze całego kraju.
3. Sesję uroczystą zwołuje Przewodniczący na
wniosek Burmistrza, dla uczczenia ważnych dla
Gminy wydarzeń lub okoliczności albo z innych,
istotnych powodów.
4. Sesje zwyczajne zwołuje Przewodniczący
z własnej inicjatywy z częstotliwością potrzebną do
wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
5. Sesje nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący
na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 składu
ustawowego Rady, na dzień przypadający w ciągu
7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku o zwołanie sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. Przygotowanie sesji
10

§ 25. 1. (skreślony).
2. Zwołanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów,
w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad;
4) ustalenie, po zasięgnięciu opinii Burmistrza,
listy osób zaproszonych na sesję.
3.11 O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji zwyczajnych i uroczystych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed
terminem obrad. Do powiadomienia dołącza się
projekty uchwał wraz z niezbędnymi materiałami
związanymi z porządkiem obrad.
4. W razie niedotrzymania terminów, o jakich
mowa w ust. 3 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.
Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony
przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę
porządku obrad.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Terminy o jakich mowa w ust. 3 i 4 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.
§ 26. 1. W sesjach Rady uczestniczą – Burmistrz,
Z-ca Burmistrza oraz z głosem doradczym Sekretarz
Gminy, Skarbnik Gminy i radca prawny.
2.12 Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani przez Burmistrza kierownicy jednostek
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organizacyjnych gminy i pracownicy Urzędu.
3. Przebieg sesji
§ 27. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie
wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 28. Publiczność obserwująca przebieg sesji
zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 29. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach.
§ 30. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego bądź radnego,
Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na
kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym
w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze
względu na niemożliwość wyczerpania porządku
obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę
uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie
właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska
radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się
w protokole.
§ 31. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 24 ust. 5.
§ 32. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko
w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 33.13 (skreślony).
§ 34. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: „Otwieram
…… sesję Rady Miejskiej w Słubicach”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza
na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
§ 35. 1. Po otwarciu sesji Przewodniczący stawia
pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany
porządku obrad.
2. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może
wystąpić radny a także Burmistrz.

3) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania
uchwał Rady;
4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
5) interpelacje i zapytania radnych;
6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
7) wolne wnioski i informacje.
§ 37. Sprawozdanie o jakim mowa w § 36 pkt 3
składa Burmistrz lub jego zastępca.
§ 38. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do
Przewodniczącego i Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty
o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na
ręce Przewodniczącego, Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5.14 Odpowiedź na interpelację jest udzielana
radnemu składającemu interpelację w formie pisemnej, w terminie 21 dni i przesłana do wiadomości Przewodniczącemu.
6.15 Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
8. Przewodniczący informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu
porządku obrad.
§ 39. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym w określonej sprawie.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce
Przewodniczącego lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie
nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej. Paragraf 38 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§ 39a.16 Przewodniczący prowadzi wykaz złożonych interpelacji i zapytań.
§ 40. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku, otwierając i zamykając
dyskusję nad każdym z punktów.
2. Ustala się następujące zasady obradowania:

§ 36. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
2) informacje Przewodniczącego o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
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1)

17

wystąpienie referującego sprawę;

2) opinie Komisji;
3) dyskusja, w czasie której Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. W uza-
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sadnionym przypadku może udzielić głosu poza
kolejnością;
4)

18

ustosunkowanie się referującego sprawę do
uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie;

5) zamkniecie dyskusji i głosowanie.
3. W dyskusji radny powinien przedstawić swoje
stanowisko w jednym wystąpieniu w danej sprawie
z prawem do replik lub sprostowania swojej wypowiedzi.
4. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia
Przewodniczącego.
5. Przewodniczący na wniosek radnego może
udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
§ 41. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością
wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi
dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają
porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji,
Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”,
a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu
w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję
i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący
może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub
wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. Jeżeli wezwanie do opuszczenia
sali jest bezskuteczne, Przewodniczący podejmuje
niezbędne czynności w celu przywrócenia porządku
obrad.
§ 42. Na wniosek radnego, Przewodniczący
przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego
zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku
obrad, informując o tym Radę.
§ 43. 1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej,
w szczególności dotyczących:
1) stwierdzenia quorum;
2) zmiany porządku obrad;
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów;
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
6) zarządzenia przerwy;
7) odesłania projektu uchwały do Komisji;
8) ponownego przeliczenia głosów;

Poz. 1410

9) przestrzegania regulaminu obrad;
10) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia;
11) przeprowadzenia głosowania imiennego;
12) zgłoszenia autopoprawek do projektu uchwały
lub wycofania projektu.
2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje
pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za”
i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym
poddaje sprawę pod głosowanie.
§ 44. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje
w obecności zainteresowanego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków
nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
§ 45. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje
taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po przedstawieniu projektu uchwały, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący
może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia
lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie
lub porządku głosowania.
§ 46. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę „
Zamykam ……… sesję Rady Miejskiej w Słubicach”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która
objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 47. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej
podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może
nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej
nie wcześniej, niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
§ 48. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
§ 49.19 1. Pracownik ds. obsługi Rady, w uzgodnieniu z Przewodniczącym, sporządza z każdej sesji
protokół.
2. Przebieg sesji rejestrowany jest w postaci cyfrowej, którą przechowuje pracownik ds. obsługi
Rady do czasu przyjęcia protokołu o jakim mowa
w § 36 pkt 1 i podlega archiwizacji.
§ 50. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwiercie-
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dlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

4. Uchwały
§ 54. 1. Prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę
jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać
numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;

1) radnemu;

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

4) Burmistrzowi.

2) Komisjom;
3) klubom radnych;

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady
z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;

2. Fakt podjęcia inicjatywy uchwałodawczej
zgłasza się Przewodniczącemu na piśmie w formie
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej
sesji;

3. Projektodawcy, o których mowa w ust. 1
pkt. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu przedkładają
Przewodniczącemu projekt uchwały najpóźniej na
14 dni przez sesją.

5) ustalony porządek obrad;
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych,
jak również uchwalonych wniosków, a nadto
odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;

4. Projekt uchwały wnoszonej przez Burmistrza,
radnego, klub radnych, wymaga opinii właściwej
Komisji.
5.23 (skreślony).

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących
się” oraz głosów nieważnych;

6. Przewodniczący obrad przekazuje niezwłocznie projekt uchwały Burmistrzowi oraz właściwym
Komisjom problemowym.

8)

7. Projekt uchwały winien zawierać akceptację
radcy prawnego pod względem formalno - prawnym.

wskazanie wniesienia przez radnego zdania
odrębnego do treści uchwały;

9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
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§ 51. 1. Przed przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu
rozstrzyga Przewodniczący, po uprzednim wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu pliku z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie
uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji
po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2.
§ 52. 1. Do protokołu dołącza się w szczególności:
1) listę obecności radnych;
2) listę zaproszonych gości;
3) teksty przyjętych przez Radę uchwał;
4) usprawiedliwienia osób nieobecnych;
5) protokoły głosowań tajnych;
6) złożone na piśmie wnioski nie wygłoszone
przez radnych;
7) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce
Przewodniczącego.
2.21 Uchwały Przewodniczący doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia
zakończenia sesji.
§ 53.22 Obsługę biurową sesji sprawuje pracownik ds. obsługi Rady.

8. Organy i osoby wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4
mogą zgłaszać projekty uchwał w sprawach nagłych
bez konieczności zachowania terminu określonego
w ust. 3, pod warunkiem uzyskania zgody Rady na
wprowadzenie projektu uchwały o porządku obrad.
Uregulowania ust. 2, 4, i 724 niniejszego paragrafu
stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem art. 20,
ust. 5 ustawy.
§ 55.25 Uchwały Rady powinny być zredagowane
zgodnie z zasadami techniki prawodawczej,
w szczególności w sposób zwięzły, syntetyczny, przy
użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu.
W projektach uchwał należy unikać posługiwania się
wyrażeniami
specjalistycznymi,
zapożyczonymi
z języków obcych i neologizmami.
§ 56.26 Zasady i tryb opracowywania uchwał Rady określa odrębna procedura.
§ 57. Uchwały Rady powinny zawierać w szczególności:
1) numer, uwzględniający numer sesji (cyframi
rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi
arabskimi ) i rok podjęcia uchwały;
2) datę podjęcia i tytuł;
3) podstawę prawną;
4) treść merytoryczną;
5) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały, termin wejścia w życie
i ewentualnie czas jej obowiązywania.
§ 58. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący.
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

6. Kart do głosowania nie może być więcej niż
radnych obecnych na sesji.

§ 59.27 1. Pracownik ds. obsługi Rady ewidencjonuje
oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje
wraz z protokołami sesji Rady.

7. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

2. Odpisy uchwał potwierdzone za zgodność z oryginałem, wraz zarządzeniem kierownika Urzędu
o sposobie realizacji uchwał, pracownik ds. obsługi
Rady przekazuje właściwym jednostkom organizacyjnym Gminy i komórkom organizacyjnym Urzędu,
do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.
5.28 Procedura głosowania
§ 60. W głosowaniu biorą udział wyłącznie Radni.
§ 61. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez
podniesienie ręki lub imiennie do protokołu.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza
Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie
ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje
odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

§ 63. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem
wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie
proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego
redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad
poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący,
jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad
pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do
tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga
Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru
osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem
listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza
się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 64. 1. W razie zgłoszenia większej liczby projektów uchwał regulujących tę samą materię o kolejności głosowania nad poszczególnymi projektami decyduje Przewodniczący. Uregulowania zawarte
w § 65 stosuje się odpowiednio.

§ 62.29 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.

2. W przypadku przyjęcia pierwszej z uchwał, kolejnych uchwał nie poddaje się pod głosowanie.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady. Głosowanie przeprowadza wybrana przez Radę z grona Rady
Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie
Przewodniczącym Komisji.

§ 65. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony
wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków),
w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem
o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie
uchwały.

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad
może wyznaczyć radnych.

3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do
głosowania objaśnia sposób głosowania, następnie
wydaje radnym karty do głosowania, odnotowując
ten fakt na liście głosujących radnych i przeprowadza głosowanie.
4. Na kartach do głosowania tajnego umieszcza
się krótkie, precyzyjnie sformułowane pytanie dotyczące poddawanej głosowaniu treści projektu
uchwały (stanowiska, wniosku) oraz wyrazy „za”,
„przeciw”. Radny oddaje głos wpisując znak „X”
przy wybranej odpowiedzi. Wpisanie więcej niż jednego znaku „X”, brak znaku „X”, dopiski lub skreślenia na karcie unieważniają głos.
5. W przypadku głosowania tajnego nad wyborem osoby/osób, na karcie do głosowania umieszcza
się w porządku alfabetycznym pod pytaniem: „Czy
jesteś za wyborem do/na” - nazwisko/nazwiska
i imię/imiona zgłoszonego/zgłoszonych kandydata/kandydatów. Radny oddaje głos przez postawienie
znaku
„X”
przy
wybranych
nazwisku/nazwiskach. Postawienie znaku „X” przy większej liczbie nazwisk, niż jest miejsc mandatowych,
dopiski lub skreślenia na karcie powodują unieważnienie głosu.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały
następuje według ich kolejności z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod
głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek
tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego
fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje
się zasadę określoną w § 63 ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu
uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie
w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do
stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie
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zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi
postanowieniami uchwały.
§ 66. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów
oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie
dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy
„przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej
z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura
lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą
od liczby głosów oddanych na pozostałe.
§ 67. 1. Głosowanie bezwzględną większością
głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej
od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to
znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

Poz. 1410

§ 73. 1. Przewodniczący Komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności Komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych Komisji zespołów powołanych przez Radę.
§ 74. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
7.32 Radni
§ 75. 1.33 Podstawowym obowiązkiem radnego
jest utrzymywanie stałej łączności z mieszkańcami
Gminy oraz przyjmowanie od nich do rozpatrzenia
przez właściwe organy Gminy postulatów, skarg
i wniosków.
2. Obowiązek określony w ust. 1 może być realizowany w szczególności poprzez:

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą
ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

1) organizowanie spotkań z wyborcami;

3.30 Bezwzględna liczba głosów przy nieparzystej
liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba całkowita większa od połowy, a zarazem tej połowie najbliższa.

4) propagowanie dokonań oraz zamierzeń Rady.

4. Bezwzględna liczba głosów przy parzystej
liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych co najmniej 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
6.31 Komisje Rady
§ 68. 1. Przedmiot działania poszczególnych Komisji stałych oraz zakres zadań Komisji doraźnych
określa Rada w odrębnych uchwałach.

2) współdziałanie z organami jednostek pomocniczych;
3)
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dyżury radnych w terminach podanych do
publicznej wiadomości;

3. Radni zobowiązani są brać udział w pracach
Rady i jej organów oraz tych instytucji, do których
zostali wybrani i desygnowani.
4. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na liście
obecności.
5. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji
lub posiedzenia Komisji, winien usprawiedliwić
swoją nieobecność, składając stosowne pisemne
wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego lub Przewodniczącego Komisji.

§ 69. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym
planem pracy przedłożonym Radzie.

§ 76. Radnemu za uczestnictwo w sesji lub wykonywanie innych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego przysługuje dieta w wysokości i na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

2. Rada może nakazać Komisjom dokonanie
w planie pracy stosownych zmian.

§ 77. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni
powinni odbywać nie rzadziej niż 1 raz w roku.

§ 70. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne
posiedzenia.

2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować obywateli Gminy w siedzibie Urzędu w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
3. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, koordynujący pracę Komisji mogą zwołać posiedzenie Komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
§ 71. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący
Komisji, wybrany przez Radę.
§ 72. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń Komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 78. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać Komisję doraźną do
szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności
sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie
wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
§ 79. 1. Burmistrz wystawia radnym dokument
podpisany przez Przewodniczącego, w którym
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stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
8.35 Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego
§ 80. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego,
w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia
ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad
zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują
wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
Rozdział 6
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 81. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji oraz dwóch członków.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera
Rada.
§ 82. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego członek Komisji.
§ 83. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich
stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków Komisji decyduje pisemnie Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może
odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do
Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
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1a. Zadania Komisji Rewizyjnej
§ 83a.37 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy
szczególności:
1) opiniowanie wykonania przez Burmistrza budżetu gminy;
2) występowanie do Rady z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi;
3) przedkładanie wniosku, o którym mowa w pkt.
2 do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
4) kontrola działalności Burmistrza i podporząd-
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kowanych jednostek pod względem legalności,
celowości i gospodarności, a w szczególności
pod względem ich zgodności z polityką wynikającą
z uchwał Rady;

5) rozpatrywanie przekazanych do Rady skarg na
działalność Burmistrza i kierowników jednostek
organizacyjnych, poprzez zbadanie zasadności
zarzutów przedstawionych w skardze i przygotowanie Radzie stanowiska w tej sprawie,
w formie uzasadnienia do uchwały Rady rozpatrującej skargę.
2. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków określa odrębna procedura.
2. Zasady kontroli
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§ 84. 1. (skreślony).
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych jednostek39,
w tym wykonanie budżetu Gminy.
§ 85. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania
kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach
wskazanym w uchwałach Rady.
§ 86.40 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmujące całokształt działalności kontrolowanej jednostki;
2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub też badanie stanu realizacji tych zagadnień w jednej lub w kilku kontrolowanych jednostkach;
3) doraźne – obejmujące całokształt lub wycinek
działalności kontrolowanej jednostki, w przypadku potrzeb bieżących lub sygnałów o występowaniu zaniedbań uzasadniających natychmiastową ingerencję;
4) sprawdzające – obejmujące sprawdzenie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.
§ 87.41 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole, o których mowa w § 86 ust. 1 i 2 w zakresie
ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez
Radę. Kontrole sprawdzające przeprowadzane są
poza planem.
2. Rada może podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną nie
objętej planem, o jakim mowa w ust. 1 w zdaniu
pierwszym.
§ 88.42 Kontrola kompleksowa nie powinna trwać
dłużej niż 14 dni roboczych, a kontrole problemowa,
doraźna i sprawdzająca – dłużej niż 3 dni robocze.
§ 89.43 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co
w szczególności dotyczy projektów dokumentów
mających stanowić podstawę określonych działań.
2. Rada w formie uchwały może nakazać Komisji
Rewizyjnej zaniechanie lub przerwanie kontroli, odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych,
a także rozszerzenie lub zawężenie zakresu
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i przedmiotu kontroli.

wanej jednostki.

3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 wykonywane są niezwłocznie.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki, który
odmówi wykonania czynności, o których mowa
w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia
uchwały przez Radę. Dotyczy to wszystkich typów
kontroli.
§ 90. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza
się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
kontrolowanej jednostki, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według
kryteriów ustalonych w § 83 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody
mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
3.Tryb kontroli
§ 91. 1. Kontroli kompleksowych dokonują
w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne
składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza
na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który
dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3.44 Kontrole, poza kompleksową mogą być
przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowaną jednostkę, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest udzielić ustnych
i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych,
niż określone w ust. 3.
§ 94. Czynności kontrolne wykonywane są
w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
4. Protokoły kontroli
§ 95. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanej jednostki;
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli
i okresu objętego kontrolą;
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki;
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych,
a w szczególności wnioski kontroli wskazujące
na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanej jednostki oraz wskazanie
dowodów potwierdzających ustalenia zawarte
w protokole;
7) datę i miejsce podpisania protokołu;
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanej jednostki, lub notatkę
o odmowie podpisania protokołu z podaniem
przyczyn odmowy.

5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi
kontrolowanej jednostki upoważnienia, o których
mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać
wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 92. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa,
kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

§ 96. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki, jest
on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od
daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza,
kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa
się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 93. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

§ 97. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki może
złożyć na ręce Przewodniczącego uwagi dotyczące
kontroli i jej wyników.

2. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do
przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolo-

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się
w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanej jednostki protokołu pokontrolnego do podpisania.
§

98.

Protokół

pokontrolny

sporządza

się
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w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od
daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanej jednostki.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 99. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do
zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia
15 stycznia każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co
najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń;
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
§ 100. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną;
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne
podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami,
wynikającymi z tych kontroli;
5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 101.45 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego,
zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz poza
planem.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej
posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji z własnej inicjatywy, a także na
pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego;
2) nie mniej niż 5 radnych;
3) dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej;
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów;
3) strony postępowania skargowego.
4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez
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wszystkich członków Komisji Rewizyjnej uczestniczących w posiedzeniu.
§ 102. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
2 osób składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 103. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
§ 104. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać
z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem
jej działania.
2.46 W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej
wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej
umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze
środków budżetu Gminy, Przewodniczący Komisji
kieruje stosowny wniosek do Burmistrza.
§ 105. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie
Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez
wszystkie zainteresowane Komisje, współdziałać
w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności
na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może
zwracać się do Przewodniczących innych Komisji
o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych Komisji uczestniczących
w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną
stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5.
Przewodniczący
zapewnia
koordynację
współdziałania poszczególnych Komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.
§ 106. Komisja Rewizyjna może występować do
organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.
Rozdział 7
Zasady działania klubów radnych
§ 107. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. Każdy radny
może być członkiem tylko jednego klubu.
§ 108. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie
zgłoszone Przewodniczącemu.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu;
2) listę członków;
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3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania Przewodniczący klubu jest obowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego.
§ 109. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów.
§ 110. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady.
Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków klubu.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady,
gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.
§ 111. Prace klubów organizują Przewodniczący
klubów, wybierani przez członków klubów.
§ 112. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne
ze Statutem.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów
Przewodniczącemu.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
§ 113. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji
i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko
na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
Rozdział 8
Tryb pracy Burmistrza
47

§ 114. 1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady
oraz zadania Gminy określone ustawą, oraz niniejszym Statutem.
2. Burmistrz wykonuje zadania Gminy przy pomocy Urzędu.
3. Organizację i zasady działania Urzędu określa
Regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza.
4. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika
służbowego w stosunku do pracowników Urzędu
oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 115.48 (skreślony).
§ 116.49 (skreślony).
§ 117.50 (skreślony).
§ 118.51 (skreślony).
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Rozdział 9
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 119.52 1. Działalność organów Gminy jest
jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów Gminy obejmuje
w szczególności: prawo obywateli do uzyskiwania
informacji publicznej, wstępu na sesje Rady i posiedzenia Komisji, dostępu do dokumentów wynikających z zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów Gminy i Komisji.
3. Zasady określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio w do organów jednostek pomocniczych
Gminy.
§ 120.53 Przewodniczący podaje do publicznej
wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty: termin,
miejsce i przedmiot obrad Rady, co najmniej na
7 dni przed planowanym dniem sesji Rady.
§ 121.54 1. Plany pracy Rady i Komisji stałych
podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. W trakcie obrad Rady publiczność oraz przedstawiciele mediów mają prawo przebywać tylko
w miejscu do tego przeznaczonym.
3. Przed przystąpieniem do punktu obrad Rady
lub Komisji, obejmującego sprawę zawierającą informację objętą ustawowym ograniczeniem jawności, Przewodniczący informuje o tym zebranych,
zarządzając jednocześnie opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się sesja lub posiedzenie,
przez osoby nie spełniające wymogów uregulowanych odrębnymi przepisami prawa.
§ 122.55 1. Informacje publiczne, w tym dokumenty urzędowe organów Gminy udostępniane są
na zasadach określonych ustawą o dostępie do informacji publicznych oraz odrębną procedurą.
2. W przypadku udostępniania informacji na pisemny wniosek osoby zainteresowanej we wniosku
określa się rodzaj dokumentu lub zakres spraw, które są przedmiotem jej zainteresowania. Wnioski
rozpatruje Burmistrz.
3. W przypadku udostępniania informacji w formie ustnej, lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
jeżeli informacje mogą być udostępnione niezwłocznie, udostępniane są przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania Interesantów.
4. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1,
zwierają informacje, co do których istnieją ustawowe ograniczenia jawności, są one udostępniane
z wyłączeniem tych informacji.
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Rozdział 1056
(skreślony)
57

§ 123. (skreślony).
§ 124. Do zmiany Statutu stosuje się przepisy
dotyczące jego uchwalania.
___________________________
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Zmieniony § 51 ust. 1 przez § 1 pkt 15 uchwały Nr XXXIII/324/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
21
Zmieniony § 52 ust. 2 przez § 1 pkt 16 uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
22
Zmieniony § 53 przez § 1 pkt 17 uchwały Nr XXXIII/324/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
23
Skreślony § 54 ust. 5 przez § 1 pkt 18 lit. a uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
24
Zmieniony zapis ust. 2, 4 i 7 przez § 1 pkt 18 lit. b uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
25
Zmieniony § 55 przez § 1 pkt 19 uchwały Nr XXXIII/324/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
26
Zmieniony § 56 przez § 1 pkt 19 uchwały Nr XXXIII/324/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
27
Zmieniony § 59 przez § 1 pkt 20 uchwały Nr XXXIII/324/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
28
Zmieniony Nr podrozdziału 5 przez § 1 pkt 21 uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
29
Zmieniony § 62 przez § 1 pkt 22 uchwały Nr XXXIII/324/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
30
Zmieniony § 67 ust. 3 przez § 1 pkt 23 uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
31
Zmieniony Nr podrozdziału 6 przez § 1 pkt 21 uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
32
Zmieniony Nr podrozdziału 7 przez § 1 pkt 21 uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
33
Zmieniony § 75 ust. 1 przez § 1 pkt 24 lit. a uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
34
Zmieniony § 75 ust. 2 pkt 3 przez § 1 pkt 24 lit. b uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
35
Zmieniony Nr podrozdziału 8 przez § 1 pkt 21 uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
36
Dodany podrozdział 1a przez § 1 pkt 25 uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
37
Dodany § 83a przez § 1 pkt 25 uchwały N XXXIII/324/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
38
Skreślony § 84 ust. 1 przez § 1 pkt 26 uchwały Nr XXXIII/324/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 105
39
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Zmienione wyrazy „kontrolowanych jednostek” w różnych
formach w całej treści rozdziału przez § 1 pkt 29 uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
40
Zmieniony § 86 przez § 1 pkt 27 uchwały Nr XXXIII/324/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
41
Zmieniony § 87 przez § 1 pkt 27 uchwały Nr XXXIII/324/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
42
Zmieniony § 88 przez § 1 pkt 27 uchwały Nr XXXIII/324/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
43
Zmieniony § 89 przez § 1 pkt 27 uchwały Nr XXXIII/324/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
44
Zmieniony § 91 ust. 3 przez § 1 pkt 30 uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
45
Zmieniony § 101 przez § 1 pkt 31 uchwały Nr XXXIII/324/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
46
Zmieniony § 104 ust. 2 przez § 1 pkt 32 uchwały
Nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia
2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65,
poz. 929)
47
Zmieniony § 114 przez § 1 pkt 33 uchwały Nr XXXIII/324/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
48
Skreślony § 115 przez § 1 pkt 34 uchwały Nr XXXIII/324/09

Poz. 1410

Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
49
Skreślony § 116 przez § 1 pkt 34 uchwały Nr XXXIII/324/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
50
Skreślony § 117 przez § 1 pkt 34 uchwały Nr XXXIII/324/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
51
Skreślony § 118 przez § 1 pkt 34 uchwały Nr XXXIII/324/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
52
Zmieniony § 119 przez § 1 pkt 35 uchwały Nr XXXIII/324/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
53
Zmieniony § 120 przez § 1 pkt 35 uchwały Nr XXXIII/324/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
54
Zmieniony § 121 przez § 1 pkt 35 uchwały Nr XXXIII/324/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
55
Zmieniony § 122 przez § 1 pkt 35 uchwały Nr XXXIII/324/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
56
Skreślony rozdział 10 przez § 1 pkt 36 uchwały Nr XXXIII/324/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
57
Skreślony § 123 przez § 1 pkt 36 uchwały Nr XXXIII/324/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 929)
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Załącznik Nr 1
do Statutu
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Załącznik Nr 2
do Statutu

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

Poz. 1410

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2. Zakład Administracji Mieniem Komunalnym.
Jednostki budżetowe

1. Sołectwo Drzecin.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Sołectwo Golice.

2. Zespół Administracyjny Oświaty.

3. Sołectwo Kunice.

3. Gimnazjum Nr 1 im. harcmistrza Zygmunta Imbierowicza.

4. Sołectwo Kunowice.
5. Sołectwo Lisów.
6. Sołectwo Nowe Biskupice.
7. Sołectwo Nowy Lubusz.

4. Gimnazjum Nr 2 im. Marka Kotańskiego.
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika.
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki.

8. Sołectwo Pławidło.

7. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stefana Czarnieckiego.

9. Sołectwo Rybocice.

8. Szkoła Podstawowa w Golicach.

10. Sołectwo Stare Biskupice.

9. Szkoła Podstawowa w Kunowicach.

11. Sołectwo Świecko.

10. Przedszkole Samorządowe Nr 1 „Jarzębinka”.

Załącznik Nr 3
do Statutu
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
Instytucje kultury
1.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.
2. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury.
Zakłady budżetowe

11. Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pinokio”.
12. Przedszkole Samorządowe Nr 3 „Miś Uszatek”.
13. Przedszkole Samorządowe Nr 4 „Krasnal Hałabała”.
14. żłobko - Przedszkole Samorządowe „Bajka”.
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Załącznik Nr 4
do Statutu
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Załącznik Nr 5
do Statutu

Regulamin zasad i używania symboli gminy oraz
insygniów organów gminy
Regulamin określa zasady i tryb używania symboli
Gminy oraz insygniów organów Gminy.
§ 1. Symbole Gminy podlegają ochronie prawnej.

Poz. 1410

wszystkich wydarzeń o charakterze lokalnym odbywających się na terenie Gminy.
3. Flaga Gminy może być eksponowana w układzie pionowym (banner).
4. W dniach żałoby ogłoszonej przez organy
państwowe lub samorządowe, flagi na masztach
pionowych spuszcza się do połowy masztu, a flagi
na masztach skośnych opatruje się kirem (czarną
wstęgą).
§ 4. Zasady używania sztandaru Gminy.

1. Herb Gminy j jej barwy: flaga, sztandar, są
najważniejszymi zewnętrznymi znakami symbolizującymi Gminę.

1. Prawo używania sztandaru Gminy przysługuje
Przewodniczącemu i Burmistrzowi.

2. Prawo używania symboli Gminy przysługuje
organom Gminy, jednostkom organizacyjnym Gminy oraz jednoosobowym spółkom Gminy.

2. Sztandar wykonany jest wg wzoru ustanowionego przez Radę i przechowywany w gablocie
umiejscowionej w sali obrad Rady.

3. Traktując używanie symboli Gminy jako jedną
z form promocji Gminy, przyjmuje się jako zasadę
bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku, przez
podmioty nie wymienione w pkt 2, pod warunkiem
uprzedniego uzyskania zgody Burmistrza (z wyłączeniem publikacji naukowych i popularnonaukowych).

3. Sztandar Gminy do używania przytwierdzony
jest do drzewca z głowicą zwieńczoną miniaturowym kogutem – (główne godło z herbu Gminy).
Nieodzownymi elementami sztandaru Gminy są
szarfa oraz gwoździe.

4. Symbole Gminy, powinny być otoczone należytą czcią i szacunkiem. Winny być utrzymane
w czystości i tak umieszczone, aby nie dotykały podłoża, podłogi lub nie były zamoczone w wodzie.
§ 2. Zasady używania herbu Gminy.
1. Herb Gminy umieszcza się w budynkach stanowiących siedzibę podmiotów, o których mowa
w § 1 ust. 2 i 3.
2. Herb Gminy można używać poprzez umieszczanie go w pomieszczeniach urzędowych oraz
w salach posiedzeń i innych pomieszczeniach należących do podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2
i 3, a także poprzez umieszczanie go na drukach,
blankietach firmowych i korespondencyjnych, pojazdach oraz przedmiotach użytkowych.
§ 3. Zasady używania flagi Gminy.
1. Flagę Gminy podnosi się / wywiesza na budynkach siedzib lub przed budynkami stanowiącymi
siedziby podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3
z okazji uroczystości i świąt państwowych, rocznic
i innych wydarzeń lokalnych oraz w czasie obrad
Rady.
2. Flaga Gminy zachowuje pierwszeństwo (poza
flagą państwową) przed innymi flagami w czasie
14 10

4. W skład pocztu sztandarowego wchodzą wyznaczeni przez Burmistrza, funkcjonariusze Straży
Miejskiej.
§ 5. Zasady używania pieczęci urzędowej Gminy.
1. Pieczęć urzędowa Gminy służy do opatrywania szczególnie ważnych lub uroczystych dokumentów.
2. Sposób jej używania określają odrębne przepisy.
§ 6. Zasady używania łańcucha przewodniczących organów Gminy.
1. Prawo używania łańcucha przysługuje przewodniczącym organów Gminy: Przewodniczącemu
Rady i Burmistrzowi.
2. Przewodniczący organów Gminy noszą łańcuch podczas uroczystych wydarzeń i spotkań
o charakterze lokalnym i państwowym.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem, indywidualną decyzję co do konkretnych okoliczności i warunków użycia symboli Gminy
i insygniów organów Gminy podejmuje Burmistrz.
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UCHWAŁA NR XL/213/09
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie utworzenia przez powiat słubicki niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
oraz art. 4 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia
1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r.
Nr 121, poz. 770 ze zm.) i postanowień uchwały
Nr XIV/78/07 Rady Powiatu Słubickiego z dnia
28 sierpnia 2007r. w sprawie koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Słubicach uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę utworzenia Spółki Powiatu Słubickiego pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „Spółką" i wniesienie do tej spółki
przez Powiat Słubicki wkładów pieniężnych określonych w § 2.
2. Celem powołania Spółki jest głównie świadczenie usług zdrowotnych realizowanych dotychczas
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach zwany dalej „SP ZOZ” - w formie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –
zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity - Dz. U.
z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).
§ 2. 1. Kapitał zakładowy Spółki wyniesie
500.000zł (słownie: pięćset tysięcy zł), tj. 1 000
(słownie: tysiąc) udziałów po 500zł (słownie: pięćset
zł) każdy.

cielski Spółki.
§ 3. Utworzony Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej sp. z o. o. zapewni - osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych, przewidzianego do likwidacji SPZOZ - dalsze nieprzerwane
korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia dostępności, warunków i jakości
poszczególnych rodzajów świadczeń.
§ 4. 1. Rada Powiatu wyraża zgodę na wydzierżawienie Spółce, przez SP ZOZ, mienia niezbędnego
do prowadzenia działalności i realizacji świadczeń
zdrowotnych we wskazanym wyżej zakresie - na
preferencyjnych zasadach.
2. Docelowo Powiat Słubicki zawrze umowę cywilnoprawną, na podstawie której odda Spółce
w leasing majątek likwidowanego Zakładu.
3. Wysokość miesięcznych rat leasingowych
ustalona zostanie poprzez podzielenie wartości majątku SP ZOZ (według dokonanej wyceny) przez
ilość miesięcy, na jaką zawarta zostanie umowa
leasingu (nie więcej jednak niż 360 miesięcy).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Słubickiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska

2. Udziały będą pokryte wkładem pieniężnym
w wysokości 500.000zł (słownie: pięćset tysięcy zł)
i w całości zostaną objęte przez Powiat Słubicki.
3. Zarząd Powiatu ustali niezwłocznie akt założy14 11

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

1412
14 12

WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 715/08
z dnia 12 marca 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie
Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący - Sędzia WSA Maria Bohdanowicz
Sędziowie - Sędzia WSA Mirosław Trzecki
Asesor WSA Michał Ruszyński (spr.)

Protokolant - st. sekr. sąd. Anna Lisowska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego
2009r. sprawy ze skargi Jerzego Sowy na uchwałę
Nr XVII/113/08 Rady Gminy Zabór z dnia 25 lipca
2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Przytok, gmina
Zabór, pod nazwą „Osiedle Zdrojowe” (Dz. Urz.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 105
Województwa
poz. 1342)

Lubuskiego

z

– 5471 –
2008r.

Nr

87,

I. stwierdza nieważność § 15 pkt 2a zaskarżonej
uchwały,
II. w pozostałej części skargę oddala,
III. określa, że zaskarżona uchwała w części
stwierdzającej jej nieważność nie podlega wykonaniu,
IV. zasądza od Rady Gminy Zabór na rzecz skarżącego Jerzego Sowy kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu części kosztów postępowania sądowego.
UZASADNIENIE
Jerzy Sowa – na podstawie art. 101 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zwanej dalej:
u.s.g, oraz art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej: p.p.s.a, wniósł
skargę na uchwałę Rady Gminy Zabór z dnia
25 lipca 2008r. Nr XVII/113/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
we wsi Przytok, gmina Zabór, pod nazwą „Osiedle
Zdrojowe” (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego
z 2008r. Nr 87, poz. 1342). Zaskarżonej uchwale
skarżący zarzucił:
1. rażące naruszenie przepisów art. 17 i art. 19
ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej:
u.p.z.p, polegające na tym, że pominięto przy
opracowywaniu projektu planu czynności
wymienionych w art. 17 u.p.z.p, pomimo
wniesienia zmian do projektu planu i dokonania w ich wyniku istotnych modyfikacji
projektu planu w częściach objętych tymi
zmianami,
2. rażące naruszenie art. 2, art. 21, art. 64 i art. 68
Konstytucji RP, a także art. 1 ust. 2 w związku
z art. 6 u.p.z.p oraz art. 140 Kodeksu cywilnego, polegające na naruszeniu prawa własności skarżącego w ten sposób, że zaskarżona
uchwała istotnie ogranicza skarżącemu dalsze swobodne korzystanie z przedmiotu własności i czerpanie z niego korzyści.
Skarżący wskazał, że Wójt Gminy Zabór nie
uwzględnił jego skargi w zakresie § 27 ust. 5 pkt 2
zaskarżonej uchwały, poprzez uchwalenie podpunktu, iż nie tworzy się strefę korytarza elektroenergetycznego od istniejącej linii SN, jako tymczasowego sposobu użytkowania terenu w odniesieniu do działki zabudowanej Nr 241, oznaczonej
na rysunku planu symbolem MN. Ponadto skarżący domaga się przesunięcia o 10m w stronę wsi
Przytok drogi dojazdowej do działek Nr 216, 217/1
i 224/1, oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDW i łączącej się z drogą powiatową tworząc
skrzyżowanie.
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Mając na uwadze powyższe zarzuty skarżący
wniósł o stwierdzenie nieważności całości uchwały Rady Gminy Zabór.
W uzasadnieniu skargi skarżący wyjaśnił, że jest
rolnikiem i od 1987r. prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Przytok gmina Zabór. Zaskarżoną
uchwałą większość ziemi rolnej tj. działki Nr 241
i 250, stanowiące własność skarżącego, zostały
w całości włączone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytok.
W ocenie skarżącego doszło do naruszenia zasad
uchwalania
planu
miejscowego,
ponieważ
25 lipca 2008r. na sesji nadzwyczajnej Rada Gminy Zabór przed podjęciem uchwały uznała w części uwagi złożone do projektu planu za zasadne
i postanowiła o dokonaniu zmian w projekcie.
W wyniku tych zmian postanowienia i szczegółowe zapisy planu uległy pewnym modyfikacjom.
Skarżący za najistotniejszą uznał zmianę zapisu
§ 15 przez poszerzenie ust. 2 o treść : „zabudowy
zagrodowej”. Ponadto na projekcie rysunku planu
miejscowego była konstrukcja mostowa w ciągu
drogi dojazdowej wewnętrznej do działek Nr 216,
217/1, 224/1, a zmieniono ją na przepust na rowie
w ciągu drogi. Skarżący podał, że nie kwestionuje
zmian dokonanych w planie a wręcz przeciwnie
uważa, że były one konieczne. Zwraca tylko uwagę, że dokonano w/w zmian nie zachowując procedury planistycznej. W ocenie skarżącego organ
przez niezastosowanie przepisu art. 19 u.p.z.p,
a więc nieponowienie czynności planistycznych,
określonych w art. 17 u.p.z.p, uniemożliwił mu
oraz innym osobom zainteresowanym zapoznanie
się i ustosunkowanie do przyjętych zmian. Sytuacja ta zdaniem skarżącego skutkuje koniecznością wniesienia skargi i domagania się stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały.
W uzasadnieniu skargi skarżący podał także, że
domaga się zmiany w zakresie § 27 ust. 5 pkt 2
uchwały poprzez uchwalenie ppkt, że nie tworzy
się strefę korytarza elektroenergetycznego od
istniejących linii SN, jako tymczasowego sposobu
użytkowania terenu, w odniesieniu do działki zabudowanej Nr 241, oznaczonej na rysunku planu
symbolem MN. Skarżący wyjaśnił, że działka
Nr 241 jest zabudowana dwoma domami mieszkalnymi (w tym nowym domem bliźniaczym) oraz
obiektami gospodarczymi związanymi z produkcją
rolniczą i hodowlą zwierząt. Przez część niezabudowaną działki przechodzi linia energetyczna SN,
na którą skarżący nie wyraził zgody. Skarżący podał, że niezabudowaną część działki przygotował,
wydatkując duże nakłady finansowe na niwelację
gruntu pod budowę oczyszczalni ekologicznej
i dwóch garaży. W związku z tym domaga się jej
usunięcia przez ENEA.Wskazał, że obecnie budowa oczyszczalni ekologicznej i garaży stała się
niemożliwa poprzez wprowadzenie do uchwały
zapisu § 27 ust. 5 pkt 2, iż wyznacza się strefę korytarza elektroenergetycznego od istniejących linii
SN, jako tymczasowego sposobu użytkowania
terenu. W związku z powyższym skarżący uważa,
że § 27 ust. 5 pkt 2 uchwały narusza jego interes
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prawny i wnosi w związku z tym o zmianę zapisu
w planie.
Zdaniem skarżącego jego interes prawny jest
oparty bezpośrednio na przepisach dotyczących
własności i jej zakresu zawartego w art. 140 Kodeksu cywilnego. Nadto skarżący powołał się na
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 17 grudnia 1991r. sygn. akt IV SA 1949/1991,
w którym Sąd zwrócił uwagę, że nie można aprobować sytuacji, w której ograniczenia własności
wprowadzone planem zagospodarowania przestrzennego utrudniałyby egzystencję właścicieli
nieruchomości poprzez wyłączenie na dziesiątki
lat możliwości zaspokajania ich elementarnych
potrzeb, jak budowa domu jednorodzinnego.
Skarżący domaga się także zmiany na rysunku
planu poprzez przesunięcie o 10m w stronę wsi
Przytok drogi dojazdowej wewnętrznej do działek
Nr 216, 217/1 i 224/1 oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDW, łączącej się z drogą powiatową
tworząc skrzyżowanie. W ocenie skarżącego pozostawienie tej drogi całkowicie uniemożliwi mu
wykonanie zjazdu na część jego działki Nr 241
zabudowanej domem bliźniaczym. Droga ta jak
wskazał skarżący wychodzi wprost na ganek nowo
wybudowanego domu tworząc skrzyżowanie
z drogą powiatową. Wykonanie jej spowoduje
utratę walorów widokowych działki skarżącego
i zwiększy emisję zanieczyszczeń, co na pewno
będzie miało wpływ na zdrowie jego rodziny.
Skarżący uważa także, że w sprawie został naruszony jego interes prawny, który znajduje uzasadnienie w treści art. 1 ust. 2 w związku z art. 6
u.p.z.p, na podstawie których to przepisów ustalenia planistyczne planu miejscowego kształtują
sposób wykonywania praw własności, przysługujących właścicielom nieruchomości. Przepis art. 1
ust. 2 u.p.z.p zawiera katalog czynników, które
muszą być uwzględnione. Są wśród nich również
takie elementy jak wymagania ochrony środowiska, wymagania ochrony zdrowia, walory ekonomiczne przestrzeni, które winny być przez prawo
szczególnie chronione, co wynika z przepisów
ustawy w sprawie ochrony i kształtowania środowiska, ustawy o ochronie przyrody i przepisów
dotyczących ochrony zdrowia obywateli.
W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Rady
Gminy Zabór podał, że ocenę zasadności wniesienia skargi pozostawia Sądowi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :
Zgodnie z treścią art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia
25 lipca 2002r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1269 ze
zm.), kontrola działalności administracji publicznej
przez sądy administracyjne jest sprawowana pod
względem zgodności z prawem. Dokonując oceny
zgodności z prawem zaskarżonej uchwały, Sąd
uznał, że skarga Jerzego Sowy jest częściowo
zasadna, przy czym zasadność skargi ogranicza
się jedynie do kwestii istotnego naruszenia przez
§ 15 pkt 2 lit. a zaskarżonej uchwały trybu sporządzania planu miejscowego.
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W niniejszej sprawie podstawę prawną wniesienia
skargi do Sądu na uchwałę Rady Gminy Zabór
stanowi art. 101 u.s.g. Zgodnie z ust. 1 art. 101 tej
ustawy, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem
podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu
administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego, przy
czym do sprawy tej nie stosuje się przepisów
art. 52 § 3 i 4 p.p.s.a. Wniesienie skargi do sądu
administracyjnego w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g
jest możliwe w każdym czasie, a jedynym warunkiem jest uprzednie wezwanie organu do usunięcia naruszenia interesu prawnego strony lub jej
uprawnienia, przy czym wezwanie to powinno być
skierowane do organu, który podjął kwestionowaną uchwałę, i powinno być dokonane przed
wniesieniem skargi do sądu.
Z akt sprawy wynika, iż skarżący pismem
z 6 sierpnia 2008r. wezwał Radę Gminy Zabór do
usunięcia naruszenia prawa, wywołanego zaskarżoną uchwałą. Wezwanie to wpłynęło do organu
7 sierpnia 2008r. Przewodniczący Rady Gmin Zabór nie odpowiedział na wezwanie skarżącego,
lecz pismem z 7 sierpnia 2008r. poinformował go,
iż jest one przedwczesne z uwagi na to, iż obecnie
uchwała poddawana jest ocenie zgodności z prawem, dokonywanej przez Wojewodę Lubuskiego.
Skarżący wniósł skargę 1 października 2008r.
Wniesienie skargi w tej dacie uznać należy za dokonane w zakreślonym przez ustawę terminie
60 dni, liczonych od dnia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa. Oznacza to, że wniesiona skarga jest dopuszczalna.
W tym miejscu należy wskazać, że zaskarżona
uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 12 sierpnia
2008r. Nr 87, poz. 1342. Wezwanie skarżącego do
usunięcia naruszenia prawa wpłynęło do Rady
Gminy Zabór 7 sierpnia 2008r. a więc przed opublikowaniem uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego Skarżący powołał
w skardze postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2007r. sygn. akt II
OSK 1738/06 (LEX Nr 341259). Naczelny Sąd Administracyjny w powyższym orzeczeniu wyraził
stanowisko, iż przepis art. 101 u.s.g, wprowadzając określoną w tym artykule procedurę zaskarżania aktów podejmowanych przez organy samorządu gminnego, powinien być tak rozumiany, że
wezwanie do usunięcia naruszeń, które musi
podmiot skierować do organu gminy w celu
otwarcia sobie drogi do sądu administracyjnego,
powinno niewątpliwie poprzedzać wniesienie
skargi do tego sądu, jednakże wezwanie to może
być dokonane po podjęciu kwestionowanej
uchwały, lecz przed jej opublikowaniem. Sąd podziela powyższe stanowisko. Przede wszystkim
Sąd podziela stanowisko NSA, iż przeciwny pogląd zdaje się być zbędnym utrudnieniem czy
formalizmem, niemieszczącym się w aktualnych
standardach ochrony praw obywatelskich. Oznacza to, że w niniejszej sprawie nie było podstaw
do odrzucenia skargi jako niedopuszczalnej - na
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podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a - z uwagi na to,
iż wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skarżący skierował do organu gminy przedwcześnie,
a więc przed opublikowaniem zaskarżonej uchwały w dzienniku urzędowym.

1) ustala się następujące warunki:

Skarżący wnosząc wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a następnie skargę do Sądu wykazał swój interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały. Skarżący jest bowiem właścicielem nieruchomości znajdujących się na terenie
objętym kwestionowaną uchwałą, a okoliczność
ta znana była organowi już w trakcie prac na projektem miejscowego planu.

2) dopuszcza się :

Przechodząc do zarzutów skargi należy podkreślić,
że stosownie do treści art. 19 u.p.z.p, jeżeli rada
gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian
w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu
miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu – czynności, o których
mowa w art. 17 ustawy, ponawia się w zakresie
niezbędnym do dokonania tych zmian. Jednocześnie ustawodawca wskazuje, że przedmiotem
ponowionych czynności może być jedynie część
projektu planu objęta zmianą. Ponowienie, czy też
powtórzenie czynności planistycznych musi być
zatem dokonane, po dokonaniu zmian kształtu
projektu planu a więc zanim zostanie on przestawiony radzie gminy do uchwalenia.

Zmiana w zakresie § 15 pkt 3 ma jedynie charakter
stylistyczny. Takiego charakteru nie ma natomiast
zmiana dotycząca § 15 pkt 2 lit a zaskarżonej
uchwały. W uchwalonym planie wprowadzono
bowiem zmiany w zakresie przeznaczenia terenu,
albowiem na terenach rolniczych (oznaczonym
w planie symbolem „RL”), gdzie zgodnie z planem ma być zachowane rolnicze użytkowanie
terenu, dopuszcza się zabudowę zagrodową, której projekt planu nie przewidywał. Przyjęta modyfikacja spowodowała zatem zmianę w przeznaczeniu przewidzianym w projekcie planu dla terenów rolniczych. Jednocześnie należy zwrócić
uwagę na to że zapis § 15 zaskarżonej uchwały są
ze sobą wewnętrznie sprzeczne. Z jednej bowiem
strony plan dopuszcza na terenach rolniczych
realizację zabudowy zagrodowej a więc budowę
budynku mieszkalnego z zabudowaniami gospodarskimi, z drugiej strony zakazuje budowy obiektów kubaturowych związanych z produkcją rolniczą i hodowlą zwierzęcą. Wobec powyższego zakazu realizacja zabudowy zagrodowej nie byłaby
w ogóle możliwa.

W rozpoznawanej sprawie, skarżący trafnie zaznaczył różnicę pomiędzy projektem planu, który został wyłożony do publicznego wglądu, a planem
uchwalonym przez Radę Gminy Zabór na nadzwyczajnej sesji Rady odbytej w dniu 25 lipca
2008r. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytok, gmina
Zabór, pod nazwą „Osiedle Zdrojowe”, który został przedłożony do uchwalenia Radzie, § 15 miał
następujące brzmienie: „Ustala się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem „RL”,
dla których,
1) ustala się następujące warunki:
a) zachowanie rolniczego użytkowania terenu;
b) dojazd istniejący poprzez drogi wewnętrzne,
2) dopuszcza się zalesienia,
3) zakazuje się budowy obiektów: kubaturowych,
produkcji rolniczej i hodowli zwierzęcej”.
Z protokołu Nr XVII z przebiegu nadzwyczajnej
sesji Rady Gminy Zabór odbytej 25 lipca 2008r.
wynika, że Rada Gminy Zabór uwzględniła propozycję Komisji Rolnictwa, aby § 15 pkt 2 brzmiał:
„dopuszcza się: a) zabudowy zagrodowej, b) zalesienia”, oraz aby § 13 pkt 3 (powinno być § 15
pkt 3) brzmiał: „zakazuje się budowy obiektów
kubaturowych związanych z produkcją rolniczą
i hodowlą zwierzęcą”. W związku z przyjętymi
zmianami § 15 uchwalonego planu ma następujące brzmienie: „Ustala się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem „RL”, dla których,

a) zachowanie rolniczego użytkowania terenu;
b) dojazd istniejący poprzez drogi wewnętrzne,
a) zabudowy zagrodowej,
b) zalesienia,
3) zakazuje się budowy obiektów kubaturowych
związanych z produkcją rolniczą i hodowlą
zwierzęcą”.

Uwzględnienie zatem przez Radę Gminy Zabór
propozycji Komisji Rolnictwa spowodowało istotne zmiany w projekcie planu. Sąd podziela zatem
stanowisko skarżącego, iż powyższe obligowało
organ do powtórzenia tych czynności planistycznych, które umożliwiłyby zainteresowanym podmiotom zapoznanie się z projektem planu w nowym kształcie (art. 17 pkt 10-13 u.p.z.p).
Pozostałe zarzuty skargi są niezasadne.
Skarżący wskazał w skardze, iż na projekcie rysunku planu miejscowego była konstrukcja mostowa w ciągu drogi dojazdowej wewnętrznej do
działek Nr 216, 217/1, 224/1, a zmieniono ją na
przepust na rowie w ciągu drogi. Zdaniem Sądu
rezygnacja z konstrukcji mostowej w ciągu drogi
na rzecz przepustu na rowie nie jest daleko idącą
zmianą projektu planu, która zmieniałaby jego
koncepcję. Dlatego też niepowtórzenie czynności
planistycznych w tym zakresie nie stanowi naruszenia procedury planistycznej w rozumieniu
art. 28 u.p.z.p.
W ocenie skarżącego zaskarżona uchwała narusza
art. 2, art. 21, art. 64 i art. 68 Konstytucji RP a także art. 1 ust. 2 w związku z art. 6 u.p.z.p, oraz
art. 140 Kodeksu cywilnego, albowiem Wójt Gminy Zabór nie uwzględnił uwagi skarżącego w zakresie § 27 ust. 5 pkt 2 uchwały, poprzez uchwale-
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nie podpunktu, że nie tworzy się strefę korytarza
elektroenergetycznego od istniejących linii SN,
jako tymczasowego sposobu użytkowania terenu
w odniesieniu do działki zabudowanej Nr 241.
Ponadto skarżący domaga się przesunięcia o 10m
w stronę wsi Przytok drogi dojazdowej do działki
skarżącego Nr 241, oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDW.
Skarżący wskazał, że przez część niezabudowaną
jego działki Nr 241 przechodzi linia energetyczna,
na którą nie wyraził zgody. Podał, ze wprowadzenie do planu § 27 ust. 5 pkt 2, dotyczącego utworzenia korytarza elektroenergetycznego, uniemożliwiło mu budowę oczyszczalni ekologicznej oraz
dwóch garaży. Budowa natomiast drogi dojazdowej wewnętrznej uniemożliwi skarżącemu wykonanie wjazdu na część działki Nr 241, zabudowanej domem bliźniaczym, ponadto wykonanie drogi spowoduje utratę walorów widokowych działki
skarżącego i zwiększy emisję zanieczyszczeń, co
w ocenie skarżącego będzie miało wpływ na
zdrowie jego rodziny.
Odnosząc się do powyższych zarzutów należy
wskazać, że z mocy u.p.z.p, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa
miejscowego (art. 14 ust. 8). Gmina w zakresie
planowania przestrzennego korzysta z tzw. władztwa planistycznego. W ramach tego władztwa
gmina ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunków zabudowy
terenu (art. 4 ust. 1 u.p.z.p). Dokonuje tego
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W komentarzu do u.p.z.p, wskazuje się, że plan
miejscowy ustala przede wszystkim przeznaczenie
terenu i jako taki przesądza o ograniczeniach prawa własności. Podkreślono, że choć zgodnie
z art. 21 Konstytucji RP prawo własności jest konstytucyjnie chronione, nie jest prawem bezwzględnym. Z istoty prawa własności wynika
możliwość szerokiego korzystania z nieruchomości gruntowych. W stosunku własności uprawnionym jest właściciel, a zobowiązanym do nienaruszenia prawa własności – każdy inny podmiot.
Stosownie do art. 140 Kodeksu cywilnego: w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem
innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego
prawa. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Z art. 140 Kodeksu cywilnego wynika
zatem, że istnieją trzy wyznaczniki granic treści
prawa własności:
1. przepisy ustaw,
2. zasady współżycia społecznego, oraz
3. społeczno-gospodarcze przeznaczenie każdej
własności.
Ustawowe ograniczenia prawa własności wynikają zarówno z przepisów prawa cywilnego, jak
i z przepisów prawa administracyjnego, a więc np.
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z u.p.z.p, czy tez ustawy Prawo budowlane, oraz
ustawy – Prawo o ochronie środowiska. O ile
ustawowe ograniczenia własności nie budzą
w praktyce zastrzeżeń i wątpliwości, o tyle dwa
pozostałe wyznaczniki granic treści prawa własności mają charakter mniej wymierny i nie mogą
być nadużywane. Można się na nie skutecznie
powoływać dopiero wówczas, gdy ustawowe
ograniczenia własności stają się niewystarczające.
W demokratycznym państwie prawa ich rola
i znaczenie maleją. Mają większe znaczenie w stosunkach cywilnoprawnych niż w sferze prawa
publicznego. Ograniczenia prawa własności wynikające z art. 140 KC, nie mogą być także interpretowane rozszerzająco (patrz: „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” – Komentarz, pod.
red. prof. Z. Niewiadomskiego, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2008, str. 40-41).
W ocenie Sądu Rada Gminy Zabór – korzystając
z określonego w u.p.z.p, władztwa planistycznego
gminy, określając w § 27 ust. 5 pkt 2 zaskarżonej
uchwały, iż „wyznacza się strefę korytarza elektroenergetycznego od istniejących linii SN, jako
tymczasowego sposobu użytkowania terenu”, nie
naruszyła wskazanych przez skarżącego przepisów. Należy bowiem stwierdzić, że powyższy zapis uchwały sankcjonuje a więc zatwierdza istniejący już na działce skarżącego i na innych działkach stan faktyczny. Ponadto zwrócić należy uwagę na to, iż sposób użytkowania terenu ma – jak
wynika z ustaleń planu - charakter tymczasowy.
W sytuacji zatem, gdy przez działkę skarżącego
przebiega już linia energetyczna, organ mógł wyznaczyć strefę korytarza elektroenergetycznego,
ograniczając w ten sposób prawo własności skarżącego. Podobnie sytuacja ma się z usytuowaniem drogi dojazdowej. Lokalizacja tej drogi, jak
wynika z załącznika graficznego do planu, ograniczy skarżącemu możliwość wjazdu na część działki
Nr 241. Nie oznacza to jednak, iż skarżący w ogóle
będzie pozbawiony możliwości wjazdu na przedmiotową działkę. Odnosząc się natomiast do
twierdzenia skarżącego, iż wykonanie drogi spowoduje utratę walorów widokowych działki skarżącego i zwiększy emisję zanieczyszczeń, co
w ocenie skarżącego będzie miało wpływ na
zdrowie jego rodziny, wskazać należy, ze wykonanie każdej drogi, w tym drogi wewnętrznej (dojazdowej), może wywołać skutki wskazane przez
skarżącego. Nie może to jednak oznaczać zakazu
lokalizacji drogi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w określonym miejscu.
Odnosząc się do zarzutów skarżącego należy także
wskazać, że osoba, której działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie jest pozbawiona możliwości obrony
swoich praw. Zgodnie bowiem z treścią art. 36
ust. 1 u.p.z.p, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie
z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy
sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty
nieruchomości może żądać od gminy:
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poniesioną rzeczywistą
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nej uchwały w części dotyczącej jej § 15 pkt 2a na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. O tym, że zaskarżona uchwała w części stwierdzającej jej nieważność nie podlega wykonaniu Wojewódzki Sąd
Administracyjny orzekł na podstawie art. 152 cytowanej wyżej ustawy. O kosztach postępowania
Sąd orzekł mając na uwadze treść art. 206 p.p.s.a.
Sąd częściowo uwzględnił skargę, dlatego też
zasądził na rzecz skarżącego kwotę 250zł. Na kwotę tę składa się połowa wpisu sądowego
tj. 150zł, oraz połowa kosztów dojazdu do sądu na
rozprawę w wysokości 100zł.

2. wykupienia nieruchomości lub jej części.
Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy zostanie
ustalone, że przez realizację drogi wewnętrznej
oraz przez wyznaczenie korytarza elektroenergetycznego został ograniczony sposób korzystania
z działki skarżącego Nr 241, może on żądać od
gminy odszkodowania za poniesioną szkodę. Niezależnie od zarzutów skargi, zaskarżona uchwała
podlega także ocenie ze strony Sądu w jej całokształcie. Po dokonaniu tego zabiegu, Sąd uznał
za konieczne stwierdzenie nieważności zaskarżo-
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 301/09
z dnia 3 czerwca 2009r.
4 13

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie
Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący - Sędzia WSA Ireneusz Fornalik
(spr.)
Sędziowie - Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek
Sędzia WSA Michał Ruszyński
Protokolant - sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca
2009 r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Zielona
Góra z dnia 31 marca 2005r., Nr XXXIII/214/05
w przedmiocie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielona Góra (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
z dnia 29 kwietnia 2005 Nr 20 poz. 425)
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 6 ust. 2, § 6 ust. 3 oraz § 7,
II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części
określonej w pkt I wyroku nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Rada Gminy w Zielonej Górze podjęła w dniu
31 marca 2005r., na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591, ze
zmianami) oraz z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572, ze zmianami), uchwałę
Nr XXXIII/214/05 w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Zielona Góra.

Pismem z dnia 16 marca 2009 r. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze złożył skargę na powyższą
uchwałę Rady Gminy z dnia 31 marca 2005r.
w części obejmującej § 6 ust. 2, § 6 ust. 3 pkt 3
oraz § 7, zarzucając rażące naruszenie prawa, tj.:
1. art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
w zw. z art. 90 f pkt 3 oraz art. 90 n ust. 2 pkt
1 ustawy o systemie oświaty poprzez ustalenie w § 6 ust. 2, iż osoby pobierające nauki
w szkołach znajdujących się poza terenem
Gminy Zielona Góra, składają wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z opinią
dyrektora szkoły w sekretariacie Urzędu
Gminy Zielona Góra i nałożenie w ten sposób na stronę postępowania obowiązku uzyskania opinii dyrektora szkoły, w sytuacji gdy
opinia ta jest stanowiskiem innego organu
w rozumieniu art. 106 kpa, pomimo braku po
stronie rady gminy upoważnienia do wydania przepisów prawa miejscowego modyfikujących w tym zakresie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego,
2. rażące naruszenie prawa - art. 40 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym w zw. z art. 90 f
pkt 3 oraz art. 90 n ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty poprzez ustalenie w § 6 ust. 3
pkt 3, iż szkoła zobowiązana jest do dostarczenia kompletnych wniosków wraz z opinią
dyrektora szkoły do sekretariatu Urzędu
Gminy Zielona Góra, w sytuacji gdy opinia ta
jest stanowiskiem innego organu w rozumieniu art. 106 kpa i winna być wydawana
na wniosek organu prowadzącego postępowanie administracyjne i w formie postanowienia, pomimo braku po stronie rady gminy
upoważnienia do wydania przepisów prawa
miejscowego modyfikujących w tym zakresie
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przepisy kodeksu postępowania administracyjnego,
3. rażące naruszenie prawa - art. 90 f pkt 3 i 4
ustawy o systemie oświaty poprzez upoważnienia w § 7 Wójta Gminy Zielona Góra do
określenia w drodze zarządzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej, pomimo braku po stronie rady gminy upoważnienia do delegowania na rzecz organu wykonawczego gminy upoważnienia do określania trybu udzielania stypendium szkolnego.
Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności § 6
ust. 2, § 6 ust. 3 pkt 3 oraz § 7 przedmiotowej
uchwały Rady Gminy Zielona Góra.
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Zielona
Góra wniosła o jej oddalenie i zasądzenie od strony skarżącej na rzecz strony przeciwnej kosztów
postępowania według norm przepisanych. Ponadto organ stwierdził, iż zarzuty podniesione przez
stronę skarżącą nie znajdują wystarczającego uzasadnienia podnosząc, że stosownie do art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie
upoważnień ustawowych. Takie upoważnienie
ustawowe zostało udzielone gminie przez ustawodawcę w art. 90 f ustawy o systemie oświaty.
Zgodnie z treścią wskazanego wyżej przepisu,
rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując
się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:
1. sposób ustalania wysokości stypendium
szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1
ustawy;
2. formy, w jakich udziela się stypendium
szkolnego w zależności od potrzeb uczniów
zamieszkałych na terenie gminy;
3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
w zależności od zdarzenia losowego.
W wykonaniu tego upoważnienia Rada Gminy
Zielona Góra podejmując kwestionowaną uchwałę określiła, jak tego wymaga wyżej przywołany
przepis, regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zielona Góra określając m.in. tryb i sposób udzielania stypendium
szkolnego oraz tryb i sposób udzielania zasiłku
szkolnego. Odnosząc się do podniesionego
w skardze zarzutu niezgodności z prawem § 6
ust. 2 oraz § 6 ust. 3 pkt 3 przedmiotowej uchwały
organ stwierdził, że strona skarżąca formułując
ten zarzut nie uwzględniła zmiany stanu prawnego jaka nastąpiła z dniem 23 sierpnia 2008r. Z tym
dniem weszła bowiem w życie ustawa z dnia
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25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty (Dz. U. Nr 145, poz. 917 ) nowelizująca
m.in. art. 90 n ust. 2 pkt 1 ustawy poprzez odstąpienie od wymogu zasięgania opinii dyrektora
szkoły w przypadku przyznawania świadczeń
o pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
W związku z tym nie ma obecnie uzasadnienia
pogląd, iż to przepis art. 90 n ust. 2 pkt 1 wprowadza obowiązek współpracy organów administracji
w sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.
Nadto Gmina wskazała, iż przy ocenie legalności
kwestionowanych postanowień uchwały należy
mieć także na uwadze inne postanowienia określające tryb i sposób udzielania przedmiotowych
świadczeń a zawartych w rozdziale III i IV uchwały,
a szczególności przepis § 6 ust. 1 z którego wynika, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
uczniowie składają w szkole do której uczęszczają
i to szkoła dostarcza kompletny wniosek do sekretariatu Urzędu Gminy Zielona Góra. W związku
z tą regulacją uzasadnionym było przyjęcie rozwiązania, iż do tego wniosku dołączona jest także
opinia dyrektora szkoły, co wynikało z realizacji
zasady szybkości i prostoty w prowadzeniu postępowania administracyjnego oraz sprawnego
działania i racjonalizacji organizacji pracy.
Gmina podniosła również, iż przepis art. 106 k.p.a.
nie określa wprost w którym momencie należy
zwrócić się do organu współdziałającego o zajęcie
przez niego stanowiska. Ta kwestia może być uregulowana w przepisach prawa materialnego,
w tym przypadku w przepisach przedmiotowej
uchwały.
Na podstawie podanych wyżej względów Gmina
wywiodła tezę, iż nie można odmówić radzie gminy uprawnienia do wprowadzenia kwestionowanych przez stronę skarżącą rozwiązań prawnych
mieszczących się w ramach upoważnienia udzielonego przez ustawodawcę organowi stanowiącemu do uregulowania trybu i sposobu udzielania
stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego,
a umieszczenie w § 7 uchwały zapisu, iż wzór
wniosku o przyznanie pomocy materialnej określi
w drodze zarządzenia organ wykonawczy nie
oznacza „delegowania kompetencji prawodawczej
na rzecz organu wykonawczego". Zarządzenia te
mają charakter techniczny i wbrew twierdzeniu
strony skarżącej nie zawierają regulacji z zakresu
trybu udzielenia ani zasiłku szkolnego ani stypendium szkolnego, nie mają one też charakteru aktu
prawa miejscowego, a jedynie w sposób przykładowy określają elementy, jakie powinny zawierać
prawidłowo złożone wnioski, a to w celu ułatwienia wnioskodawcom wypełnienia wniosków spełniających wymogi ustawowe, co nie oznacza, iż
wnioski spełniające wymagania ustawowe, przy
których wypełnianiu nie uwzględniono ustalonych
wzorów, nie byłyby uwzględnione.
Pismem z dnia 11 maja 2009r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze stwierdził, że
w sprawie brak jest uchwały Rady Gminy Zielona
Góra o udzieleniu odpowiedzi na skargę o treści
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odpowiadającej pismu z dnia 16 kwietnia 2009r.
w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na skargę,
co nie pozwala na uznanie pisma zastępcy Wójta
za odpowiedź na skargę złożoną przez organ administracji, którego skarga dotyczy - to jest przez
Radę Gminy. Odnosząc się do argumentów podniesionych w piśmie z dnia 16 kwietnia 2009 roku
skarżący wskazał, iż zmiana treści art. 90 n ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty jaka nastąpiła z dniem 23 sierpnia 2008r.
nie ma znaczenia dla rozpoznania skargi prokuratora wywiedzionej w niniejszej sprawie, albowiem
sąd administracyjny, oceniając legalność zaskarżonej uchwały podjętej przez radę gminy, ocenia
jej zgodność z prawem na podstawie przepisów
obowiązujących w dacie podejmowania tej
uchwały - to jest 31 marca 2005r., a zaskarżenie
uchwały samorządu terytorialnego ma na celu
stwierdzenie jej nieważności ex tunc. Nadto skarżący podkreślił, że zaskarżona uchwała w dalszym
ciągu istnieje w obrocie prawnym i w dalszym
ciągu utrzymuje obowiązek samodzielnego pozyskiwania przez osoby pobierające nauki w szkołach znajdujących się poza terenem gminy Zielona
Góra opinii dyrektorów szkół celem przedłożenia
wraz z wnioskiem Wójtowi.
W odniesieniu do argumentów związanych z § 7
zaskarżonej uchwały Prokurator wskazał, iż określenie powszechnie obowiązującego wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej stanowi
regulację z zakresu trybu udzielania zasiłku szkolnego i stypendium szkolnego i jako takie jest zastrzeżone do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Ponadto podniósł, że w samych zarządzeniach
Wójta brak jest zapisów, iż mają one charakter
jedynie instrukcyjny, a forma stanowiących załącznik do zarządzenia wzorów wniosku wskazuje,
iż wskazują one na gotowe do wypełnienia formularze zawierające nie tylko elementy wymagane
przez prawo, lecz również nie znajdujące podstawy prawnej pouczenie sugerujące odpowiedzialność z art. 233 § 1 k.k., w przypadku podania
we wniosku niekompletnych bądź nieprawdziwych danych.
W piśmie z dnia 26 maja 2009r. Gmina Zielona
Góra podniosła między innymi, że organ stanowiący podejmuje uchwały na podstawie i w granicach prawa, musi więc istnieć przepis upoważniający ten organ do podjęcia rozstrzygnięcia
w danej sprawie. Tymczasem żaden przepis prawa nie upoważnia organu stanowiącego gminy
do podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie
przesłania skargi - złożonej na uchwałę tego organu - wraz z odpowiedzią i aktami sprawy do
sądu administracyjnego, ani też nie przewiduje,
aby gmina mogła być skutecznie reprezentowana
przez jej organ stanowiący. Z mocy art. 31 ustawy
o samorządzie gminnym wprost przekazuje
uprawnienie do reprezentacji gminy jej organowi
wykonawczemu (wójtowi gminy). Z podanych
wyżej względów uzasadnionym jest wniosek, iż
stroną przeciwną w przedmiotowej sprawie jest
Gmina Zielona Góra - a nie Rada Gminy – reprezentowana przez Wójta Gminy Zielona Góra, który
z racji pełnionej funkcji jest uprawnionym i zobo-
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wiązanym jednocześnie do przesłania skargi wraz
z odpowiedzią, oraz aktami sprawy co też uczyniono pismem z dnia 16 kwietnia 2009r. podpisanym przez zastępcę Wójta Gminy Zielona Góra,
który zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zielona Góra - wprowadzonego zarządzeniem Nr Vlll/06 Wójta Gminy
Zielona Góra z dnia 16 października 2006r. - wykonuje zadania Wójta w czasie jego dłuższej nieobecności lub niemożliwości wykonywania przez
niego obowiązków.
Ponadto Gmina wskazała, iż Prokurator Okręgowy
- mimo możliwości jaką daje mu przepis art. 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze
(Dz. U. z 2008r. Nr 7, poz. 39, ze zmianami) - nie
poprzedził swojej skargi na przedmiotową uchwałę z dnia 31 marca 2005r. do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wcześniejszym wystąpieniem do Rady Gminy Zielona Góra
w sprawie zmiany lub uchylenia ww. uchwały, co
dałoby możliwość zajęcia stanowiska przez Radę
Gminy. Jednocześnie poinformowano, iż zostały
zakończone prace nad projektem nowej uchwały
Rady Gminy Zielona Góra w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Zielona Góra, który to projekt będzie
przedmiotem obrad organu stanowiącego na najbliższej sesji Rady Gminy Zielona Góra.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga okazała się zasadną w tym zakresie,
w jakim pozwoliła na kontrolę prawidłowości
i zgodności z prawem zaskarżonej w przedmiotowej sprawie uchwały.
Na wstępie należy zaznaczyć, że w myśl art. 98
ust. 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, ze
zmianami) podstawą do wniesienia skargi przez
gminę lub związek międzygminny jest uchwała
lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub
zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie
nadzorcze.
Nie ma natomiast regulacji, która nakładałaby na
gminę obowiązek podjęcia uchwały w przypadku
wnoszenia odpowiedzi na skargę. Zasadnie Gmina Zielona Góra podniosła, iż treść art. 31 wymienionej wyżej ustawy daje uprawnienie organowi
wykonawczemu do reprezentowania gminy.
Ponadto z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. 153, poz. 1270, ze zm.) - zwana dalej
„p.p.s.a." wynika, że odpowiedź na skargę stanowi pismo procesowe dające organowi administracji możliwość ustosunkowania się do zarzutów
skargi. Winno z niej wynikać, jaki jest faktyczny
zamiar wnoszącego pismo.
Odnosząc się do naruszenia przez § 6 ust. 2, § 6
ust. 3 pkt 3 uchwały Nr XXXIII/214/05 Rady Gminy
w Zielonej Górze z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
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zamieszkałych na terenie Gminy Zielona Góra art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 90 f pkt 3 oraz art. 90 n ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) -zwanej dalej „ustawą" należy przyznać skarżącemu rację.
W tym miejscu zwrócić należy uwagę na to, iż
Sąd bada zgodność zaskarżonego aktu z przepisami obowiązującymi na dzień jego wydania.
Zgodnie z art. 90 n ust. 2 ustawy w wersji obowiązującej do 23 sierpnia 2008 r. świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym były przyznawane na:
1. wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub
ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3
pkt 2; wniosek rodziców albo pełnoletniego
ucznia;
2. wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym
mowa w art. 90 b ust, 3 pkt 2.
Problem do jakiego sprowadza się niniejsza sprawa to kwestia czy opinia dyrektora, którą wymienia ww. przepis jest opinią (stanowiskiem) zajmowaną przez inny organ, w tym przypadku przez
dyrektora szkoły.
W związku z tym, jeżeli przepis prawa uzależnia
wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny
organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia
stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po
zasięgnięciu stanowiska przez ten organ. Wobec
tego, iż art. 90 n ust. 1 ustawy o systemie oświaty
stanowił, że „świadczenia (...) są przyznawane po
zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły", to wynika
z tego obowiązek wójta do wystąpienia o wydanie
takiej opinii do dyrektora. Stosownie do powyższego należy wskazać na zasadność stanowiska
prezentowanego przez skarżącego, iż to organ
prowadzący postępowanie o przyznanie stypendium, tj. wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany był zwrócić się w trybie art. 90 n ust. 2
pkt 1 ustawy i art. 106 § 5 k.p.a., do dyrektora
szkoły o wydanie opinii w sprawie przyznania
pomocy socjalnej dla ucznia. Taką opinię dyrektor
wydawał po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zmierzającego do ustalenia, czy
wniosek skierowany przez ucznia lub jego rodzica
do wójta, zasługuje na uwzględnienie. Dyrektor
uprawniony był zatem do kierowania się kryteriami
celowościowymi.
Na
postanowienie
w sprawie opinii, uczniowi lub przedstawicielowi
ustawowemu ucznia przysługiwało zażalenie do
właściwego kuratora oświaty. Co prawda organ
nie był związany opinią dyrektora (art. 106 § 5
k.p.a.), co wynika z jedynie komunikującego charakteru tej opinii, wójt był jednak zobowiązany do
uwzględnienia znaczenia argumentów przesta-
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wionych w postanowieniu dyrektora szkoły rozbieżności jak i zbieżności stanowisk obu organów
podlegały uzasadnieniu w decyzji kończącej postępowanie, za wyjątkiem tych spraw, w których
dyrektor wyraził opinię pozytywną, a wójt w całości uwzględnił podanie (art. 107 § 4 k.p.a.).
Z obowiązku uzyskania opinii dyrektora organ był
jedynie zwolniony w przypadku, gdy to właśnie
dyrektor był inicjatorem omawianego postępowania.
Takie stanowisko znajduje również oparcie
w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z dnia 23 października 2008r.
(sygn. akt l OSK 702/08), NSA wskazał, iż „nie
ulega wątpliwości, że art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy
o systemie oświaty jest przepisem, który wprowadza obowiązek współpracy organów administracji w sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym. Skoro tak, to w toku rozpoznawania wniosków o przyznanie takiej pomocy obowiązuje tryb określony w art. 106 k.p.a.
Zgodnie z tym uregulowaniem o zajęcie stanowiska (w tym wypadku o wydanie opinii) występuje
organ załatwiający sprawę.".
Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię,
gdzie w art. 64 § 2 k.p.a. uregulowany jest wprost
sposób postępowania w stosunku do podania
dotkniętego uchybieniami formalnymi. Stąd też
niedopuszczalnym jest jakiekolwiek modyfikowanie przez radę gminy przepisów ustawowych lub
ich wprowadzanie bez wyraźnego upoważnienia.
W art. 90 n ust. 4 ustawy o systemie oświaty są
zawarte wymagania jakie winien spełniać wniosek
o przyznanie świadczenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, tj:
1. imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2. miejsce zamieszkania ucznia;
3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia
pomocy materialnej, w tym zaświadczenie
o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem
ust. 5;
4. pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.
Ustawa o systemie oświaty nie wprowadza więc
szczególnych wymogów wobec wniosków. Jedynie wyżej wymieniony art. 90 n ust. 4 ustawy stanowi o obligatoryjnych składnikach podania
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym
W związku z tym określony przez wójta wzór
wniosku nie może być wiążący dla podmiotu
składającego go, a organ nie może uzależniać
przyznania stypendium bądź zasiłku szkolnego od
złożenia wniosku na ustalonym formularzu. Wzór
wniosku może spełniać jedynie rolę pomocniczą
bądź informacyjną.
Dokonując oceny wpływu charakteru stwierdzonych naruszeń prawa na możliwość stwierdzenia
nieważności zaskarżonej uchwały należy mieć na
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uwadze istotne w tym zakresie postanowienia
ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 tej ustawy uchwała lub
zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są
nieważne, a w przypadku nieistotnego naruszenia
prawa nie stwierdza się nieważności uchwały lub
zarządzenia, ograniczając się do wskazania, że
uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem
prawa. Ustawodawca wskazał w ten sposób, że
podstawą stwierdzenia nieważności uchwały lub
zarządzenia organu gminy są istotne naruszenia
prawa, przy czym powołana regulacja nie typizuje
takich istotnych naruszeń prawa, podobnie jak nie
charakteryzuje nieistotnych naruszeń prawa, które
ustawodawca uwzględnia w art. 91 ust. 4 ustawy,
sankcjonując w odmienny niż stwierdzenie nieważności sposób tą kategorią wadliwości wymienionych aktów organu gminy (vide: wyrok z dnia
16 grudnia 2008r. Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II OSK 1151/08).
W nauce i judykaturze wykształcił się pogląd pozwalający na ustalenie jakiego rodzaju naruszenia
prawa mają charakter istotny, a jest to m.in. podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak podstawy do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie procedury podjęcia uchwały (por. wyrok z dnia 11
lutego 1998 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79).
Odnosząc powyższe rozważania na kanwę niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż pozostawienie
zaskarżonej uchwały w jej pierwotnym kształcie
naruszałoby prawo w sposób istotny.
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Ustawodawca nakładając w art. 106 k.p.a. na organ prowadzący postępowanie obowiązek zwrócenia się w określonych sytuacjach do innego
organu o zajęcie stanowiska (wyrażenia opinii lub
zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie),
dał stronom postępowania możliwość weryfikacji
tegoż stanowiska (opinii). Zgodnie bowiem z § 5
cytowanego przepisu zajęcie stanowiska przez ten
„inny" organ następuje w drodze postanowienia,
na które służy stronie zażalenie. Uchwała Rady
Gminy w Zielonej Górze z dnia 31 marca 2005r.
w zaskarżonej części pozbawiła strony takiej możliwości, bowiem Rada scedowała swoje kompetencje do zwrócenia się o opinię dyrektora na
wnioskodawcę lub na samego dyrektora. W ten
sposób wskazany w art. 106 k.p.a. tryb został
w zaskarżonej uchwale pominięty.
Wskazując na powyższe, Sąd uwzględnił zarzuty
skargi i orzekł, jak w sentencji wyroku na podstawie przepisu art. 147 §1, oraz art. 152 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. 153,
poz. 1270, ze zmianami ).
Na marginesie Sąd pragnie wskazać, że zgodnie
z treścią art. 200 p. p. s. a. w razie uwzględnienia
skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje
skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony
akt lub podjął zaskarżoną czynność, albo dopuścił
się bezczynności, zwrot kosztów postępowania
niezbędnych do celowego dochodzenia praw.
Przedmiotowa ustawa nie przewiduje natomiast
zwrotu takich kosztów w sytuacji odwrotnej, tj. od
skarżącego na rzecz organu.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT NR II SA/GO 852/08
z dnia 9 czerwca 2009r.
4 14

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący - Sędzia WSA Mirosław Trzecki
Sędziowie - Sędzia WSA Grażyna Staniszewska
Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.)
Protokolant - st. sekr. sąd. Anna Lisowska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca
2009r. sprawy ze skargi Włodzimierza Rutkowskiego, Beaty Sokołowskiej, Kazimierza Sokołowskiego
na uchwałę Rady Gminy Kłodawa Nr XXIV/167/2008
z dnia 10 września 2008r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Kłodawa
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały,

II.

orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu,

III.

zasądza od Rady Gminy Kłodawa na rzecz
skarżących:
-

Kazimierza Sokołowskiego kwotę 557 (pięćset pięćdziesiąt siedem) złotych,

-

Włodzimierza Rutkowskiego kwotę
(pięćset pięćdziesiąt siedem) złotych,

-

Beaty Sokołowskiej kwotę 317 (trzysta siedemnaście) złotych,

557

tytułem zwrotu poniesionych kosztów postępowania.
UZASADNIENIE
Uchwałą Nr XXIV/167/2008 z dnia 10 września 2008
roku Rada Gminy Kłodawa, działając na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.,
Nr 80, poz.717 ze zm.) uchwaliła miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (dalej jako:
mpzp) dla obszaru położonego w Gminie Kłodawa,
wyznaczonego uchwałami tejże Rady Nr VIII/81/
2003 z 24 września 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp i Nr XXVII /283/05 z dnia
7 grudnia 2005 w sprawie zmiany tej uchwały,
obejmującego działkę Nr 31/11 położoną w obrębie
Różanek i część działki Nr 212/4 położonej w obrębie
Wojcieszyc. W uchwale tej, w części wstępnej, Rada
Gminy stwierdziła zgodność planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa wg załączonego na rysunku planu wyrysu. Obszar objęty planem stanowi-

ły dotychczas tereny rolne, należące do Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie Oddziału Terenowego
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gorzowie Wlkp. Zgodnie z uchwalonym planem miejscowym tereny nim objęte przeznaczone zostały na:
teren lotniska, sportu i rekreacji - oznaczony symbolem 1Kl, tereny rolne - oznaczone jako 2R i 3R oraz
teren publicznej komunikacji drogowej - oznaczony
jako 4 KDZ. W myśl uchwały wskazane tereny mogą
być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich
przeznaczeniem podstawowym lub częściowo dopuszczalnym, na warunkach wskazanych w ustaleniach dla poszczególnych terenów.
Pismem z dnia 24 września 2008 roku Włodzimierz
Rutkowski i Kazimierz Sokołowski, reprezentowani
przez pełnomocników, a Beata Sokołowska pismem
z dnia 23 września 2008 roku wezwali Radę Gminy
Kłodawa do usunięcia naruszenia prawa .
W odpowiedzi pismem z dnia 20 października 2008
roku, doręczonym wzywającym w dniu 24 października Rada Gminy Kłodawa uznała podnoszone
w wezwaniu zarzuty naruszenia prawa za bezzasadne i bezprzedmiotowe. Odnosząc się do zarzutów
W. Rutkowskiego i K. Sokołowskiego stwierdziła
m.in. iż zarzut nieprzedstawienia jej przez Wójta
Gminy Kłodawa listy nieuwzględnionych uwag jest
bezprzedmiotowy, bowiem Wójt przedstawił jej rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag do planu
miejscowego jako integralny załącznik Nr 3 do
uchwały z dnia 10 września 2008 roku zawierający
zarówno pozytywne jak i negatywne rozpatrzenie
uwag do przedmiotowego planu.
Skargi do sądu na wskazaną uchwałę złożyli (nadając je w urzędzie pocztowym w dniu 24 października
2008 roku) Beata Sokołowska, Włodzimierz Rutkowski oraz Kazimierz Sokołowski wraz ze 114-oma
innymi osobami, w stosunku do których zapadło
w sprawie II SA/Go 855/08 prawomocne postanowienie z dnia 18 lutego 2009 roku o odrzuceniu ich
skarg ze względu na nieuiszczenie wpisu sądowego.
Sprawy ze skarg Włodzimierza Rutkowskiego, Beaty
Sokołowskiej i Kazimierza Sokołowskiego połączone zostały do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.
W skargach (o identycznej treści) skarżący, powołując się na przepis art. 101 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz
art. 50, art. 51, art. 52, art. 53 § 2 i art. 54 § 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r.
Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - dalej powoływanej
jako ppsa ) zaskarżali w całości powołaną na wstę-
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pie uchwałę i na podstawie 28 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm. – powoływanej dalej jako ustawa o pzp ) oraz
art. 94 w związku z art. 101 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminy wnosili
o stwierdzenie jej nieważności ewentualnie
o stwierdzenie jej niezgodności z prawem oraz - na
podstawie art. 200 i nast. ppsa - o zasądzenie na ich
rzecz kosztów postępowania. Na podstawie art. 106
§ 3 ppsa wnieśli o przeprowadzenie na rozprawie
uzupełniających dowodów z dokumentów powoływanych w uzasadnieniu skargi, a na podstawie art.
61 § 3 ppsa o wstrzymanie wykonania zaskarżonej
uchwały.
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1. naruszenie art. 28 ust. 1 w związku z art. 19
i art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez:

Gminy Kłodawa. Powołując się na utrwalone
orzecznictwo sądów administracyjnych i poglądy doktryny (wyroki WSA w Białymstoku
z dnia 9 lutego 2006 r. II SA/Bk 583/05; WSA
w Warszawie z dnia 12 czerwca 2007r.,
IV SA/Wa 2091/06; WSA we Wrocławiu II SA/Wr
66/07 oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia
22 lutego 2007r. II OSK 1863/06, a także
Z. Niewiadomski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Komentarz, Wydawnictwo
C. H. Beck 2006, str. 189) wywodzili, iż stwierdzenie zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium powinno nastąpić albo w formie
odrębnej uchwały, albo w uchwale podjętej
w części wstępnej uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W niniejszej sprawie natomiast
zaskarżonej uchwały nie poprzedziła uchwała
o zgodności planu miejscowego z ustaleniami
studium ani nie zawiera jej część wstępna zaskarżonej uchwały,

- podjęcie zaskarżonej uchwały w brzmieniu,
które nie odpowiada projektowi tejże uchwały
przekazanej do uchwalenia radnym Gminy Kłodawa przez Wójta Gminy Kłodawa jako organu
właściwego do sporządzenia planu,

3. naruszenie art. 17 pkt 14 ustawy o pzp przez nieprzedstawienie Radzie Gminy Kłodawa listy
nieuwzględnionych pisemnych uwag do projektu mpzp, o których mowa w art. 17 pkt 11
i art. 18 ustawy.

- wprowadzenie zmian w przedstawionym do
uchwalenia projekcie planu miejscowego bez
ponowienia czynności, o których mowa w art. 17
ustawy, w zakresie niezbędnym do dokonania
zmian w projekcie planu miejscowego.

Skarżący podnosili, iż z załącznika Nr 3 do projektu
mpzp wynika, iż zgłoszono 41 uwag. W myśl art. 17
pkt 14 ustawy o pzp wójt przedstawia radzie gminy
projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt. 11 cyt. przepisu. Z powyższego obowiązku o charakterze bezwzględnym Wójt Gminy Kłodawa nie wywiązał się
(co wynika z dołączonych do skargi oświadczeń radnych ) albowiem Radzie Gminy Kłodawa przedstawił
jedynie dokument pod nazwą „Rozstrzygnięcie wójta o sposobie rozpatrzenia uwag”, stanowiący załącznik Nr 3 do projektu mpzp i zawierający jedynie
dane dotyczące ilości uwag, które zostały zgłoszone
do projektu planu oraz ogólnikowe odniesienie się
do sposobu ich rozpatrzenia pod względem zasadności podnoszonych zarzutów. W treści "Rozstrzygnięcia wójta o sposobie rozpatrzenia uwag" brak
jest natomiast listy nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wymogu tego z pewnością nie spełnia zapis, iż „pozostałe uwagi ze wzglądu na brak wymiernych argumentów uznaje się za
bezzasadne”. Wskazywali, iż zarzut dotyczący nieprzedstawienia przez Wójta Gminy Kłodawa listy
nieuwzględnionych pisemnych uwag zgłoszonych
do projektu planu miejscowego podniesiony został
przez nich w wezwaniu do usunięcia naruszenia
prawa z dnia 24 września 2008 roku, które skierowane zostało do Rady Gminy Kłodawa. Na etapie sporządzania niniejszej skargi okazało się, że do dokumentacji przekazanej Wojewodzie Lubuskiemu
w trybie art. 20 ust. 2 ustawy o pzp w związku
z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, załączona została szczegółowa lista nieuwzględnionych uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zdaniem skarżących, tego rodzaju
„techniczny” zabieg ze strony organu w żaden sposób nie konwalidował rażącego naruszenia procedu-

Zaskarżonej uchwale zarzucali :

Wywodzili, iż przedłożony radnym gminy projekt
uchwały zawierał (co wynika z załączonych do skargi
oświadczeń radnych) w dwóch fragmentach inną
treść niż ostateczny tekst uchwały podjętej i przekazanej następnie Wojewodzie Lubuskiemu w trybie
art. 20 ust. 2 ustawy o pzp w celu oceny jej zgodności z prawem. Różnice wystąpiły w § 3 ust. 1 pkt 4
lit. a oraz § 3 ust. 1 pkt 7 zaskarżonej uchwały.
W przekazanym radnym projekcie uchwały w obu
wyżej wymienionych punktach występowało sformułowanie „dróg startowych”, zaś w tekście podjętej uchwały zostało ono zastąpione sformułowaniem
„drogi startowej". Jak wynika z zapisu w protokole
z sesji Rady Gminy Kłodawa zmiana w tym zakresie
nie była, mimo takiej deklaracji, przedmiotem autopoprawki organu sporządzającego projekt planu.
Powyższa okoliczność stanowi naruszenie zasad
i trybu sporządzania planu miejscowego, które wynikają m.in. z przepisów art. 17 i art. 19 ustawy
o pzp. Naruszenie tych przepisów polega na uchwaleniu planu miejscowego w brzmieniu nie odpowiadającym projektowi planu sporządzonego przez
Wójta Gminy Kłodawa jako organu właściwego do
sporządzenia planu oraz na pominięciu obowiązku
ponowienia czynności, o których mowa w art. 17
ustawy, w zakresie niezbędnym do dokonanych
zmian w projekcie planu miejscowego,
2. naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o pzp przez podjęcie zaskarżonej uchwały bez uprzedniego
podjęcia uchwały o zgodności planu miejscowego z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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ry uchwalania planu określonej w art. 17 ustawy
o pzp,
4. naruszenie art. 17 pkt 13 ustawy o pzp przez
wprowadzenie zmian w projekcie planu miejscowego w zakresie nawierzchni pasa startowego lotniska z betonowej na trawiastą bez
ponowienia uzgodnień z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie
WIkp. i Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Skarżący wskazywali, iż po wyłożeniu projektu planu
miejscowego do publicznego wglądu Wójt Gminy
Kłodawa, jako organ właściwy do sporządzenia projektu planu, dokonał w nim zmiany w zakresie nawierzchni pasa startowego lotniska (nawierzchnia
betonowa została zastąpiona przez nawierzchnię
trawiastą). Zmiana ta miała charakter istotny
z punktu widzenia zasad ochrony środowiska oraz
wymogów gospodarki wodnej i melioracji na tym
obszarze, co powinno skutkować ponowieniem
uzgodnień z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w zakresie możliwości odprowadzania wód opadowych z terenu
pasa startowego w taki sposób, aby nie występowało zagrożenie wprowadzania do gruntu substancji
ropopochodnych. Postanowienie Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie
Wlkp. z dnia 29 lutego 2008 roku nakłada obowiązek
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do
istniejącego kolektora deszczowego prowadzącego
wody deszczowe do Jeziora Wojcieszyckiego, po ich
uprzednim podczyszczeniu. Zmiana nawierzchni
pasa startowego z betonowego na trawiastą powoduje, że powyższe uzgodnienie stało się nieaktualne.
Wprowadzenie powyższej zmiany do projektu planu
powinno również skutkować ponowieniem uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Poznaniu bowiem może mieć ona
znaczący wpływ na strefę pośrednią ujęć wody
w Różankach, która znajduje się w granicach zaskarżonego planu miejscowego,
5. naruszenie § 10 ust. 1 i 2 w zw. z § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164,
poz. 1587) przez wprowadzenie zmian w projekcie planu miejscowego, które pozostają
w sprzeczności z ograniczeniami „Raportu oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu
lotniczego lotniska Gorzów Wielkopolski" (zaktualizowanego w kwietniu 2008 roku) oraz
„Prognozy oddziaływania na środowisko”.
Zdaniem skarżących zmiany do projektu planu miejscowego powinny zostać poprzedzone aktualizacją
prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie
z treścią § 10 ust. 1 i 2 w zw. z § 2 pkt. 5 powołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 roku materiały planistyczne, sporządzone na potrzeby projektu planu miejscowego,
powinny być aktualne na dzień przekazania tego
projektu do opiniowania i uzgodnienia. Sporządzona
na potrzeby podjęcia zaskarżonej uchwały prognoza
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oddziaływania na środowisko nie uwzględnia zmian
wprowadzonych do projektu planu w toku postępowania planistycznego.
Wywodzili, iż w „Raporcie oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu lotniczego lotniska Gorzów
Wielkopolski" (aktualizacja kwiecień 2008 rok),
z uwagi na zasięg krzywej dopuszczalnego hałasu
60dB, stwierdzono, że możliwe jest użytkowanie na
projektowanym lotnisku sportowych lekkich samolotów śmigłowych z napędem turbośmigłowym,
sportowych lekkich samolotów śmigłowych z napędem tłokowym, lekkich wielozadaniowych samolotów dyspozycyjnych z napędem tłokowym, lekkich
samolotów dyspozycyjnych z napędem turbośmigłowym, śmigłowców. Zgodnie z treścią § 6 pkt 4
lit. a tiret trzecie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie klasyfikacji
statków powietrznych (Dz.U. Nr 139, poz. 1333
z późn. zm.) samolotem lekkim jest samolot o masie
startowej nie większej niż 5700kg. Paragraf 3 ust. 1
pkt 11 zaskarżonej uchwały wprowadza zakaz wykorzystywania lotniska przez statki powietrzne o masie
startowej powyżej 9000kg oraz samolotów z napędem turboodrzutowym. Zgodnie z treścią § 6 pkt 4
lit. a tiret siódme powołanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
klasyfikacji statków powietrznych, samoloty o masie
startowej 9000kg klasyfikowane są jako transportowe duże. W konsekwencji więc zaskarżona uchwała pozwala obsługiwać znacznie cięższe samoloty niż
dopuszcza to „Raport oddziaływania na środowisko
w zakresie hałasu lotniczego lotniska Gorzów Wielkopolski" (aktualizacja kwiecień 2008 rok), który został sporządzony dla jednostek o mniejszej masie
startowej niż dopuszczone w zaskarżonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Raport nie jest zatem adekwatny do założenia przyjętego w planie. Prowadzi to do sytuacji, w której
w toku postępowania planistycznego nie sprawdzono rzeczywistego zasięgu stref hałasu związanego
z funkcjonowaniem lotniska w odniesieniu do istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Wskazywali nadto,
iż niezależnie od wyżej opisanej sprzeczności pomiędzy treścią zaskarżonej uchwały a treścią „Raportu oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu lotniczego lotniska Gorzów Wielkopolski", sporządzona w toku postępowania planistycznego
„Prognoza oddziaływania na środowisko" nie
uwzględnia zmiany
w zakresie zastąpienia nawierzchni pasa startowego z betonowej na trawiastą,
6. naruszenie rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz.U. Nr 120, póz. 826) przez podjęcie zaskarżonej uchwały o lokalizacji lotniska, mimo iż zakres szkodliwego oddziaływania hałasu związanego z jego funkcjonowaniem wchodzi w strefę
zabudowy mieszkaniowej.
Wskazywali, iż sporządzony z uwzględnieniem powołanego rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca 2007 roku „Raport oddziaływania
na środowisko w zakresie hałasu lotniczego lotniska
Gorzów Wielkopolski" określa zasięg krzywych do-
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puszczalnego długotrwałego średniego poziomu
dźwięku wokół lotniska o wartości 60dB. Na stronie
16 „Raportu", a w ślad za nim na stronie 14 „Prognozy oddziaływania na środowisko" stwierdzono,
że lotnisko może obsługiwać lekkie samoloty szkoleniowe i dyspozycyjne oraz śmigłowce. Tymczasem
już dla samolotów lekkich krzywa dopuszczalnego
długotrwałego hałasu wchodzi na terenie Wojcieszyc w istniejące osiedle mieszkaniowe obok boiska
sportowego (strona 17 rys. 9 Raportu). Co więcej na
rysunku nie uwidoczniono nowobudowanego osiedla mieszkaniowego, w które krzywa dopuszczalnego hałasu wchodzi już bardzo głęboko. Osiedle to
przedstawione jest natomiast w załączniku graficznym Nr 1 do zaskarżonej uchwały. Mając na uwadze
powyższą okoliczność za nieprawdziwe należy uznać
stwierdzenie na stronie 16 „Raportu”, iż „w każdym
przypadku zasięg krzywych dopuszczalnego, długotrwałego, średniego poziomu dźwięku dla czasu
odniesienia 16 godzin pory dziennej i pory doby
60dB nie wykracza poza teren lotniska". Skoro więc
zasięg oddziaływania hałasu w obrębie siedzib ludzkich przekracza normy wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska, niemożliwym jest
zlokalizowanie lotniska na obszarze objętym zaskarżoną uchwałą. Podnosili, że zaskarżona uchwała nie zważając na ograniczenia wynikające z „Raportu
oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu
lotniczego lotniska Gorzów Wielkopolski" - rozszerza
masę startową obsługiwanych samolotów do
9000kg. Tym samym przekroczenie dopuszczalnych
norm hałasu byłoby jeszcze większe.
Jako dodatkowe uzasadnienie tego zarzutu skarżący
powoływali się na uzyskaną opinię dotyczącą wpływu na klimat akustyczny projektowanej lokalizacji
lotniska Gorzów Wielkopolski, sporządzoną przez
biegłego o specjalności akustyka budowlana,
7. naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o pzp przez
uchwalenie planu miejscowego mimo jego niezgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodawa w zakresie dotyczącym przebiegu
drogi GP.
W ocenie skarżących uchwalony plan miejscowy
jest niezgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w zakresie przebiegu drogi GP. Projektowana
w uchwalonym planie droga o parametrach drogi
głównej ruchu przyspieszonego musi być drogą
ponadlokalną - przynajmniej wojewódzką lub krajową - a tym samym jej przebieg winien być najpierw
określony w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, co nie
zostało uczynione. Stwierdzając w § 1 ust. 1 zaskarżonej uchwały zgodność mpzp ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Kłodawa, nie tylko uczyniła to bez
przewidzianej prawem formy, ale również wbrew
oczywistej niezgodności projektowanego planu ze
studium w zakresie przebiegu drogi GP,
8. naruszenie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o pzp przez
dokonanie w § 2 ust. 7 pkt 4 zaskarżonej
uchwały zapisu o obowiązku „zinwentaryzowa-
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nia przez inwestora terenu 1KL kolektora wód
opadowych i roztopowych, o których mowa
w pkt. 3 oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia na odcinkach tego wymagających w obrębie terenu 1KL", podczas gdy nakładanie tego
obowiązku pozostaje poza sferą regulowaną
ustawą o pzp. Wskazany zapis jest, zdaniem
skarżących, niedopuszczalny w świetle art. 15
ustawy, albowiem nie jest możliwe ustanawianie w planie miejscowym nakazów czy też nakładanie obowiązków w zakresie nieuregulowanym ustawowo.

Skarżący zarzucali nadto zawarcie w treści zaskarżonej uchwały sformułowań skutkujących wewnętrzną sprzecznością jej postanowień. Podnosili,
iż zaskarżona uchwała zawiera zapisy o treści wzajemnie sprzecznej, powodujące wątpliwości co do
jej prawidłowego brzmienia. Zapis § 3 ust. 1 pkt 13
uchwały w brzmieniu „dojazd do terenu wg. ustaleń zawartych w § 2 ust. 7 pkt. 1 i 2” jest wewnętrznie sprzeczny albowiem treść § 2 ust. 7 pkt. 1 i 2
dotyczy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków sanitarnych, a nie obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem. Powyższa okoliczność świadczy o pośpiechu i braku należytej staranności w toku
procedury poprzedzającej podjęcie zaskarżonej
uchwały,
9. naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o pzp przez
nieuzasadnione uznanie, że doszło do uzgodnienia planu miejscowego z Prezesem Urzędu
Lotnictwa Cywilnego, podczas gdy z pisma tego organu z dnia 1 lutego 2008 roku wynikało,
że określił on warunki na jakich uzgodnienie
może nastąpić oraz podał - przynajmniej co do
jednego z nich - podstawę prawną uzasadniającą jego określenie. W konsekwencji powyższego uchybienia doszło do naruszenia art. 21
ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku
Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112 z późn.
zm.) w związku z art. 17 pkt 7 lit. c ustawy o pzp
przez nieuzgodnienie planu objętego zaskarżoną uchwalą z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wskazywali, iż w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Kłodawa z dnia 8 stycznia
2008 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
w piśmie z dnia 1 lutego 2008r roku określił
warunki, na jakich może nastąpić uzgodnienie
projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a co do jednego
z nich podał konkretną podstawę prawną, na
jakiej uzgodnienie ma nastąpić. W związku
z powyższym nieuprawnione było skorzystanie
przez organ gminy z
„sankcji" określonej
w art. 24 ust. 2 ustawy o pzp, albowiem Wójt
Gminy Kłodawa został powiadomiony przez
Prezesa ULC o warunkach z podaniem podstawy prawnej co do jednego z tych warunków, po
spełnieniu których możliwe jest dokonanie
uzgodnień. Wskazane naruszenie prawa doprowadziło w konsekwencji do nieuzgodnienia
w toku procedury planistycznej projektu mpzp
z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
10. naruszenie § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie
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opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155,
poz. 1298) w związku z art. 72 ust. 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. dalej powoływanej jako POŚ) przez podjęcie
zaskarżonej uchwały bez sporządzenia podstawowego opracowania ekofizjograficznego obszaru objętego planem (jako jednego z warunków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), który spełniałby
przesłanki określone w § 6 powołanego rozporządzenia.
Skarżący zarzucali, iż sporządzone w niniejszej
sprawie opracowanie nie spełnia wymagań określonych w powołanym rozporządzeniu. W szczególności np. nie określa diagnozy stanu i funkcjonowania
środowiska w zakresie oceny jego odporności na
degradację, oceny stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, oceny stanu zachowania
walorów krajobrazowych oraz oceny charakteru
zmian zachodzących w środowisku. Nadto podnosili, iż dodatkowe uzasadnienie niniejszego zarzutu
jest m.in. przedmiotem opracowań badawczonaukowych, które - z uwagi na krótki termin do
wniesienia niniejszej skargi - nie zostały jeszcze
ukończone. Podkreślali, iż w dyspozycjach podstawowego opracowania ekofizjograficznego wskazano
na konieczność dogłębnej analizy w prognozie oddziaływania projektu zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na środowisko
i funkcje w istniejących powiązanych układach przestrzennych ( str. 13 pkt 23 opracowania). Z dokumentacji planistycznej wynika, że analizy tej nie dokonano,
11. naruszenie § 10 ust. 1 i 2 w zw. z § 2 pkt 5
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz § 2 ust. 2 i § 3
ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych w związku z art. 72
ust. 5 POŚ przez podjęcie zaskarżonej uchwały
bez uprzedniego sporządzenia kompletnego
i ostatecznego problemowego opracowania
ekofizjograficznego obszaru objętego planem
(jako jednego z warunków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), co uniemożliwia merytoryczną ocenę
poprawności tego opracowania.
Zdaniem skarżących, z uwagi na przedmiot planu
i sąsiedztwo dwóch obszarów specjalnej ochrony
ptaków NATURA 2000 oraz strefy ujęcia wody powinno zostać również sporządzone (przed lub
w trakcie prac nad projektem planu miejscowego)
problemowe opracowanie ekofizjograficzne, zgodnie z przepisami § 10 ust. 1 i 2 w zw. z § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku aktualne na dzień przekazania tego
projektu do opiniowania i uzgodnienia,
12. naruszenie art. 41 ust. 2 pkt 4 w związku
z art. 40 ust. 1 pkt 1 POŚ w związku z art. 6
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
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o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880
z późn. zm.) w zw. z § 2 pkt. 32 i 33 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004
roku w sprawie obszaru specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 ( Dz.U. Nr 229, poz. 2313
wraz ze zmianą Dz.U. Nr 179 z 2007 roku,
poz. 1275) przez sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, która zupełnie pomija fakt, iż w bliskim sąsiedztwie terenu objętego uchwalonym planem znajdują się dwa
obszary specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 pod nazwami: Puszcza Barlinecka i Dolina
Dolnej Noteci. Zdaniem skarżących, uchybienie
to uniemożliwia jakąkolwiek merytoryczną ocenę poprawności opracowanej przez Gminę
Kłodawa prognozy. Konsekwencją zarzucanego
uchybienia jest naruszenie art. 33 ust. 3 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody przez podjęcie zaskarżonej uchwały bez
przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, które uwzględniałoby okoliczność, iż projekt planu może znacząco oddziaływać na wymienione powyżej obszary Natura 2000.

Skarżący wywodzili, iż zgodnie z przepisem art. 41
ust. 1 POŚ, organ opracowujący projekt mpzp lub
wprowadzający do niego zmiany sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. Zgodnie z przepisami art. 41 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 1
pkt 4 i 5 ustawy o ochronie przyrody, prognoza powinna określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności
dotyczące obszarów podlegających ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody, tj. obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000. Sporządzona „Prognoza oddziaływania na środowisko" - choć powołuje się w na rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w jakikolwiek
wyraźny sposób „nie określa, nie analizuje i nie
ocenia istniejących problemów ochrony środowiska" (art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska) związanych z istnieniem wymienionych
powyżej obszarów Natura 2000. Podkreślali, iż zarzucane uchybienie jest tym bardziej rażące, jeśli
weźmie się pod uwagę , że wymienione powyżej
obszary Natura 2000 zostały utworzone w celu specjalnej ochrony ptaków, co nasuwa oczywisty wniosek, że spełnienie powyższego celu może kolidować
z funkcjonowaniem lotniska w bliskim sąsiedztwie
tych obszarów oraz to, że z opracowanego przez
gminę raportu oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu lotniczego wynika, że trasy lotów na
planowanym lotnisku będą odbywały się na niskich
wysokościach nad obszarem specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 pod nazwą „Puszcza Barlinecka". Wskazywali, iż dodatkowe uzasadnienie niniejszego zarzutu jest m.in. przedmiotem opracowań badawczo-naukowych, które - z uwagi na
krótki termin do wniesienia niniejszej skargi - nie
zostały jeszcze ukończone,
13. naruszenie art. 20 ust. 2 ustawy o pzp w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
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roku o samorządzie gminnym przez nieprzedstawienie Wojewodzie Lubuskiemu dokumentacji planistycznej dotyczącej zaskarżonej
uchwały w terminie 7 dni od jej podjęcia tj. do
dnia 17 września 2008 roku, co uzasadnia pogląd, że dokumentacja ta przedstawiona mu
dopiero dniu 23 października czyli 5 tygodni po
upływie ustawowego terminu, mogła nie być
gotowa na dzień podjęcia zaskarżonej uchwały.
Skarżący wskazywali, iż jeden z ich pełnomocników
kilkakrotnie zgłaszał się (osobiście lub telefonicznie)
po 17 września 2008 roku do właściwego wydziału
w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w celu
zapoznania się z dokumentacją planistyczną. Dokumentacja ta była jednak nieosiągalna. Pismem
z dnia 31 października 2008 roku (doręczonym
13 listopada 2008 roku ) Wojewoda Lubuski poinformował pełnomocnika skarżących, że dokumentacja prac planistycznych dotycząca zaskarżonej
uchwały wpłynęła do Urzędu Wojewódzkiego
w dniu 23 października 2008 roku. Tym samym Wójt
Gminy Kłodawa aż o 5 tygodni przekroczył 7-dniowy
termin określony w art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, przez co dopuścił się naruszenia
prawa. Wprawdzie procedura oceny zgodności
uchwały z przepisami prawnymi przez wojewodę
jako organ nadzoru, o której to procedurze stanowi
przepis art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie pozostaje w bezpośrednim związku z procedurą kontroli uchwały
przez sąd administracyjny, która jest wszczynana na
podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
to jednak - zdaniem skarżących – wadliwość tej
pierwszej ma wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej
sprawy. Po pierwsze bowiem w toku postępowania
planistycznego, którego część wyznacza norma
określona w art. 20 ust. 2 ustawy o pzp, doszło do
naruszenia prawa, co podlega kontroli sądu administracyjnego również w toku rozpoznawania niniejszej skargi. Po drugie tak duże opóźnienie w przedstawieniu organowi nadzoru dokumentacji planistycznej uzasadnia pogląd, że nie była ona gotowa
na dzień podjęcia zaskarżonej uchwały albo, że posiadała istotne wady, które - bez ich usunięcia - musiałyby spowodować stwierdzenie nieważności
uchwały przez Wojewodę Lubuskiego w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego. Całkowicie logiczna jest
teza, że gdyby dokumentacja planistyczna była gotowa na dzień podjęcia zaskarżonej uchwały, to nie
byłoby żadnych przeszkód, żeby przekazać ją organowi nadzoru w ustawowym terminie. Powyższą
argumentację uzasadnia, zdaniem skarżących, okoliczność, iż w piśmie skierowanym do Rady Gminy
Kłodawa z wezwaniem do usunięcia naruszenia
prawa skarżący zarzucili nieprzedstawienie Radzie
Gminy Kłodawa listy nieuwzględnionych pisemnych
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W toku sporządzania skargi, przy weryfikowaniu dokumentów towarzyszących podjęciu zaskarżonej uchwały, okazało się, że
obecnie lista taka już istnieje. Okoliczność ta pozostaje w ewidentnej sprzeczności z treścią oświadczeń radnych załączonych do niniejszej skargi. Tym
samym w pełni uzasadniony jest zarzut, że załączniki
do uchwały i dokumentacja prac planistycznych nie
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były sporządzone na
dzień podjęcia uchwały
w sposób zgodny z przepisami prawa. Opisana okoliczność świadczy o pośpiechu i niestaranności
w toku procedury poprzedzającej podjęcie zaskarżonej uchwały.
Wskazując powyższe zarzuty skarżący wywodzili, iż
każde z przedstawionych naruszeń prawa, opisanych w pkt od 1 do 12 skargi, stanowi samoistnie
podstawę do stwierdzenia nieważności zaskarżonej
uchwały na podstawie art. 28 ust 1 ustawy o pzp.
Skarżący wskazywali ponadto, iż mają interes prawny w zaskarżeniu uchwały z dnia 10 września 2008
roku. Wynika on z faktu, że planowana inwestycja,
której podstawę stanowi zaskarżona uchwała, będzie bezpośrednio oddziaływała na sferę wykonywania prawa własności nieruchomości przysługujących im na podstawie art. 140 kc. Wynika to wprost
z treści ekspertyz sporządzonych przez Gminę Kłodawa w toku przygotowywania projektu planu objętego zaskarżoną uchwałą. Wywodzili, że ich stanowisko znajduje oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych i poglądach doktryny ( wyrok WSA
w Białymstoku z dnia 9 listopada 2006 roku, II SA/Bk
414/06, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 czerwca
2007 roku, II SA/Wr 66/07, Z. Pławecki, Samorząd
Gminny, Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2005,
wyd II, teza 3 do art. 101 ustawy o samorządzie
gminy).
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Kłodawa
wnosiła o jej oddalenie jako bezzasadnej. Odnosząc
się do poszczególnych zarzutów skargi podnosiła iż:
ad 1. wprowadzone w trakcie trwania sesji Rady
Gminy w dniu 10 września 2008 r. uzupełnienia
i korekty do uchwały nosiły charakter autopoprawek
nie wymagających ponowienia czynności proceduralnych,
ad 2. forma wspólnej uchwały uchwalającej
plan miejscowy oraz stwierdzającej zgodność tego
planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa jest formą akceptowaną przez Lubuski Urząd
Wojewódzki,
ad. 3. lista nieuwzględnionych uwag do projektu
planu była sporządzona w formie tabelarycznej
i została udostępniona radnym na etapie opiniowania w komisjach Rady Gminy oraz na sesji uchwalającej plan,
ad. 4 projekt planu na żadnym z etapów jego
sporządzania nie przewidywał nigdy nawierzchni
betonowej pasa startowego, stąd bezzasadne jest
ponawianie uzgodnień w odniesieniu do uchwalonej nawierzchni trawiastej tego pasa,
ad. 5 nie występują żadne sprzeczności pomiędzy ustaleniami planu a „Raportem oddziaływania
na środowisko w zakresie hałasu lotniczego lotniska
Gorzów Wlkp." jak również „Prognozą oddziaływania na środowisko" , tak w zakresie dopuszczalnego
poziomu hałasu jak też oddziaływania na środowisko,
ad 6. zakres „szkodliwego" oddziaływania hałasu
nie narusza stref zabudowy mieszkaniowej, jako że
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zasięg krzywych dopuszczalnego, długotrwałego,
średniego poziomu dźwięku dla czasu odniesienia
16 godzin pory dziennej i pory doby (60dB) nie wykracza poza teren lotniska, co wynika z „Raportu
oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu
lotniczego lotniska Gorzów Wlkp. " ,
ad 7. plan nie ustala przebiegu planowanej drogi
GP i nie wyznacza terenu dla jej realizacji, a jedynie
sygnalizuje przebieg takiej drogi w sposób informacyjny, a tym samym nie stanowiący. Nie występuje
zatem niezgodność z dotychczasową edycją Studium, w którym taka droga jeszcze nie występuje
w odróżnieniu od nowej, jeszcze nie uchwalonej
jego edycji, w którym ta droga jest już wprowadzona,
ad. 8. ustalenia zawarte w § 2 ust. 7 pkt 4 uchwały dotyczące nałożenia obowiązku zinwentaryzowania przez inwestora terenu 1KL kolektora wód opadowych i roztopowych oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia na odcinkach tego wymagających
w obrębie terenu 1KL uznać należy za dopuszczalne
i niesprzeczne z prawem z uwagi na to, że ustawa
o pzp takiego zakazu nie precyzuje, jaki ustanawia
w odniesieniu do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku
dotyczące w § 4 wymogów w zakresie redakcji tekstowej nakłada w pkt 1 m.in. obowiązek „określenia
nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów." Niezrozumiały jest natomiast zarzut sprzeczności postanowień zapisu zawartego w § 3 ust. 1 pkt 13 gdyż ona nie występuje ,
ad. 9. Urząd Lotnictwa Cywilnego w swym piśmie z dnia 1 lutego 2008 roku ( znak: ULC-LTL-1/5400001/2008-01) w sprawie „uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w gminie Kłodawa w obrębie Różanki
i Wojcieszyce - teren przewidywanego lotniska"
zgłosił dodatkowe, w stosunku do swego poprzedniego pisma z dnia 12 listopada 2007 roku (znak:
ULC-LTL-1MG-501/33/07) wnioski do planu, nie zgłaszając potrzeby dodatkowego wystąpienia o uzgodnienie, co zostało uznane za uzgodnienie z uwagami,
ad. 10. i 11. opracowana ekofizjografia dla obszaru objętego planem sporządzona została przez
biegłego w dziedzinie ochrony przyrody z listy Wojewody Lubuskiego,
ad. 12. zarzut jest całkowicie bezpodstawny
z uwagi na znaczną, wykluczającą bezpośredni
wpływ, odległość obszaru NATURA 2000 od terenów planowanego lotniska. W przypadku najbliżej
położonego fragmentu obszaru NATURA 2000
(„Puszcza Barlinecka") jest to odległość w linii prostej przekraczająca 5 km,
ad. 13 zarzut nieuzasadniony gdyż samą uchwałę Rada Gminy ma obowiązek przedłożyć Wojewodzie Lubuskiemu w terminie 7 dni natomiast dokumentacja planistyczna przedkładana jest Wojewodzie Lubuskiemu w trybie art. 20 ust. 2 ustawy o pzp
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w odrębnym wystąpieniu po całkowitym skompletowaniu dokumentów związanych z planem.
Postanowieniami z dnia 30 stycznia, 4 i 18 lutego
Sąd oddalił wnioski skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały.
W piśmie procesowym z dnia 11 marca 2009 roku
pełnomocnik procesowy skarżącego K. Sokołowskiego i skarżący W. Rutkowski w piśmie z dnia
30 marca 2009 roku, powołując się na przedłożone
do akt zapisy dźwiękowe, zaprzeczali aby lista nieuzwględnionych uwag był przedłożona radnym
w toku opiniowania planu w komisjach Rady Gminy
Kłodawa. Zarzucili też stronie przeciwnej sprzeczność i zajęcie dwóch odmiennych stanowisk (w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia
prawa i w odpowiedzi na skargę) co do zarzutu nieprzedstawienia radnym listy nieuwzględnionych
uwag. Nadto, powołując się na wywody zawarte
w uzyskanym przez Społeczny Komitet Protestacyjny Przeciw Budowie Lotniska w Kłodawie Koreferacie do oceny miejscowego planu zagospodarowania
wykonanym przez Instytut Badań NaukowychZakład Budownictwa, Geotechniki i Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w listopadzie 2008 roku
wywodzili, iż w załączniku Nr 1 do zaskarżonej
uchwały błędnie zostały wskazane granice szkodliwego oddziaływania akustycznego lotniska, a tym
samym radni i okoliczni mieszkańcy zostali wprowadzeniu w błąd co do rzeczywistego zagrożenia
związanego z jego funkcjonowaniem. Wskazane
w załączniku do uchwały granice zostały bowiem
wytyczone w oparciu o nieaktualny „ Raport oddziaływania na środowisko” z listopada 2005 roku.
W jego zaktualizowanej wersji z kwietnia 2008 roku,
wynikający z nowo sporządzonej mapy akustycznej
lotniska zasięg krzywej dopuszczalnego długotrwałego średniego poziomu dźwięku 60dB wykracza już
poza teren planowanego lotniska i wchodzi w strefę
zabudowy mieszkaniowej. Wskazany błąd skutkuje
również wadliwością „Prognozy oddziaływania na
środowisko” sporządzonej w czerwcu 2008 roku,
również w oparciu o rysunek planu na którym błędnie wskazano przebieg wskazanej krzywej, co dyskwalifikuje zarówno ją jak i uchwalony na jej podstawie plan. Oznacza to bowiem także, że uzgodnienia do projektu planu zostały dokonane w oparciu
o „Prognozę …”, która nie uwzględnia aktualnego
przebiegu krzywej określającej zasięg dopuszczalnego długotrwałego średniego poziomu dźwięku
60dB. Zdaniem skarżących uzyskany koreferat wskazuje również na uchybienia w zakresie dokumentacji
planistycznej polegające na braku rozpoznania warunków gruntowo–wodnych, brak specjalistycznej
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla terenu
lotniska, brak uzgodnienia projektu planu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w zakresie strefy ochronnej ujęcia wody pitnej
w Różankach, wymaganego przez przepis art. 4a
ustawy – Prawo wodne.
Ustosunkowując się do pisma procesowego pełnomocnika skarżącego Sokołowskiego z dnia 11 marca
2009 roku, strona przeciwna w piśmie procesowym
z dnia 20 marca 2009 roku, przedstawiając protokoły
z obrad komisji, wywodziła, iż wszystkie uwagi
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wniesione do planu wraz z ich tabelaryczną listą
znajdowały się w dokumentacji planistycznej, były
dostępne podczas prac w komisjach i na sesji Rady
Gminy, podczas której podjęto kwestionowaną
uchwałę, nie występuje też niezgodność w stanowisku organu w kwestii listy nieuwzględnionych uwag.
Nadto w kwestii zarzutów wywodzonych z Koreferatu podniósł że, jak wynika z „Raportu oddziaływania
na środowisko…” założenia w nim przyjęte mają
charakter symulacyjny i dopiero zalecany w nim
pomiar kontrolny na etapie funkcjonowania inwestycji zweryfikuje jej uciążliwość akustyczną.
Pismami z dnia 30 marca 2009 roku, w wykonaniu
zobowiązania Sądu, skarżący wskazali, iż są właścicielami nieruchomości zabudowanych domami
mieszkalnymi położonych: w Różankach w odległości ok. 650m od terenu objętego planem (K. Sokołowski i B. Sokołowska - Nr ewid. działki 80/12)
i w Wojcieszycach w odległości ok. 40m od tego
terenu (W. Rutkowski - Nr ewid. działki 250/21).
Skarżący K. Sokołowski i B. Sokołowska wskazywali
dodatkowo, iż korzystają z ujęcia wody pitnej, dla
którego strefa ochronna położona jest na terenie
objętym planem miejscowym, a skarżący W. Rutkowski, iż jego nieruchomość znajduje się bezpośrednio w strefie szkodliwego długotrwałego średniego poziomu dźwięku ustalonej dla lekkich samolotów w zaktualizowanej w kwietniu 2008 roku wersji „Raportu oddziaływania na środowisko”.
W pismach procesowych z dnia 10 kwietnia 2009
roku pełnomocnik skarżącego K. Sokołowskiego
i skarżący W. Rutkowski, powołując się na złożoną
opinię prawną prof. dr hab. M. Górskiego, dotyczącą
wymagań jakie powinny być spełnione w zakresie
przepisów z zakresu ochrony środowiska przy
przyjmowaniu projektu mpzp, wywodzili iż zaskarżona uchwała jest niezgodna z prawem, bowiem
podjęta została w oparciu o „Prognozę oddziaływania na środowisko” rażąco naruszającą przepisy co
do jej wymaganej treści. Podnosili, iż mieszkańcy
mają prawo znać skutki sposobu zagospodarowania
przestrzeni na terenie gminy w której zamieszkują,
zwłaszcza jeżeli wiąże się to z prowadzeniem inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, a zagospodarowana przestrzeń znajduje się
w ich sąsiedztwie. Zarzucali, iż nierzetelność organów Gminy Kłodawa dotyczyła wszystkich etapów
sporządzania i uchwalania planu miejscowego Zastrzeżenia mieszkańców Gminy Kłodawa zostały
potraktowane bez należytej powagi, a wręcz przemilczane w toku procedowania planu. Ewentualne
zagrożenia związane z jego uchwaleniem i realizacją
nie zostały zdiagnozowane, były marginalizowane,
a nawet wręcz ukrywane przed mieszkańcami Gminy.
W dniu 14 kwietnia 2009 roku do Sądu wpłynęły
wnioski Stanisława Jastrzębskiego, Pawła Lawera,
Ireny Skrzypczak, Stefana Czupryniaka, Jerzego
Hermaszczuka, Krzysztofa Więckowskiego, Tomasza
Modrzejewskiego, Bożeny Adamczak i Ryszarda
Popiela o dopuszczenie do udziału w sprawie – na
podstawie przepisu art. 33 § 2 ppsa - w charakterze
uczestników postępowania. W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazywali, iż wynik sprawy dotyczy ich
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interesu prawnego gdyż są właścicielami nieruchomości zabudowanych, położonych bądź bezpośrednio przy terenie objętych planem, bądź w odległości
do 750 m od niego, zatem znajdujących się w bezpośredniej strefie oddziaływania akustycznego planowanego lotniska, a nadto korzystają z ujęcia wody, dla którego strefa ochronna znajduje się na terenie objętym planem.
Na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2009 roku Sąd dopuścił wnioskodawców do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania.
W toku rozprawy strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska. Uczestniczka postępowania Bożena
Adamczak popierała stanowisko skarżących.
Pełnomocnik skarżących K. Sokołowskiego i W. Rutkowskiego, precyzując stanowisko skarżących, wywodził iż naruszenie interesu prawnego skarżących
wiąże się z naruszeniem przepisu art. 144 Kc i przejawia się w tym, że budowa lotniska stworzy uciążliwości dla skarżących związane z pogorszeniem
warunków zamieszkania związanych z zanieczyszczeniami, hałasem, zmniejszeniem wartości nieruchomości, stworzy możliwość zanieczyszczenia pośredniego ujęcia wody. Z obszaru objętego planem
powstać może bowiem szereg zakłóceń - immisji na
nieruchomości skarżących. Precyzując stanowiska
skarżących w zakresie zgłoszonych w skardze wniosków dowodowych oświadczył, iż nie wnosi o przeprowadzenie dowodu z przedłożonych do skargi
dokumentów w postaci Koreferatu, opinii prawnej
i opinii dotyczącej wpływu lotniska na klimat akustyczny, a zawarta w nich argumentacja stanowić
ma jedynie uzupełnienie uzasadnienia zarzutów
skarg.
Pełnomocnik organu, przedkładając wyjaśnienia
autora „Raportu oddziaływania na środowisko”,
wywodził,
iż już w pierwotnym opracowaniu
uwzględnione zostały samoloty o masie startowej
do 10 285kg, a w oparciu o oświadczenie dziewięciu
radnych Gminy Kłodawa, że mieli oni możność zapoznania się z pełną dokumentacją planistyczną,
w tym również z listą nieuwzględnionych uwag do
planu. Odnosząc się do zarzutów Koreferatu i zarzutu braku uzgodnienia projektu planu z Dyrektorem
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w zakresie strefy pośredniej ujęcia wody pełnomocnik organu powoływał się na wyjaśnienia głównego projektanta planu,.
W piśmie procesowym z dnia 30 kwietnia 2008 roku
pełnomocnik organu wywodził, iż zmiany dokonane
w projekcie planu miejscowego, między etapem
jego publicznego wyłożenia a uchwalenia, nie wymagały ponowienia czynności z art. 17 ustawy
o pzp i były wynikiem dążenia organu do uwzględnienia w jak najszerszym zakresie uwag oponentów
planu miejscowego stąd też np. zmiana dotycząca
pasa startowego i masy startowej samolotów. Wywodził, iż nawet gdyby przyjąć, że zmiany wprowadzone do planu wymagały ponowienia procedury
z art. 17 ustawy o pzp jak i zaistniały inne wadliwości podnoszone w skargach to stanowią one nieistotne naruszenie trybu sporządzania planu (wyrok
WSA w Warszawie z dnia 22 października 2007 roku,
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IV SA/Wa 1035/07- Lex 424665). Zaskarżona uchwała
miałaby bowiem taka samą treść również w sytuacji,
gdyby nie doszło do zarzucanych nieprawidłowości.
W ocenie pełnomocnika organu
podnoszone
w skargach zarzuty nie dotyczą zasad sporządzania
planu miejscowego, ale trybu jego sporządzania
(wyrok WSA w Poznaniu z 20 grudnia 2006 roku
II SA /Po 692/06, Lex 475253). Podnosił, iż wbrew
stanowisku strony skarżącej, opracowanie ekofizjograficzne nie jest elementem procedury planistycznej w rozumieniu art. 17 ustawy i jego brak lub
wady nie stanowią automatycznie podstawy do
orzekania o nieważności planu miejscowego. W tym
przypadku nie ma bowiem zastosowania art. 28
ustawy o pzp. Podniósł też, iż uwagi do projektu
planu zostały przez organ przygotowujący projekt
planu rozstrzygnięte w formie ustnej, gdyż przepisy
nie wymieniają formy pisemnej jako jedynej właściwej dla dokonania takiego rozstrzygnięcia. Zarzucił też, że wskazanie przez pełnomocnika skarżących
na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2009 roku, iż naruszenie ich interesu prawnego polega na naruszeniu
posiadanego przez nich prawa własności nie jest
wystarczające dla uznania, że posiadają oni legitymację skargową o jakiej mowa w art. 101 ustawy
o samorządzie gminnym. Zaskarżona uchwała nie
narusza w żaden sposób posiadanego prawa własności. Kwestia powstania lotniska jest, mimo
uchwalenia planu, zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Do powstania lotniska konieczne jest bowiem
zaistnienie wielu okoliczności, w tym przede wszystkim uzyskanie przez Gminę Kłodawa prawa własności gruntu objętego planem. Zatem podnoszone
naruszenie posiadanego prawa własności jest tylko
potencjalne i hipotetyczne, w sytuacji gdy przepis
art. 101 ust 1 ustawy o samorządzie gminy wymaga
zaistnienia naruszenia interesu prawnego kwestionowanym aktem już w dacie wniesienia skargi. Zdaniem pełnomocnika organu, brak jest legitymacji
procesowej do zaskarżenia kwestionowanego aktu
organu gminy w sytuacji mogącego powstać dopiero w przyszłości zagrożenia interesu prawnego
skarżącego ( wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 lutego 2007 roku II SA /GL 943/06 Lex 356449 ). W ocenie pełnomocnika organu skarżący będą mogli bronić swego prawa własności w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, w którym przysługiwać im będzie status stron postępowania administracyjnego jako właścicielom nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanego lotniska. Natomiast w przypadku rzekomego
spadku wartości nieruchomości skarżący winni skorzystać z regulacji przewidzianej w przepisie
art. 36 ust. 3 ustawy o pzp.
W piśmie procesowym z dnia 2 czerwca 2009 roku
pełnomocnik skarżących W. Rutkowskiego i K. Sokołowskiego wywodził, iż – wbrew aktualnemu stanowisku organu - treść „Raportu oddziaływania na
środowisko …” jak i przebieg spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Kłodawa w dniu
26 marca wskazuje, że założenia poczynione dla
planowanego lotniska obejmowały tylko samoloty
lekkie tj. do 5 700kg. Nadto wywodził, iż wprawdzie
w wersji planu wyłożonej do publicznej wiadomości
nie było, wbrew wcześniejszemu zarzutowi skargi,
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sprecyzowania rodzaju
nawierzchni lotniska, to
w „Prognozie oddziaływania na środowisko” , zaktualizowanej w czerwcu 2008 roku, mowa jest
o nawierzchni utwardzonej dróg startowych, powierzchni manewrowych, parkingów, zaplecza technicznego itp., zaś o betonowej nawierzchni pasów
startowych informował główny projektant planu
podczas posiedzenia komisji komunalnej jeszcze na
9 dni przed uchwaleniem planu. Odnosząc się do
pisma procesowego pełnomocnika skarżących
wskazywał, iż regulacje ustawy – Prawo Budowlane
w aktualnym stanie prawnym już nie gwarantują
właścicielom nieruchomości sąsiednich przymiotu
strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na
budowę. Uchwalenie ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) wskazuje
na zamiar ustawodawcy przesunięcia możliwości
obrony ich interesów na etap wcześniejszy niż uzyskiwanie pozwolenia na budowę.
Na rozprawie w dniu 9 czerwca 2009 roku pełnomocnicy skarżących podtrzymali dotychczasowe
stanowiska procesowe. Pełnomocnicy uczestników
i uczestnicy działający osobiście popierali stanowisko skarżących.
Strona przeciwna również podtrzymywała dotychczasowe stanowisko. Pełnomocnik organu wskazał
nadto, iż teren objęty planem obejmuje ok. 180ha
i wyjaśnił, że przyjęta skala rysunku planu 1:2000
wynikała z wielkości terenu objętego planem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga zasługiwała na uwzględnienie .
Zgodnie z art. 1 § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 25 lipca
2002 roku - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz.1269), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę
działalności administracji publicznej. Kontrola,
o której mowa powyżej, sprawowana jest pod
względem legalności, czyli zgodności z prawem,
jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
Stosownie zaś do art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 156, poz. 1270,
ze zm.- powoływanej jako: ppsa) kontrola działalności administracji publicznej wykonywana przez sądy
administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego jednostek
samorządu terytorialnego (art. 3 § 2 pkt 6 ppsa).
W ramach sprawowanej kontroli sąd administracyjny w przypadku stwierdzenia, iż kontrolowany akt
narusza prawo uchyla go lub stwierdza jego nieważność zaś w przypadku uznania, iż pozostaje on
w zgodzie z obowiązującym prawem skargę oddala.
Szczególnego podkreślenia wymaga, iż stosownie
do przepisu art. 134 § 1 ppsa Sąd nie jest związany
zarzutami skargi co oznacza, iż bada zaskarżony akt
pod kątem jego zgodności z prawem niezależnie od
tychże zarzutów.
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W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skarg Kazimierza Sokołowskiego, Beaty Sokołowskiej i Włodzimierza Rutkowskiego była uchwała Rady Gminy
Kłodawa z dnia 10 września 2008 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie
Kłodawa, obejmującego działkę 31/11 w obrębie
Różanek i część działki Nr 212/4 w obrębie Wojcieszyc.
W związku z takim przedmiotem zaskarżenia podstawę kontroli sądowoadministarcyjnej stanowił
przepis art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,
Nr 142. poz. 1591 ze zm.) stanowiący, iż każdy czyj
interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone
uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organy
gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej,
może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia
naruszenia prawa - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego,
W pierwszej kolejności obowiązkiem Sądu było jednakże zbadanie czy wniesiona skarga spełnia wymogi formalne jej dopuszczalności. Skarżący
w swych skargach zakwestionowali legalność
uchwały w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwałę w tym
przedmiocie należy zaliczyć do uchwał z zakresu
administracji publicznej. Ustanawia ona bowiem
przepisy powszechnie obowiązujące na terenie gminy, mające charakter prawa miejscowego (art. 14
ust. 8 ustawy o pzp) i podjęta została na podstawie
upoważnienia ustawowego o jakim mowa w przepisie art. 40 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy o samorządzie gminnym. Skarżący dopełnili
wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
kierując do Rady Gminy pisma z 23 i 24 września
2008 roku, które wpłynęły do tego organu w tym
samym dniu i na które uzyskali odpowiedź pismem
z dnia 20 października 2008 roku, doręczonym im
24 października. Skarga wniesiona została (nadana
w urzędzie pocztowym) w dniu 24 listopada 2008
roku, a więc z dochowaniem 30-dniowego terminu
o jakim mowa w art. 53 § 2 ppsa. Tym samym
w ocenie Sądu wymogi formalne skargi zostały
spełnione, a skarga podlegała kognicji sądu administracyjnego.
Rozpoznając skargę wniesioną na podstawie przepisu art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
w następnej kolejności Sąd miał obowiązek zbadania posiadania przez skarżących legitymacji procesowej do zaskarżenia przedmiotowej uchwały. Badanie uprawnienia podmiotu do wniesienia skargi
następuje w kontekście przesłanek określonych
w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
a nie na podstawie art. 50 § 1 ppsa. W przeciwieństwie bowiem do postępowania prowadzonego na
podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, w którym stroną może być każdy, czyjego interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy postępowanie, stroną w postępowaniu toczącym się na
podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym może być jedynie podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone
kwestionowanym skargą aktem ( wyrok NSA z dnia
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3 września 2004r., OSK 476/04, ONSA i WSA
z 2005r., Nr 1, poz. 2). Skarga złożona w trybie powyższego przepisu nie ma charakteru actio popularis, zatem do jej wniesienia nie legitymuje ani
sprzeczność z prawem zaskarżonej uchwały, ani też
stan zagrożenia naruszenia interesu prawnego lub
uprawnienia (vide: wyrok NSA z dnia 1 marca 2005
roku, OSK 1437/2004, Wokanda 2005 r. Nr 7 - 8,
str. 69). Podkreślić należy, że przepis art. 101 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym nie daje podstawy
do korzystania przez każdego z prawa do wniesienia
skargi w interesie publicznym (wyrok SN z dnia
7 marca 2003 roku, III RN 42/02, OSNP z 2004r., Nr 7,
poz. 114). Jak podkreślono w orzecznictwie, nawet
ewentualna sprzeczność uchwały z prawem nie daje
legitymacji do wniesienia skargi, jeżeli uchwała ta
nie narusza prawem chronionego interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego (wyrok NSA z dnia
14 marca 2002 r., II SA 2503/01, Lex Nr 81964).
Oznacza to, że przymiot strony w postępowaniu
kwestionującym legalność planu miejscowego
kształtowana jest na innych zasadach aniżeli w postępowaniu administracyjnym regulowanym przepisami Kpa. Dopiero naruszenie interesu prawnego
lub uprawnienia otwiera drogę do merytorycznego
rozpoznania skargi tj. oceny zgodności z prawem
uchwały w przedmiocie miejscowego planu. Ocena
ta zaś dotyczy rodzaju naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego i w zależności od
tego skarga może być uwzględniona lub nie. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem na skarżącym,
kwestionującym legalność zaskarżonego aktu spoczywa obowiązek wykazania się nie tylko indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem, ale
także zaistniałym w dacie wnoszenia skargi, nie
w przyszłości, naruszeniem tego interesu prawnego
lub uprawnienia. Wnoszący skargę w trybie art. 101
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym musi wykazać, że istnieje związek pomiędzy jego prawnie gwarantowaną sytuacją, a zaskarżoną uchwałą, polegający na tym, że uchwała narusza jego interes prawny lub uprawnienia ( vide: wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 7 marca 2003 roku, III RN 42/02, publ.: OSNP
z 2004 roku, Nr 7, poz. 114, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 września 2004 roku, II SA/Bk 364/04,
Lex Nr 173736). Ponieważ do wniesienia skargi nie
legitymuje jedynie stan zagrożenia naruszeniem,
przeto w skardze należy wykazać, w jaki sposób doszło do naruszenia prawem chronionego interesu
lub uprawnienia podmiotu wnoszącego skargę (wyrok NSA z dnia 4 lutego 2005 roku, OSK 1563/04,
LEX Nr 171196, wyrok NSA z dnia 22 lutego 2006
roku, II OSK 1127/05, LEX Nr 194894). O uwzględnieniu skargi z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym przesądza wykazanie naruszenia przez
organ gminy konkretnego przepisu prawa materialnego, wpływającego negatywnie na sytuację prawną skarżącego. Interes ten powinien być bezpośredni i realny (vide : wyrok NSA z dnia 23 listopada
2005 roku, I OSK 715/05, LEX Nr 192482, wyrok NSA
z dnia 4 września 2001 roku, II SA 1410/01, Lex
Nr 53376, postanowienie NSA z dnia 9 listopada
1995 r., II SA 1933/95, publ.: ONSA z 1996r., Nr 4,
poz. 170, wyroki WSA w Białymstoku z dnia 4 maja
2006r., II SA/Bk 764/06 i II SA/Bk 763/05). Interes
prawny skarżącego, co do którego wprost nawiązuje
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art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, musi
wynikać z normy prawa materialnego kształtującej
sytuację prawną wnoszącego skargę. W orzecznictwie i doktrynie eksponuje się przede wszystkim
bezpośredniość, konkretność i realny charakter interesu prawnego strony kształtowanego aktem stosowania prawa materialnego. Jak podkreśla NSA
przymiot strony w postępowaniu sądowym, mającym na celu ocenę zgodności z prawem danej
uchwały organu gminy, przysługuje wyłącznie
podmiotowi, którego interes prawny lub uprawnienie zostały tym aktem prawa miejscowego naruszone przed wniesieniem skargi. Przepis art. 101 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym nie przyznaje bowiem takiej legitymacji podmiotom, których interesy
prawne lub uprawnienia są dopiero zagrożone naruszeniem w wyniku wejścia w życie postanowień
aktu prawa miejscowego.
W kontekście wywodów dotyczących kwestii naruszenia interesu prawnego należy wskazać, iż przepis
art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym był
przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny, co do jego zgodności z Konstytucją RP w zakresie wynikającego z niego wymogu umożliwiającego zaskarżenie aktów administracyjnych jedynie
podmiotom, które wykażą się naruszeniem konkretnego i indywidualnego interesu prawnego wynikającego z konkretnej normy prawa materialnego.
Wyrokiem z dnia 16 września 2008 roku (SK 76/06
TK, OTK-A 2008/7/121) Trybunał Konstytucyjny
stwierdził, iż jest on zgodny z art. 45 ust. 1 w związku
z art. 2 i 7 oraz art. 77 ust.2 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 ustawy
o pzp) uchwalanym przez radę gminy jako jej organ
stanowiący. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o pzp
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami,
sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Z kolei art. 6 ust. 2 tej ustawy stanowi, że
każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą
do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł
prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego
prawem interesu publicznego oraz osób trzecich,
a także do ochrony własnego interesu prawnego
przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych. Oznacza
to, że regulacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą dotyczyć interesu
prawnego wynikającego z norm materialnoprawnych kształtujących prawo własności bądź inne
prawa, z których wynika tytuł prawny do nieruchomości.
Oceniając istnienie po stronie skarżących legitymacji
procesowej do zaskarżenia uchwały w przedmiocie
planu miejscowego wskazać w pierwszej kolejności
należy, iż kwestionowanym planem objęty został
wyłącznie tereny stanowiące działkę ewid. Nr 31/11
i część działki Nr. ewid. Nr 212/4, będące własnością
Skarbu Państwa, a pozostające w zarządzie Oddziału
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Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Skarżący są natomiast (co nie było sporne)
właścicielami nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi, położonych poza terenem objętym planem miejscowym przyjętym zaskarżoną
uchwałą. Nieruchomości skarżących, jak wynika
z niezakwestionowanych przez stronę przeciwną
oświadczeń, położone są w odległości 650m
(K. Sokołowski i B. Sokołowska) i 40m (W. Rutkowski) od granic terenu objętego planem. Zaskarżając
uchwałę z dnia 10 września 2008 roku zakwestionowali oni tym samym przyjęte w planie przeznaczenie terenu stanowiącego nieruchomości do których
nie mają tytułu prawnego. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentowany jest
ugruntowany pogląd, że w postępowaniu planistycznym interes prawny, znajdujący ochronę
w przepisach Kodeksu cywilnego, ma niewątpliwie
właściciel nieruchomości położonej na terenie objętym planem (vide: wyrok NSA z 29 grudnia 1999
roku IV SA 1501/99 , Lex 48196), a także, iż uchwała
w przedmiocie mpzp nie narusza interesu prawnego skarżącego w sytuacji, gdy kwestionuje on zmianę przeznaczenia działki, której nie jest właścicielem
ani też nie ma do niej innych praw (vide: wyrok NSA
z dnia 3 września 2004 r., OSK 476/04, ONSA i WSA
z 2005 r., Nr 1, poz. 2). Ten ostatni pogląd traktować
jednak należy jako zasadę dopuszczającą wyjątki.
Za taki wyjątek można bowiem uznać sytuację, gdy
skargę wnosi właściciel nieruchomości nie objętej
wprawdzie granicami planu miejscowego, uchwalonego kwestionowaną przez niego uchwałą, ale nieruchomości sąsiedniej, na którą będzie oddziaływała
inwestycja planowana na działce objętej planem
(vide: wyrok NSA z dnia 7 maja 2008 roku II OSK
84/08 i wyrok NSA z dnia 13 października 2003 roku
IV SA 456-458/02 nie publik.). W uzasadnieniu
pierwszego z przywołanych wyroków NSA stwierdził
nadto, iż pojęcie nieruchomości sąsiedniej objętej
planem, na której planowana jest realizacja inwestycji może obejmować nie tylko nieruchomość graniczącą fizycznie z nieruchomością, której właściciela
interes prawny został naruszony, ale również inne
nieruchomości. Przymiot strony będzie przysługiwał
także innym osobom jeżeli planowany obiekt będzie
miał wpływ na prawnie chronione interesy tych
osób. Takie pojmowanie pojęcia nieruchomości
sąsiedniej jest powszechnie przyjęte na tle przepisów Kodeksu cywilnego, zawierających regulacje
dotyczące tzw. prawa sąsiedzkiego, a ściślej art. 144 tego Kodeksu, obejmującego zakaz ujemnego oddziaływania na cudzą nieruchomość w drodze
tzw. immisji pośrednich. NSA stwierdził również, iż
sam fakt, że zapisy planu nie zmieniają przeznaczenia gruntu należącego do skarżącego nie uzasadnia
twierdzenia o braku jego legitymacji do zaskarżenia
uchwały. Wskazać też należy na wyrok NSA z dnia
20 listopada 2003 roku w sprawie II SA/ Po 1252/03,
w którym Sąd ten stwierdził, iż „planowanie na nieruchomości graniczącej z nieruchomością skarżących kopalni kruszywa stwarza niebezpieczeństwo
wykorzystywania tejże nieruchomości w sposób
zakłócający korzystanie z nieruchomości skarżących
ponad przeciętną miarę (art. 144 Kc). Skoro tak, to
skarżący mieli, chroniony konkretną normą, interes
prawny w kwestionowaniu projektu zmiany planu”.
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Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy należało, w ocenie Sądu, uznać, iż
w świetle podnoszonych przez skarżących okoliczności związanych z oddziaływaniem na ich nieruchomości planowanego na terenie objętym planem
lotniska, przysługuje im legitymacja procesowa do
zaskarżenia uchwały z dnia 10 września 2008 roku,
wymagana przez przepis art. 101 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminny. Bez wątpienia bowiem zaplanowanie w planie miejscowym lokalizacji inwestycji w postaci lotniska o funkcji sportoworekreacyjnej, operacyjnej w obsłudze zarządzania
kryzysowego i ratownictwa medycznego należy
uznać za zlokalizowanie inwestycji mogącej oddziaływać, w szczególności w związku z wytwarzanym
hałasem i innymi immisjami, na położone w jej sąsiedztwie nieruchomości skarżących zabudowane
budynkami mieszkalnymi powodując pogorszenie
warunków środowiskowych życia i zamieszkiwania,
a także obniżenie wartości nieruchomości. Lotnisko
jest inwestycją, która już ze względu na swą specyfikę kwalifikowana była przez ustawodawcę, w stanie
prawnym obowiązującym w okresie procedowania
spornej uchwały, jako przedsięwzięcie znacząco
oddziaływujące na środowisko, które wymaga lub
może wymagać raportu oddziaływania nas środowisko (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz.U. 2004r., Nr 257, poz. 2573) na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia. Tak więc charakter inwestycji oraz położenie nieruchomości skarżących względem terenu objętego planem na którym ma być zlokalizowania oraz możliwy zakres jej
oddziaływania pozwalały w ocenie Sądu na uznanie
istnienia po stronie skarżących legitymacji do zaskarżenia uchwały z dnia 10 września 2008 roku.
Dodatkowo wskazać należy, iż naruszenie prawa
własności zapisami planu miejscowego nie polega
na tym, że uchwalony mpzp „dokonuje zaboru czegokolwiek z nieruchomości właściciela lecz na tym,
że wpływa na ukształtowanie sposobu wykonywania
prawa własności. Naruszenie interesu prawnego
więc nie polega na odjęciu jakiejś dotychczasowej
wartości prawnej (uprawnienia, możliwości prawnej), ale również na spowodowaniu, iż jakaś wartość
prawna (uprawnienie, możliwość prawna) nie będzie mogła być realizowana (vide: wyrok WSA
we Wrocławiu z dnia 7 września 2006 roku II SA/Wr
604/05 Lex 297165). W tym miejscu jednakże przypomnienia i szczególnego podkreślenia wymaga, że
uznanie, iż doszło do naruszenia interesu prawnego
skarżących nie warunkuje automatycznie uwzględnienia skargi, a jedynie stanowi przesłankę jej dopuszczalności umożliwiającą Sądowi merytoryczną
ocenę zasadności wniesionych skarg.
Na gruncie ustawy o samorządzie gminnym
podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały
rady gminy jest przepis art. 91 ust. 1 z zw. z art. 91
ust. 4 tej ustawy, stanowiący, iż nieważna jest
uchwała sprzeczna z prawem, jeżeli naruszenie pra-
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wa jest istotne. Jednakże w przypadku uchwały
w sprawie przyjęcia planu miejscowego podstawą
do stwierdzenia jej nieważności jest przepis art. 28
ust. 1 ustawy o pzp. Zgodnie z nim naruszenie zasad
sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu sporządzania go, a także naruszenie właściwości organów powoduje nieważność uchwały
Rady Gminy w całości lub części.
Przez tryb sporządzania planu miejscowego należy
rozumieć sekwencję czynności, które podejmują
organy planistyczne w celu doprowadzenia do
uchwalania planu. Procedura planistyczna jest procedurą sformalizowaną, wyznaczającą zakres i kolejność czynności wymaganych przy sporządzaniu
planu miejscowego i obejmuje: ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu,
etap składania wniosków do planu i ich rozpatrzenia
przez organ sporządzający plan, wystąpienie o opinie do wskazanych w ustawie podmiotów, uzgodnienie projektu planu z organami wymienionymi
w ustawie, wprowadzenie ewentualnych zmian
w sporządzonym projekcie planu, wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, dyskusję publiczną, etap zgłaszania uwag do projektu planu, ich
rozstrzygnięcie przez organ przygotowujący projekt
planu, przekazanie radzie projektu planu wraz z listą
nieuwzględnionych uwag, rozstrzygnięcie rady gminy w przedmiocie nieuwzględnionych uwag, uchwalenie planu.
Wskazania wymaga, iż w zakresie przesłanki
stwierdzenia nieważności jaką jest naruszenie trybu
uchwalania planu miejscowego obowiązuje wymóg
istotności naruszenia trybu sporządzania planu.
Wymóg ten należy rozumieć jako naruszenie trybu,
prowadzące w konsekwencji do sytuacji, w której
przyjęte ustalenia planistyczne są odmienne od
tych, które zostałby podjęte gdyby do naruszenia
trybu nie doszło.
Natomiast przesłanka stwierdzenia nieważności
określona jako naruszenie zasad sporządzania planu nie jest obarczona wymogiem istotności, co
oznacza, iż każde naruszenie zasad sporządzania
planu prowadzi do stwierdzenia jego nieważności.
Przez zasady sporządzania planu należy rozumieć
merytoryczne wymogi jakim odpowiadać powinien
akt planistyczny, co odnosi się do ustaleń planu
zawartych w części opisowej i graficznej, jego załączników, a także standardów dokumentacji planistycznej obejmującej materiały planistyczne, skalę
opracowań kartograficznych, prawidłowość stosowanych oznaczeń i nazewnictwa oraz sposób dokumentowania prac planistycznych.
Dokonując w oparciu o przepis art. 28 ust. 1
ustawy o pzp oceny dochowania przez organy planistyczne Gminy Kłodawa (Wójta i Radę Gminy)
trybu sporządzania planu miejscowego jak i dochowania zasad jego sporządzania Sąd, w kontekście
zarzutów skarg jak i na podstawie art. 134 § 1 ppsa
uznał, iż zaskarżona uchwała z dnia 10 września
2008 roku narusza prawo w zakresie skutkującym
jej nieważnością w całości. Odnosząc się do zarzutów skargi wskazać jednakże należy, iż nie wszystkie
z nich okazały się uzasadnione.
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Za nieuzasadniony uznać należało zarzut Nr 2
dotyczący podjęcia zaskarżonej uchwały bez
uprzedniej uchwały o zgodności mpzp z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przepisem art. 20
ust. 1 ustawy o pzp plan miejscowy uchwala rada
gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. W kontekście wskazanego zarzutu skargi należy zauważyć, że orzecznictwo dotyczące wykładni powyższego przepisu nie jest jednolite.
W niektórych orzeczeniach przyjmuje się, że przepis
art. 20 ust. 1 ustawy o pzp wymaga, aby stwierdzenie zgodności planu ze studium nastąpiło w formie
odrębnej uchwały, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym z prawem jej zaskarżenia do sądu administracyjnego. A skoro tak, to nie jest możliwe,
aby stwierdzenie tej zgodności nastąpiło w tej samej
uchwale, w której następuje uchwalenie planu (vide:
wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2007r.,
sygn. akt IV SA/Wa 2091/06, LEX Nr 341285). Rozważając tę kwestię WSA w Białymstoku w uzasadnieniu przywołanego w skardze wyroku z dnia
9 lutego 2006r. (sygn. akt II SA/Bk 583/05, LEX
Nr 173715) stwierdził, iż uchwalenie planu, wraz
z jednoczesnym rozstrzygnięciem o kwestiach
w nim wymienionych, następuje po stwierdzeniu
zgodności planu ze studium. Stwierdzenie zgodności planu miejscowego ze studium jest zatem czynnością towarzyszącą uchwaleniu planu, ale następuje przed jego uchwaleniem. Jeśli tak, to powinno
nastąpić w formie odrębnej uchwały. Odrębna,
uprzednia uchwała o zgodności planu z ustaleniami
studium, podlegająca ocenie organu nadzoru co do
jej legalności, a także zaskarżeniu do sądu w trybie
art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, służy
ochronie zasady praworządności w procesie sporządzenia planu, dlatego też brak takiej odrębnej
uchwały uznać należy za istotne naruszenie trybu
sporządzania planu w rozumieniu art. 28 ust. 1
ustawy. Natomiast w wyroku z dnia 8 sierpnia 2006
roku (II OSK 698/06, teza II) NSA stwierdził, że nawet
„zakładając, iż rada gminy narusza normę art. 20
ust. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzając zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego
gminy w uchwale podejmującej plan, a nie w poprzedzającej ją odrębnej uchwale, to naruszenie to
nie może być traktowane jako istotne naruszenie
trybu, tym bardziej zasad sporządzania planu, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, skutkując nieważnością podjętego planu”. Na gruncie wykładni
omawianego przepisu w aktualnym orzecznictwie
sądowoadministracyjnym przeważające jest jednak
stanowisko sprowadzające się do poglądu, iż dla
stwierdzenia zgodności projektu planu ze studium
nie jest wymagana odrębna uchwała rady gminy.
Wymóg o jakim mowa w art. 20 ust. 1ustawy o pzp
jest bowiem spełniony zarówno wtedy, gdy stwierdzenie przez radę gminy zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
następuje
w sytuacji, gdy zostanie podjęta odrębna uchwała
w tym przedmiocie, jak i wówczas, gdy uchwała
o zgodności projektu planu miejscowego z ustale-
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niami studium zostanie podjęta w części wstępnej
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Pogląd taki wypowiedziany został m.in. w wyroku WSA w Łodzi
z dnia 13 sierpnia 2008 roku (II SA/Łd 417/08)
i w wyroku NSA z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie II OSK 1863/06 (ONSAiWSA 2008/1/14) W tej
ostatniej sprawie NSA uznał, iż nie narusza przepisu
art. 20 ust. 1 ustawy o pzp uchwała stwierdzająca, iż
rada miejska uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
Skład orzekający w sprawie niniejszej podziela pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowany w powołanym orzeczeniu. Podkreślenia bowiem wymaga, iż przepis art. 20 ust. 1 ustawy
o pzp nie przewiduje wprost obowiązku podejmowania w analizowanej kwestii odrębnej uchwały,
stąd nie można mówić o istnieniu w tym zakresie
bezwzględnego obowiązku rady skutkującego –
w razie jego niedochowania, jak wywodzą skarżący nieważnością planu. W takim przypadku restrykcyjny charakter regulacji zawartej w art. 28 ustawy,
zastrzeżonej dla najcięższych przypadków naruszenia prawa przy sporządzaniu projektu planu miejscowego, sprzeciwia się stwierdzeniu nieważności
ze wskazanego powodu. W części wstępnej badanej
uchwały, poprzedzającej ustalenia planu, znalazł się
zwrot: „uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w Gminie Kłodawa (…) stwierdzając jednocześnie
jego zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa”. W ocenie Sądu tak sformułowana uchwała
czyni zadość wymogowi stawianemu przez przepis
art. 20 ust.1 ustawy o pzp. Zawiera bowiem pozytywne i jednoznaczne stwierdzenie organu stanowiącego gminy co do zgodności uchwalanego projektu planu ze studium.
Mając na uwadze przepis art. 134 ppsa, do kwestii
dochowania trybu procedury planistycznej w zakresie rozstrzygnięcia w przedmiocie opinii i uwag do
planu, Sąd odniósł się z urzędu. W ramach sformalizowanej procedury planistycznej regulowanej przepisem art. 17 ustawy o pzp na organie sporządzającym projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ciąży w jej toku obowiązek rozpatrzenia wniesionych do planu wniosków (art. 17
pkt 3 ustawy o pzp) i rozstrzygnięcia o wniesionych
do planu uwagach (art. 17 pkt 12).
Organ sporządzający projekt planu nie jest związany treścią wniosków, ale ma obowiązek ich rozpatrzenia. Pominięcie tego etapu procedury lub poszczególnych wniosków może skutkować naruszeniem procedury sporządzania planu w rozumieniu
art. 28 ustawy. Wprawdzie ustawa o pzp wprost nie
wskazuje formy prawnej w jakiej następuje rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosków do planu, ale
mając na uwadze zasady ogólne działania organu
przygotowującego projekt planu, którym jest organ
wykonawczy gminy, nie może budzić wątpliwości,
że czynność ta powinna być dokonana w trybie
zarządzenia tego organu (tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta) i z dochowaniem formy pisemnej.
Organ nie ma obowiązku wydawania indywidual-
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nych zarządzeń dotyczących każdego z wniosków.
Może rozpoznać je zarządzeniem zbiorczym w sprawie uwzględnienia lub odrzucenia wniosków,
przedstawiając jednakże każdy złożony wniosek
w zindywidualizowany sposób wraz z indywidualnym rozpatrzeniem go. Nadto powinien przedstawić
je w załączonej do zarządzenia tabeli. W kwestii tej
bowiem znajdują zastosowanie uregulowania wydanego, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o pzp,
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) regulującego m.in. sposób dokumentowania prac planistycznych. Zgodne z przepisem § 12 rozporządzenia
wykonanie czynności o jakich mowa w art. 17 ustawy dokumentuje się poprzez sporządzenie dokumentacji planistycznej składającej się m.in. z wykazu
wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór określa
załącznik Nr 4 do rozporządzenia (pkt 4 § 12 rozporządzenia) oraz rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia wniosków o których mowa w pkt 4 (pkt 5
§ 12 rozporządzenia). W dokumentacji planistycznej
rozpoznawanej sprawy, przedłożonej na żądanie
Sądu, znajdują się jedynie dwukrotnie sporządzone wg wzoru z załącznika Nr 4 - wykazy wniosków do
mpzp gminy Kłodawa w obrębie wsi Różanki
i Wojcieszyce (k. 33 - 35 i k. 45-46 dokumentacji planistycznej), co związane było z ponowieniem tego
etapu procedury ze względu na zmianę uchwały
o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego. Z treści drugiego z wykazów wynika, iż wnioski
zostały rozpoznane w dniu 27 marca 2006 roku.
Mimo wskazania w spisie treści dokumentacji planistycznej (pkt 7 i 9), iż prócz wykazu wniosków znajduje się w niej również rozstrzygnięcie w sprawie
rozpatrzenia wniosków, dokumentu w tym przedmiocie brak. Na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2009
roku pełnomocnik organu oświadczył, iż w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszonych wniosków Wójt
Gminy Kłodawa podjął rozstrzygnięcie ustnie. Mając
na uwadze poczynione wyżej rozważania i wskazane
regulacje prawne – w ocenie Sądu - uznać należało,
iż w istocie w rozpoznawanej sprawie omawiany
etap procedury planistycznej (art. 17 pkt 3 ustawy
o pzp ) nie został dochowany. Brak jest bowiem
wymaganego rozstrzygnięcia Wójta Gminy Kłodawa
w przedmiocie zgłoszonych wniosków, a to ze
względu na brak udokumentowania tej czynności
w wymagany prawem sposób. Należy mieć przy
tym na uwadze, iż sąd administracyjny rozpoznając
skargę orzeka na podstawie akt administracyjnych
(art. 133 § 1 ppsa ), którymi jest w niniejszej sprawie
dokumentacja planistyczna i nie jest możliwe prowadzenie postępowania dowodowego w kwestii
ustalenia, iż doszło do podjęcia rozstrzygnięcia
w formie ustnej. Wskazania przy tym wymaga, iż
zważywszy na uregulowania § 12 pkt 4 i 5 powołanego wyżej rozporządzenia , wymagające w rozważanej kwestii dwóch odrębnych dokumentów, nie
ma podstaw do rozważania czy można przyjąć, iż
sporządzony wg. wzoru z zał. Nr 4 do rozporządzenia wykaz wniosków złożonych do mpzp stanowi
równocześnie również wymagane prawem rozstrzy-
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gnięcie wójta. Poza tym na przeszkodzie takiej ewentualności stoi fakt, iż również sam wykaz wniosków
dotknięty jest istotną wadliwością. Ze wzoru wykazu wniosków, stanowiącego zał. Nr 4 do rozporządzenia wynika, iż sam wykaz musi być podpisany
przez wójta burmistrza albo prezydenta miasta. Aktualny w sprawie wykaz wniosków do planu (k. 4546), podobnie zresztą jak i poprzedni, nie zostały
podpisane przez Wójta Gminy Kłodawa.
Podobną wadliwością w postaci braku wymaganego
podpisu Wójta Gminy Kłodawa dotknięte są, znajdujące się w dokumentacji prac planistycznych: wymagany przez § 12 pkt 10 rozporządzenia wykaz
opinii do projektu planu miejscowego sporządzany
wg wzoru stanowiącego zał. Nr 5 do rozporządzenia
i wykaz uzgodnień projektu planu miejscowego,
sporządzany wg wzoru stanowiącego zał. Nr 6 do
rozporządzenia ( § 12 pkt 11 rozporządzenia ). Również protokół z publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, o jakiej mowa
w art. 17 pkt 10 ustawy o pzp , powinien być podpisany przez Wójta Gminy Kłodawa ( § 12 pkt 15 rozporządzenia i zał. Nr 8 do niego ).
W ocenie Sądu do istotnego naruszenia procedury
planistycznej doszło także na kolejnym etapie jej
przeprowadzania tj. na etapie rozpatrywania uwag
o jakich mowa w art. 18 ustawy o pzp, zgłoszonych
do planu ( art. 17 pkt 12 ustawy o pzp ). W przypadku wniesionych w terminie 21 dni uwag do projektu
planu wyłożonego do publicznej wiadomości obowiązkiem organu sporządzającego jego projekt jest
– podobnie jak w przypadku wniosków - sporządzenie wykazu takich uwag wg ustalonego w zał. Nr 8
wzoru (§ 12 pkt 15 rozporządzenia) oraz rozstrzygnięcie tych uwag, co podlega udokumentowaniu
(§ 12 pkt 17 rozporządzenia), a więc wymaga formy
pisemnej. Co do prawnej formy rozpatrzenia przez
organ sporządzający plan zgłoszonych uwag aktualne pozostają wywody poczynione wyżej, w sytuacji rozpoznawania wniosków do planu. W przypadku uwag w dokumentacji planistycznej brak również
(mimo wskazania go w spisie treści) zarządzenia
Wójta Gminy Kłodawa o sposobie ich rozstrzygnięcia. Na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2009 roku pełnomocnik organu również oświadczył, iż także
uwagi do planu zostały przez Wójta rozstrzygnięte
ustnie. W tym miejscu jedynie wskazania wymaga,
iż – nie podpisany przez organ - dokument pod nazwą „Rozstrzygnięcie Wójta o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego
w obrębie Wojcieszyce i Różanki (planowane lotnisko)” został przekazany Radzie Gminy jako załącznik
Nr 3 do projektu planu i przybrał - po zmianie nazwy
- formę załącznika Nr 3 do badanej uchwały – stanowiąc rozstrzygnięcie Rady Gminy Kłodawa o sposobie rozpatrzenia uwag. Znajdujący się dokumentacji planistycznej (k.150 – 228) wykaz uwag wniesionych do planu sporządzony wg wzoru z zał. Nr 9
do zarządzenia nie jest także - wbrew wymogowi
rozporządzenia – podpisany przez Wójta Gminy
Kłodawa. Czyni to bezpodstawnymi ewentualne
rozważania czy wykaz uwag może być uznany
w istocie równocześnie za rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszonych uwag. Dodatkowo wskazania
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wymaga, iż na końcu wykazu (k. 150-228) zamieszczono informację iż „uwagi do planu rozpatrzono
w dniu 7 kwietnia 2008 roku”. Tymczasem adnotacje
dotyczące rozpatrzenia uwag, zawarte w wykazie
odnoszą się do ustaleń wynikających ze zaktualizowanej prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskanej przez organ sporządzający projekt planu,
a sporządzonej w czerwcu 2008 roku. Omówione
uchybienia wskazują, iż w istocie nie doszło do dopełnienia etapu procedury uchwalania planu
w zakresie wynikającym z pkt 12 art. 17 ustawy
o pzp. W ocenie Sądu, tak jak w przypadku wniosków do planu tak i w przypadku uwag do planu,
uchybienia te mają charakter istotnego naruszenia
trybu uchwalania planu miejscowego w rozumieniu
art. 28 ust. 1 ustawy o pzp, a w zakresie niedochowania wymogów (§ 12 rozporządzenia z 26 sierpnia
2003 roku) związanych z dokumentowaniem prac
planistycznych stanowią uchybienie zasadom sporządzania planu. Skoro bowiem wykazane wadliwości skutkują uznaniem, iż w istocie nie ma wymaganych powołanymi przepisami rozstrzygnięć co do
wniosków i uwag, to brak taki rzutuje w sposób
oczywisty na treść projektu planu miejscowego na
etapie do jego publicznego wyłożenia (w przypadku
wniosków) i po jego publicznym wyłożeniu (w przypadku uwag do planu), a w konsekwencji i na treść
uchwalonego planu. W związku z analizowaną kwestią trybu rozpatrywania zgłoszonych uwag wskazać
należy na pogląd wyrażony w wyroku NSA z dnia
15 kwietnia 2008 roku w sprawie II OSK 17/08,
w którym sąd ten stwierdził, iż „rozpoznanie uwag
do projektu plany winno nastąpić indywidualnie, nie
zaś w formie wykazu uwag. Za spełnienie warunku
rozpoznania uwag nie może być uznana krótka
wzmianka o sposobie ich rozpoznania zawarta
w wykazie uwag bez wskazania szczegółowych motywów nieuwzględnienia uwag. Taki sposób rozstrzygnięcia uwag prowadzi w konsekwencji do sytuacji, w której wnoszący uwagę nie otrzymuje informacji z jakich to względów jego uwagi nie zostały
uwzględnione”. Reasumując omawianą kwestię –
w ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie rodzaj i zakres wskazanych uchybień stanowi samodzielną podstawę do stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w całości.
Wprawdzie Sąd uznał, iż w istocie w sprawie brak
rozstrzygnięcia właściwego organu w przedmiocie
uwag do planu, to jednakże ze względu na treść
zarzutu 3 skargi dotyczącego nieprzedstawienia Radzie Gminy Kłodawa listy nieuwzględnionych pisemnych uwag do planu miejscowego stosownie do
wymogu wynikającego z pkt 14 art. 17 ustawy o pzp,
to należało się do niego odnieść i w konsekwencji
uznać za uzasadniony. Zgodnie z powołanym przepisem organ sporządzający projekt planu miejscowego przedstawia go radzie gminy wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11.
Wobec treści projektu planu miejscowego (w zakresie dotyczącym ilości i nazwy jego załączników),
przekazanego Radzie Gminy Kłodawa, treści wskazanego już powyżej załącznika Nr 3, odpowiedzi
z dnia 20 października 2008 roku udzielonej przez
Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa na wezwanie skarżących do usunięcia prawa, zapisów proto-
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kołu z sesji Rady Gminy Kłodawa z dnia 10 września
2008 roku, na której uchwalono plan jak, załączonych do skargi oświadczeń radnych oraz daty przekazania Wojewodzie Lubuskiemu dokumentacji planistycznej (23 października 2008 roku) w stosunku
do momentu podjęcia uchwały, uznać należało, iż
formalny wymóg z art. 17 pkt 14 w zakresie dotyczącym przekazania listy nieuwzględnionych uwag
nie został przez Wójta Gminy Kłodawa dopełniony,
a wskazywany przez stronę przeciwną jako przedstawiony Radzie wykaz nieuwzględnionych uwag
(k. 150-228) sporządzono już po uchwaleniu planu.
Podkreślenia wymaga, iż składanie uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego stanowi, obok dyskusji publicznej, jedną
z gwarancji zapewniających partycypację społeczeństwa i podmiotów indywidualnych w procesie sporządzania i kształtowania treści mpzp. Na organie
sporządzającym projekt planu ciąży, omówiony już
wcześniej, obowiązek rozpatrzenia zgłoszonych
uwag, w wyniku czego może dojść – w razie ich
uwzględnienia - do zmiany projektu planu. W przypadku nieuwzględnienia uwag lub choćby którejś
z nich organ sporządzający projekt planu ma obowiązek przedstawić ich listę radzie gminy. Nie zwalnia z tego obowiązku – wbrew stanowisku organu –
np. fakt zapoznania radnych z uwagami w inny sposób, zapewnienie im dostępu do pełnej dokumentacji planistycznej czy też prowadzenia nad nimi dyskusji w komisjach rady. W okolicznościach sprawy
za listę nieuwzględnionych uwag nie może być
uznany przekazany Radzie Gminy Kłodawa, załącznik Nr 3 do projektu planu tj. „Rozstrzygnięcie Wójta o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp
obszaru położonego w obrębie Wojcieszyce i Różanki (planowane lotnisko)”. Jak zasadnie podnoszą
skarżący, zawiera on jedynie dane dotyczące ilości
uwag, które zostały zgłoszone do projektu planu
oraz ogólnikowe odniesienie się do sposobu ich
rozpatrzenia pod względem zasadności podnoszonych zarzutów co do jego treści; brak jest natomiast
listy nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodzić się też należy ze skarżącymi, iż
wymogu tego z pewnością nie spełnia zapis, iż
„pozostałe uwagi ze wzglądu na brak wymiernych
argumentów uznaje się za bezzasadne”. Akcentowana przez skarżących okoliczność, iż w wezwaniu
do usunięcia naruszenia prawa z dnia 24 września
2008 roku, które skierowane zostało do Rady Gminy
Kłodawa, podniesiony został zarzut nieprzekazania
listy nieuwzględnionych uwag, zaś w udzielonej
skarżącym odpowiedzi (k. 99 akt sądowych) z dnia
20 października 2008 roku tj. ponad półtora miesiąca
po uchwaleniu planu Przewodniczący Rady Gminy
Kłodawa, ustosunkowując się tego zarzutu, wskazał
na załącznik Nr 3 do projektu planu jako na listę nieuwzględnionych uwag, potwierdza zasadność zarzutu skargi, korespondując z faktem znacznej zwłoki
w przekazaniu dokumentacji planistycznej Wojewodzie Lubuskiemu oraz brakiem jakiejkolwiek dyskusji
na sesji Rady Gminy nad listą nieuwzględnionych
uwag (vide: protokół z sesji rady Gminy Kłodawa
z dnia 10 września 2008 roku k. 67 akt sądowych).
Kwestia przekazania radzie gminy listy nieuwzględnionych uwag ma doniosłe znaczenie również dla
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oceny poprawności realizacji zadań i roli tego organu w procesie uchwalania planu miejscowego.
Uchwalanie planu miejscowego jest aktem złożonym proceduralnie, w którego toku rada dokonuje
kilku czynności o doniosłych skutkach prawnych.
Czynności te wymagają pewnej chronologii i możliwość dokonania jednej z nich wynika z dokonania
poprzedniej, jednakże ustawodawca uznał, iż
wszystkie składają się na jeden akt uchwalania planu miejscowego (vide: „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz pod. red. prof.
Z. Niewiadomskiego C.H. Beck , Warszawa 2008 str.
188). Stosownie do przepisu art. 20 ust 1 ustawy
o pzp uchwalenie planu miejscowego ma nastąpić
jednocześnie z rozstrzygnięciem uwag do projektu
planu. Chodzi oczywiście o te uwagi, które nie zostały uwzględnione w projekcie planu i jako takie zostały przekazane przez organ go przygotowujący
w trybie art. 17 pkt 14 ustawy o pzp. Rada nie rozważa zasadności listy uwag nieuwzględnionych
przez organ sporządzający plan, ale musi zapoznać
się z treścią każdej z nich. Rozstrzygnięcie rady ma
charakter merytoryczny. W wyniku oceny zasadności uwagi może być ona uwzględniona lub odrzucona Rozpatrzenie uwag powinna być zatem czynnością odrębną od uchwalenia planu i poprzedzającą
jego uchwalenie. Nieuwzględnione przez organ
przygotowujący projekt planu uwagi powinny być
przedmiotem indywidualnego głosowania przez
radę gminy. W zależności od wyniku głosowania
mogłaby powstać lista uwag uwzględnionych przez
radę gminy, co stanowiłoby podstawę do przekazania jej organowi sporządzającemu projekt planu
w celu uwzględnienia ich w projekcie z konsekwencjami o jakich mowa w art. 19 ustawy pzp i lista
uwag nieuwzględnionych. W przypadku gdyby rada
nie uwzględniła żadnej z uwag mogłaby przystąpić
do uchwalania planu miejscowego (vide: Komentarz
j.w str. 190 -191). W badanej sprawie omawiany
etap procedury planistycznej - skutkiem którego
może dojść, zważywszy na kompetencje przewidziane w art. 19 ust. 1 ustawy o pzp, do zwrotu projektu
planu w organowi go przygotowującemu w celu
wprowadzenia zmian wynikających z uwzględnienia
uwag przez radę – nie został dopełniony. Stanowi
to, w ocenie Sądu, istotne naruszenie procedury
planistycznej o jakim mowa w przepisie art. 28
ust. 1 ustawy o pzp.
Za zasadny należało uznać zarzut Nr 1 skargi,
sprowadzający się do twierdzenia, że doszło do podjęcia zaskarżonej uchwały w brzmieniu, które nie
odpowiada jej projektowi sporządzonemu przez
Wójta Gminy Kłodawa i przekazanemu do uchwalenia Radzie Gminy Kłodawa oraz wprowadzenia
zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie
planu miejscowego bez ponowienia czynności,
o których mowa w art. 17 ustawy o pzp, w zakresie
niezbędnym do dokonania zmian w projekcie planu
miejscowego. W związku z tym zarzutem wskazać
należy, iż przepis art.17 ustawy o pzp określa
w sposób ścisły kolejność podejmowanych przez
organy działań w toku procedury planistycznej.
Wskazana w pkt 13 art. 17 oraz w art.19 ustawy
o pzp procedura dopuszcza wprowadzenie zmian do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
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tylko w dwóch przypadkach. Oznacza to, że jeżeli
sytuacje takie nie zachodzą część opisowa i graficzna projektu planu wyłożonego do publicznego
wglądu oraz tekst planu i mapa uchwalona przez
radę gminy winny być tożsame. Organy planistyczne nie mogą zatem dokonywać, poza przypadkami
wskazanymi w ustawie, żadnych zmian pomiędzy
projektem planu wyłożonym do publicznego wglądu
a planem uchwalonym przez radę gminy, nawet
jeżeli zmiany takie byłyby racjonalne czy konieczne
ze względów np. językowych. Ustawa przewiduje, iż
to wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wprowadzić zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag do planu, o których
mowa w pkt 11, z obowiązkiem ponowienia uzgodnień w niezbędnym zakresie (art.17 pkt 13 ustawy),
albo rada gminy może stwierdzić konieczność dokonania zmian w przedstawionym jej do uchwalenia
projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku
uwzględnienia uwag przez nią do projektu planu.
Także wówczas ponawia się czynności w zakresie
niezbędnym do dokonania tych zmian, z tym, że ich
przedmiotem może być jedynie część projektu planu
objęta zmianą (art. 19 ustawy o pzp). Z przedstawionego Sądowi materiału nie wynika, aby w przedmiotowej sprawie zmiany w tekście zaskarżonej uchwały pomiędzy projektem wyłożonym do publicznego
wglądu, a przyjętym przez Radę Gminy wywołane
była wyłącznie uwzględnieniem przez Wójta Gminy
Kłodawa uwag wniesionych do planu (oczywiście
przy założeniu, że w niniejszej sprawie w ogóle
można mówić - ze względu na podnoszone powyżej
uchybienia - o rozpatrzeniu uwag przez Wójta),
a także by w konsekwencji ponawiano uzgodnienia
w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.
Różnice między tekstem planu wyłożonym do publicznej wiadomości, a tekstem przyjętego planu
zostały zobrazowane tabelarycznie przy piśmie procesowym organu z dnia 30 kwietnia 2009 roku
(k. 310- 312 akt sądowych). Posługując się tym zestawieniem wskazać należy, że zmiany w tekście
projektu planu prowadzące do ograniczenia funkcji
lotniska i jego uciążliwości (pkt. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15 zestawienia) mogą być uznane za zmierzające do częściowej realizacji zgłoszonych uwag.
Wprowadzone przez Wójta zmiany projektu planu
będące wynikiem częściowego uwzględnienia uwag
wymagały ponowienia uzgodnień w niezbędnym
zakresie (art. 17 pkt 13). W tym miejscu wskazania
bowiem wymaga, iż ustawodawca w art. 17 pkt 13
ustawy o pzp nie wprowadził żadnego rozróżnienia
pozwalającego na wartościowanie wniesionych do
projektu planu uwag, co oznacza , iż każda zmiana
projektu planu odnosząca się do danego terenu
czyni koniecznym powtórzenie uzgodnień wymaganych dla danego terenu ze względu na jego specyfikę (vide: wyrok NSA z dnia 5 listopada 2008 roku
w sprawie II OSK 1091/08 , II OSK 1092/08). Natomiast za zmiany wynikające z wniesionych uwag nie
mogą być uznane inne zmiany np. zmiana wysokości opłaty jednorazowej o jakiej mowa w § 4 uchwały ( pkt 18 tabeli ) oraz zmiany wykazane w pozostałych punktach zestawienia tabelarycznego (2, 3, 4, 5,
14, 16 i 17). I tak odnośnie § 4 zaskarżonej uchwały
to wskazania wymaga, iż jej treść w tej części jest
wynikiem zmiany projektu planu, która ewidentnie
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nie jest następstwem rozpatrzenia uwag złożonych
do projektu planu. Jest to zmiana merytoryczna
i dotyczy jednego z obligatoryjnych elementów planu, tj. określenia stawki procentowej, na podstawie
której ustala się tzw. opłatę planistyczną. Okoliczność, iż beneficjentem opłaty planistycznej jest wyłącznie gmina nie oznacza, że jej organy mogą dowolnie zmieniać stawkę procentową i jakiekolwiek
informowanie innych podmiotów uzgodnienia o jej
planowanej wysokości jak i powtórzenie procedury
przewidzianej w art. 17 ustawy pzp są zbędne.
Zmiana stawki procentowej ma charakter merytorycznej zmiany obligatoryjnej treści planu i dlatego
wymaga powtórzenia procedury planistycznej niezależnie od tego, czy nastąpiło zmniejszenie czy podwyższenie tej stawki na ostatnim etapie procedury
planistycznej. Tym samym przyjąć należało, iż organy planistyczne w sposób istotny naruszyły tryb
sporządzania planu. W kontekście art. 28 ustawy
o pzp nie chodzi bowiem o to czy zmiany dokonane
w tekście zaskarżonej uchwały są istotne, ale czy
w sposób istotny naruszono tryb sporządzania planu w konsekwencji czego wpłynęło to na jego
treść. W ocenie Sądu, dokonywanie jakichkolwiek
zmian w części opisowej lub graficznej uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do jego projektu wyłożonego do publicznego
wglądu, poza przypadkami wskazanymi w art.17
pkt 13 i art. 19 ustawy o pzp jest niedopuszczalne
i stanowi istotne naruszenie trybu sporządzania planu w rozumieniu art. 28 cyt. ustawy. Zmiana treści
lub rysunku projektu planu ( zakres i rodzaj tych
zmian) pozostawałyby bowiem poza wiedzą zainteresowanej społeczności lokalnej i poza jej kontrolą.
Sama ustawa, nakazując wyłożenie projektu planu
do publicznego wglądu, sankcjonuje obowiązek
organów gminy do zapoznania, jeszcze w toku procedury planistycznej społeczności lokalnej z projektem planu zagospodarowania przestrzennego, który
po uchwaleniu przez radę gminy stanie się aktem
prawa miejscowego, zawierającym przepisy powszechnie obowiązujące.
W tym miejscu odnieść się też należy do akcentowanej w skardze kwestii uchwalenia planu
w brzmieniu niezgodnym z tekstem projektu planu
przekazanym do uchwalenia Radzie Gminy Kłodawa
przez jej Wójta. W przekazanym Radzie tekście projektu planu (k. 44 - 48 akt sądowych) w § 3 ust. 1
pkt 4 lit. a oraz w § 3 ust. 1 pkt 7 mowa była o „drogach startowych”. W uchwalonym zaś tekście planu
we wskazanych jednostkach redakcyjnych znalazło
się już sformułowanie „droga startowa”. Z protokołu sesji Rady Gminy Kłodawa na której uchwalono
plan miejscowy wynika (wyjaśnienia głównego projektanta planu k. 8-9 protokołu ), iż - istotna z punktu
widzenia skali oddziaływania lotniska na otoczenie kwestia ilości dróg startowych dla samolotów „ulegnie autopoprawce”. Dalsza część protokołu nie
dostarcza wiedzy, co do tego czy, kiedy, w jakim
trybie i w istocie przez kogo wskazana zmiana projektu planu została dokonana. Porównanie tekstu
projektu planu przedstawionego Radzie z tekstem
uchwalonym jednoznacznie wskazuje, iż Rada Gminy Kłodawa podjęła uchwałę w brzmieniu nie odpowiadającym tekstowi projektu skoro w treści pod-
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jętej uchwały mowa jest już o „drodze startowej”.
W związku z tym faktem wskazania wymaga, iż
ustawa o pzp nie przewiduje procedury autopoprawki dokonywanej przez organ przygotowujący
projekt planu i to na etapie po przedstawieniu takiego projektu radzie gminy do uchwalenia. Do projektu planu, po jego przedstawieniu radzie gminy,
mogą być wprowadzone wyłącznie zmiany wynikające ze stosownych uchwał rady gminy, stwierdzających konieczność wprowadzenia poprawek (art. 19
ustawy o pzp) i to z obowiązkiem ponowienia czynności o jakich mowa w art. 17 ustawy w zakresie
określonym w przepisie art. 19 ustawy o pzp. Sama
zaś rada gminy nie jest natomiast uprawniona do
samodzielnego dokonywania zmian w otrzymanym
projekcie i uchwalenia go ze zmianami. Jej wpływ
na projekt planu miejscowego ograniczony został do
możliwości wskazania - w trybie uchwały - konieczności dokonania zmian w przedstawionym projekcie. Zdaniem Sądu, podjęcie w niniejszej sprawie
przez Radę Gminy Kłodawa uchwały w brzmieniu
odmiennym od przedstawionego jej do uchwalenia
projektu narusza jedną z najważniejszych instytucji
procedury planistycznej jaką jest możliwość zapoznania się społeczności lokalnej z projektem planu
(w tym przypadku zmian do projektu) i stanowi
istotne naruszenie procedury uchwalania planu
w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o pzp mające
oczywisty wpływ na ostateczną treść planu miejscowego. W istocie też uprawniony wydaje się
wniosek, iż Rada Gminy Kłodawa, nie korzystając
z możliwości jakie daje jej przepis art. 19 ust. 1
ustawy o pzp, a uchwalając plan miejscowy
w brzmieniu odmiennym od tekstu przedstawionego jej projektu, weszła w kompetencję Wójta Gminy
Kłodawa jako organu sporządzającego projekt planu
miejscowego, co stanowi naruszenie właściwości
organów planistycznych skutkujące nieważnością
uchwały w przedmiocie mpzp (art. 28 ust. 1 ustawy
o pzp).
Odnosząc się do zarzutu 4 skargi, dotyczącego
wprowadzenia po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu zmiany w zakresie nawierzchni
pasa startowego z betonowej na trawiastą bez ponowienia uzgodnień z Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. i Dyrektorem Regionalnej Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu ze względu na nieaktualność dotychczasowych, poczynionych przy założeniu istnienia nawierzchni betonowej stwierdzić należy, iż wbrew
pierwotnemu stanowisku skarżących, w projekcie
planu wyłożonym do publicznej wiadomości brak
było zapisu o nawierzchni betonowej pasów startowych planowanego lotniska. Projekt planu wyłożony
do publicznego wglądu nie precyzował rodzaju nawierzchni lotniska czy samych pasów startowych.
O projektowanej utwardzonej powierzchni dróg startowych, powierzchni manewrowych, parkingów
i zaplecza technicznego lotniska mowa była w Prognozie oddziaływania na środowisko zarówno tej
wyłożonej wraz z planem (tj. z grudnia 2007 roku,
a wcześniej przedstawionej wraz z projektem planu
do uzgodnienia PWIS) jak i zaktualizowanej
w czerwcu 2008 roku. Skoro jednak w wyniku wniesionych uwag Wójt Gminy Kłodawa - jako organ

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 105

– 5497 –

sporządzający projekt planu – dokonał w nim zmiany precyzując, iż drogi startowe będą miały powierzchnię trawiastą to w ocenie Sądu – zważywszy
na tę zmianę jak i zagrożenia opisane w Prognozie
w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych zachodziła konieczność ponowienia uzgodnień
w tym zakresie z PWIS ze względu na zapis art. 17
pkt 12 ustawy o pzp. Jeżeli chodzi natomiast o brak
ponowienia uzgodnień z Dyrektorem Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu to wskazania wymaga, iż uzgodnienia z tym organem
w ogóle nie było ani w zakresie rodzaju powierzchni
startowych lotniska, ani w związku usytuowaniem
na obszarze objętym planem pośredniej strefy
ochronnej ujęcia wody dla Różanek mimo, iż sam
organ uzgadniający, zgłaszając wnioski do planu,
wskazywał na taką konieczność na dalszym etapie
procedury planistycznej w przypadku znajdowania
się na obszarze objętym planem strefy ochronnej
ujęcia wody, jak i na obowiązek przedstawienia organowi prognozy oddziaływania na środowisko
(pismo Dyrektora Zarządu Regionalnego Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2006 roku
k.51 dokumentacji planistycznej). Poza sporem pozostaje w sprawie, iż na terenie objętym planem
znajduje się strefa pośrednia ujęć wody w Różankach, położona na terenie oznaczonym w planie jako
2R (tereny rolne), ale prawie granicząca na znacznym odcinku z terenem oznaczonym w planie jako
KL1. Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 18 lipca 2001
roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 roku, Nr 239, poz.
2019 ze zm.) strefę ochronną ujęcia wody stanowi
obszar, na którym obowiązują zakazy, nakazy
i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz
korzystania z wody (ust. 1). Strefę ochronną dzieli
się na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej
(ust. 2 art. 52). Stosownie zaś do przepisu art. 4a
pkt 1 wskazanej ustawy, w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochrony zasobów wodnych oraz ochrony
ludzi i mienia przed powodzią uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej wymaga m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.in. w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody.
Wskazania wymaga, iż brak wymaganego uzgodnienia (art. 17 pkt 7 lit. c) nie skutkuje automatycznie
nieważnością aktu planistycznego. Istotne naruszenie trybu postępowania planistycznego w tym zakresie należy bowiem rozumieć jako takie naruszenie wymaganego trybu, które prowadzi w konsekwencji do sytuacji, w której przyjęte ustalenia planistyczne są odmienne od tych jakie zostałyby przyjęte gdyby trybu nie naruszono. O nieistotnym naruszeniu procedury uchwalania planu w zakresie
uzgodnień można mówić zaś w przypadku, gdy
organ uzgadniający (gdyby doszło do wymaganego
prawem uzgodnienia) mógłby - zważywszy na obowiązujące w zakresie jego działania przepisy prawa
materialnego - zająć tylko stanowisko pozytywne
w stosunku do rozwiązań przewidzianych w planie.
W rozpoznawanej sprawie zważywszy na specyfikę
inwestycji planowanej na obszarze objętym planem,
różnorodność form jej oddziaływania na powierzchniowe i podziemne zasoby wodne oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów w strefie
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ochronnej ujęcia wody, brak podstaw do jednoznacznego uznania, iż uzgodnienie projektu planu
miejscowego z właściwym organem doprowadziłoby do takich samych rozwiązań planistycznych
w omawianym zakresie
jak przyjęte w planie
(§ 2 ust. 4 pkt 2 lit. d, ust. 5, ust. 8 pkt 3 uchwały).
Uzasadnia to przyjęcie, iż brak uzgodnienia z Dyrektorem Zarządu Regionalnego Gospodarki Wodnej w Poznaniu stanowi istotne naruszenie procedury planistycznej w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy
o pzp. Prezentowane w tym zakresie stanowisko
organu (wyrażone w postaci wyjaśnień głównego
projektanta planu k. 282-283 akt sądowych), iż wobec zawarcia w planie ustaleń w zakresie zasad
ochrony strefy pośredniej ujęcia wody w Różankach,
uzgodnienie nie było konieczne, pozostaje w oczywistej sprzeczności z powołanymi wyżej regulacjami
prawnymi.
Odnosząc się do kolejnego zarzutu skarżących
(zarzut Nr 9) kwestionującego prawidłowość uzgodnień z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego
i wskazującego na naruszenie w tym zakresie przepisu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o pzp a w konsekwencji
i przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 3 lipca
2002 roku – Prawo lotnicze oraz art. 17 pkt 7 lit 3
ustawy o pzp, wskazać należy, iż zgodnie z tym
ostatnim przepisem do kompetencji Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego należy wykonywanie funkcji
organu administracji lotniczej i nadzoru lotniczego
określonych w ustawie w tym m.in. uzgadnianie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach, na terenie których przewiduje się lokalizację nowego lub modernizację istniejącego lotniska. Jest on zatem organem, o którym
mowa w przepisie art. 17 pkt 7 lit. b ustawy o pzp.
Stosownie zaś do przepisu art. 24 ust.1 tego aktu
prawnego, wskazany organ dokonuje uzgodnienia
w zakresie swej właściwości rzeczowej w trybie
określonym w art. 106 Kpa. W myśl ust. 2 art. 24
ustawy o pzp wójt, burmistrz albo prezydent miasta
może uznać za uzgodniony projekt planu miejscowego w przypadku, w którym organ uzgadniający
nie określi warunków, na jakich uzgodnienie może
nastąpić albo nie powoła podstawy prawnej uzasadniającej ich określenie. Zgodnie z art. 25 ust. 1
ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala
termin dokonania uzgodnień przez organy, o których mowa w art. 17 pkt 6 i 7, nie krótszy niż 21 dni
od dnia udostępnienia projektu planu miejscowego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Natomiast nieprzedstawienie stanowiska lub warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2, w terminie,
o którym mowa w ust. 1, uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu. Z przekazanej Sądowi
dokumentacji planistycznej wynika, iż wystąpienie
Wójta Gminy Kłodawa o uzgodnienie z Prezesem
ULC nastąpiło pismem z dnia 8 stycznia 2008 roku
(k. 77 dokumentacji planistycznej) ze wskazaniem, iż
termin do uzgodnienia wynosi 21 dni od otrzymania
pisma (które Prezes ULC otrzymał w dniu 14 stycznia 2008 roku (k. 80 dokumentacji planistycznej).
Pismem z dnia 1 lutego 2008 roku , które wpłynęło
do urzędu Gminy Kłodawa Prezes ULC w dniu
20 lutego 2008 roku (brak koperty z datą nadania
uniemożliwia ocenę dochowania terminu do doko-
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nania uzgodnienia) organ uzgadniający wskazał na
konieczność uzgadniania z urzędem przeszkód lotniczych tj. wszystkich obiektów budowlanych powyżej
100 m wysokości oraz dopuszczalne wysokości zabudowy dla obiektów trudno dostrzegalnych, wskazując podstawę prawna tego drugiego. W związku
z formą w jakiej zostało wyrażone stanowisko Prezesa ULC przypomnienia wymaga, iż uzgodnienie powinno nastąpić w formie postanowienia właściwego organu, stosownie do wymogu art. 106 Kpa, na
które to rozstrzygnięcie organowi sporządzającemu
projekt planu przysługuje środek prawny w postaci
zażalenia (wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
). W sytuacji gdy organ uzgadniający przed dokonaniem uzgodnienia ( co jest częstą praktyką takich
organów) określi warunki uzgodnienia i ich podstawę prawną w piśmie przed zajęciem stanowiska
w wymaganej prawem postaci, to zakwalifikować je
należy jako wnioski do planu o jakich mowa
w art. 23 ustawy o pzp. Nie zwalnia to jednak organu uprawnionego do uzgodnień od zajęcia formalnego stanowiska w terminie wyznaczonym zgodnie
z art. 25 ust. 1 ustawy o pzp, gdyż brak stanowiska
oznaczać będzie uzgodnienie projektu stosownie do
ust 2 art. 25 ustawy (vide: komentarz j.w. str. 227
i 228). W rozpoznawanej sprawie Prezes ULC nie
wyraził swego stanowiska w prawem wymaganej
formie postanowienia w terminie wyznaczonym
przez Wójta Gminy, który upłynął z dniem 4 lutego
2008 roku. W ocenie Sądu brak jest podstaw do
rozważań czy pismo Prezesa ULC można w istocie,
ze względu na jego treść, traktować jako postanowienie. Zdaniem Sądu, konsekwencje niedochowania wymaganej prawem formy ponosić powinien
wyłącznie organ uzgadniający. Wójt jako organ planistyczny dopełnił ciążących na nim wymogów
z art. 25 ustawy o pzp. Tym samym, w ocenie Sądu,
należało uznać, iż Wójt po bezskutecznym upływie
terminu do wydania przez Prezesa ULC postanowienia w przedmiocie uzgodnienia mógł skorzystać
z sankcji o jakiej mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o pzp
tj. uznać, iż projekt planu w zakresie rzeczowej właściwości Prezesa UCL został uzgodniony. W takich
okolicznościach nie zachodziła zatem potrzeba oceny czy doszło - jak uznał organ - do uzgodnień
z uwagami. Wskazać jedynie należy, iż powoływanie
się przez organ na pismo Prezesa ULC z dnia 12 listopada 2008 roku jako element procedury uzgodnieniowej nie znajduje uzasadnienia, bowiem pochodzi ono sprzed jej wszczęcia i stanowiło odpowiedź na pismo Wojewody Lubuskiego. W świetle
poczynionych rozważań podnoszony przez skarżących zarzut Nr 9 należało uznać za nieuzasadniony.
Dodatkowo podnieść też trzeba, iż powyższe wywody w zakresie uzgodnień, ze skutkiem o jakim mowa
w przepisie art. 25 ust. 2 ustawy o pzp, odnieść należy do uzgodnień innych organów dokonanych bez
wymaganej formy postanowienia np. uzgodnienia
Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej.
Z urzędu wskazać natomiast należy na inne
uchybienie organu przygotowującego projekt planu
jakim było nieprzedstawienie organom uzgadniającym prognozy oddziaływania na środowisko. Z pisma Wójta Gminy Kłodawa z dnia 8 stycznia 2008
roku wzywającego do dokonania uzgodnień w za-
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kreślonym terminie (k. 74 dokumentacji planistycznej) doręczonego organom uzgadniającym wg rozdzielnika (k. 80 dokumentacji planistycznej) wynika,
że załącznikiem do niego był jedynie projekt uchwały i załącznik graficzny. Jedynie z adnotacji o załącznikach do pisma skierowanego do Prezesa ULC wynika, iż organ ten dodatkowo otrzymał „Opinię dotyczącą analizy możliwości lokalizacji lotniska
w Gminie Kłodawa”. Natomiast z postanowienia
WPIS z dnia 29 lutego 2008 roku w przedmiocie
uzgodnienia wynika, iż organ ten otrzymał „Prognozę oddziaływania na środowisko” z grudnia 2007
roku w dniu 30 stycznia 2008 roku. Również jedynie
z uzasadnienia postanowienia z dnia 31 stycznia
2008 roku Wojewody Lubuskiego (k. 94 dokumentacji planistycznej) wynika, iż organowi temu udostępniona została prognoza oddziaływania na środowisko. Dokumentacja planistyczna nie dostarcza
natomiast żadnej wiedzy czy taką prognozę otrzymały pozostałe organy uzgadniające. Tymczasem przepis art. 25 ust. 1 ustawy o pzp stanowi, że obowiązkiem wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest udostępnienie organom uzgadniającym projektu planu
miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko. Pozbawienie ich możliwości zapoznania
się z opracowaniem wskazującym na możliwe zagrożenia związane z wprowadzeniem planu może
mieć wpływ na treść dokonywanych uzgodnień,
a w konsekwencji i na treść samego planu, co stanowi istotne naruszenie procedury planistycznej
w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy pzp.
Zasadny w ocenie Sądu okazał się zarzut Nr 7
skargi. Zgodnie z wymogami ustawy o pzp ustalenia
planu miejscowego muszą pozostawać w zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Poza sporem
pozostawało, iż w takim studium uchwalonym dla
Gminy Kłodawa nie został określony planowany
przebieg drogi o statusie drogi ponadlokalnej (krajowej lub wojewódzkiej). W ustaleniach ogólnych
uchwalonego planu miejscowego (§ 2 ust. 4 pkt 3
uchwały) ustala się natomiast „możliwość przebiegu
trasy drogowej w klasie GP poprzez tereny 2R lub
3R wg wariantowych oznaczeń rysunku planu
w trybie wymagającym zmiany niniejszego planu
dla wybranego wariantu planu”. Nadto w ustaleniach w zakresie komunikacji (§ 2 ust. 9 pkt 3 uchwały) ustala się „wariantowe przebiegi (przez tereny 2R
lub 3R) trasy obwodnicowej, o której mowa w ust. 4
pkt 3”. W części graficznej planu (rysunek planu)
wskazano dwa warianty przebiegu planowanej drogi: I wariant przez tereny rolne 2R i drugi wariant
przez tereny rolne 3R. W ocenie Sądu, nie można
podzielić stanowiska organu, iż brak jest, podnoszonej w skardze, niezgodności planu z dotychczasową edycją studium, gdyż w planie nie ustala się
przebiegu drogi, a jedynie sygnalizuje jej przebieg
w sposób informacyjny, a nie stanowiący. Wskazać
w związku z tym należy, iż wymaganą treść planu
miejscowego określa przepis art. 15 ust. 2 ustawy
o pzp; fakultatywną, uzależnioną od potrzeb ust. 2
tego przepisu. Dodatkowo wymagane standardy
w zakresie zapisywania ustaleń projektu tekstu planu miejscowego i wymaganej treści rysunku planu
precyzuje powoływane już uprzednio rozporządze-
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nie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003
roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(§ 4 i § 7). Określając, co powinien zawierać projekt
rysunku planu § 7 dopuszcza w pkt 9 w razie potrzeby oznaczenie elementów informacyjnych niebędących ustaleniami projektu planu miejscowego. Analizując przytoczone zapisy kontrolowanego planu
miejscowego, w ocenie Sądu, uprawnione było
uznanie, iż nie mają one charakteru jedynie informacyjnego, ale sformułowane zastały w sposób
stanowiący. Uchybienie to, będąc naruszeniem zasad sporządzania planu miejscowego w rozumieniu
art. 28 ust. 1 ustawy o pzp, skutkuje stwierdzeniem
jego nieważności. Jak bowiem stanowi wskazany
przepis każde naruszenie zasad sporządzania planu
daje podstawę do stwierdzenia jego nieważności
w całości lub części. Jednakże wbrew stanowisku
skarżących, uwzględnienie tego zarzutu dawało
podstawy do stwierdzenia nieważności zaskarżonej
uchwały tylko w części obejmującej zacytowane
wyżej regulacje uchwały z dnia 10 września 2008
roku.
Kolejnym zarzutem dotyczącym naruszenia zasad
sporządzania planu pozostawał zarzut Nr 8, dotyczący uchybienia przepisom art. 15 ust 2 i 3 ustawy
o pzp przez nałożenie w planie na przyszłego inwestora terenu 1KL obowiązku zinwentaryzowania
kolektora wód opadowych i roztopowych wraz
z jego odpowiednim zabezpieczeniem, co w ocenie
strony skarżącej pozostaje poza sferą regulowaną
ustawą o pzp. Zdanem Sądu, zarzut ten nie miał
uzasadnionych podstaw i uprawnione było stanowisko organu, iż zakwestionowane zapisy § 2 ust. 7 pkt
4 uchwały nie są sprzeczne z prawem.
W planie miejscowym teren oznaczony jako 1 Kl
przeznaczony jest na teren lotniska, sportu i rekreacji. Zgodnie z pkt 12 § 4 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku, ustalenia
dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych
oraz terenów dotyczących organizacji imprez masowych powinny określać zasady wyposażania tych
terenów w urządzenia techniczne i budowlane oraz
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu tych terenów wynikające z ich przeznaczenia. Zdaniem Sądu, sporny zapis planu mieści
się w zakresie objętym przepisem § 4 pkt 12 rozporządzenia. Na marginesie jedynie zasygnalizować
można, iż ewentualne uwzględnienie tego zarzutu
dawałoby podstawy do stwierdzenia nieważności
uchwały jedynie w zakresie obejmującym jej § 2
ust. 7 pkt 4.
Nieuzasadniony pozostawał również podnoszony
w ramach zarzutu 8 zarzut zawarcia w treści zaskarżonej uchwały sformułowań skutkujących wewnętrzną sprzecznością jej postanowień. Wbrew
bowiem wywodom skarżących nie ma „wewnętrznej sprzeczności” w regulacji § 3 ust. 1 pkt 13
uchwały dotyczącej dojazdu do terenu 1 KL. Odsyła
on bowiem do treści przepisu § 2 ust. 7, który dotyczy również ustaleń w zakresie obsługi komunikacyjnej terenu 1Kl (pkt 1) i poszerzenia istniejącej
drogi w terenie 4 KDZ (pkt 2).
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Zarzuty skargi Nr 5, 6, 10, 11 i 12 dotyczą również
naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego,
niespełnienia przez materiały planistyczne o jakich
mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku ustalonych dla
nich w przepisach standardów, jak też naruszenia
w toku tworzenia planu miejscowego formalnoprawnych wymogów z zakresu ochrony środowiska.
Odnosząc się do kwestii zgodności zaskarżonej
uchwały z wymogami stawianymi planom zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska wyjaśnić należy, iż zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2002 roku – Prawo ochrony środowiska (obowiązującymi w okresie procedowania i uchwalania kontrolowanej uchwały) projekt mpzp wymagał przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
(art. 40 ust. 1 pkt 1 POŚ i nast.). Podstawowym instrumentem tej procedury jest prognoza oddziaływania na środowisko (art. 41 ust. 1 POŚ) sporządzana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na
etapie tworzenia projektu planu miejscowego
(art. 17 pkt 4 ustawy o pzp). Powinna ona spełniać
wymogi wskazane w ust. 2 art. 41 POŚ, bowiem
minister właściwy do spraw ochrony środowiska nie
skorzystał z delegacji do wydania rozporządzenia
precyzującego wymogi jakim odpowiadać powinna
prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca
projektów mpzp, a poprzednie rozporządzenie
(na które powołują się prognozy uzyskane w sprawie) Ministra Środowiska z 14 listopada 2002 roku
w sprawie szczegółowych warunków jakim powinna
odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko
dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2002 roku,
Nr 197, poz. 1667) zostało uchylone z dniem 28 lipca
2005 roku ustawą z dnia 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska i zmianie
innych ustaw (Dz.U. z 2005 roku, Nr 113, poz. 954 ze
zm.). Podkreślenia wymaga, iż prognoza oddziaływania na środowisko jest odrębnym dokumentem
i nie stanowi elementu projektu planu miejscowego.
Istotą prognozy jest jej prewencyjny charakter. Stanowi ona podstawę do oceny zasadności przyjętych
w planie rozwiązań z punktu widzenia ich ewentualnego wpływu na środowisko. Prognoza nie ma charakteru aktu normatywnego ani nawet aktu kierownictwa wewnętrznego. Nie podlega zatem ocenie
w trybie przewidzianym dla aktów normatywnych.
Jest dokumentem o charakterze informacyjnym. Jej
ustalenia nie wiążą organów administracji ani organu planistycznego, który ją przygotował. Wskazuje
ona na przewidywane, hipotetyczne skutki dla środowiska, które mogą powstać w wyniku dokonania
zagospodarowania terenu i realizacji rozwiązań
przyjętych w planie miejscowym. Zaakcentowania
wymaga jednakże, iż to prognoza stanowi w procedurze uchwalania planu miejscowego jedyne źródło
informacji dla społeczeństwa, organów opiniujących
i uzgadniających, organu przygotowującego projekt
planu i organu stanowiącego gminy o możliwej
degradacji środowiska w wyniku przyjęcia rozwiązań zawartych w planie miejscowym. Prognoza ma
charakter „aktu wczesnego ostrzegania”. Nie mając
charakteru wiążącego powinna jednak wpływać na
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kształt projektu planu. Zważywszy bowiem na wynikającą z art. 1 ustawy o pzp ogólną normę ustanawiającą ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za
podstawę działań w sprawie przeznaczenia terenu
na określone cele i ustalenie zasad ich zagospodarowania, można wywieść obowiązek dostosowywania tych działań do ochrony środowiska. Kryterium
minimalizacji skutków niekorzystnych dla środowiska stanie się wówczas tym, które organy planistyczne powinny uwzględniać przy opracowywaniu
planów miejscowych. W omawianej kwestii nadal
zachowuje aktualność pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku NSA z dnia 10 czerwca 1998 roku
w sprawie IV SA 2261/97. Sąd wskazał w nim, iż:
„Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze nie jest integralną częścią
planu (…) i nie ma charakteru normatywnego. Jest
opracowaniem opartym na obliczeniach i symulacjach wykonanych przy założonych z góry parametrach inwestycji. Jest przewidywaniem skutków
opartym na aktualnej wiedzy i doświadczeniu, zestawieniem skutków, które mogą wystąpić. Organy
gminy przystępując do opracowania planu mają
obowiązek uwarunkowania te uwzględnić. Nie jest
to jednak równoznaczne z likwidacją czy wyeliminowaniem wszystkich zagrożeń dla środowiska,
jakie mogą w przyszłości powstać na skutek realizacji inwestycji. Na etapie projektu planu zagospodarowania przestrzennego sygnalizuje się możliwość
wystąpienia zagrożeń, zaś likwidacja ich bądź
zmniejszenie możliwe jest dopiero na późniejszych
etapach (…) czy też pozwolenia na budowę” ( vide:
Komentarz j.w str. 174 -175 ). Wskazywane późniejsze etapy (w obowiązującym w okresie tworzenia
planu stanie prawnym) to nie tylko uzyskanie pozwolenia na budowę, ale także postępowanie zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Zważywszy na omówiony uprzednio charakter
prognozy oddziaływania na środowisko rozważenia
wymagało, jak należy traktować prognozę sporządzoną niezgodnie z wymaganiami POŚ. W ocenie
Sądu, istotna będzie w tym zakresie ocena czy, mimo braków formalnych, dostarcza ona informacji
pozwalających na rzetelną ocenę wpływu projektowanych ustaleń planu na środowisko. W ramach
procedury oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji planu miejscowego jego projekt
wraz z prognozą poddany być powinien opiniowaniu przez organ ochrony środowiska, którym stosownie do przepisu art. 381 ust. 1 pkt 2 jest wojewoda i przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (art. 43 ust. 1 i art. 45 PO ), co
w sformalizowanej procedurze planistycznej następuje na etapie wskazanym w art. 17 pkt 7 ustawy
o pzp. Jak wynika z postanowienia uzgadniającego
Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2008 roku,
działającego jako organ ochrony środowiska i takiegoż postanowienia PWIS z dnia 29 lutego 2008 roku
organy te w zakresie swej właściwości rzeczowej
uznały prognozę sporządzoną w grudniu 2007 roku
za wystarczającą do dokonania uzgodnień. Analiza
treści „Prognozy oddziaływania na środowisko”
wskazuje jednakże, iż dokument ten (w wersji
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z grudnia 2007 i czerwca 2008 roku) nie realizuje
swym zakresem treściowym wymogów z art. 41
ust. 1 POŚ, w szczególności w zakresie wynikającym
z pkt 2, 3, 4 i 6 ust. 2 art. 41 POŚ. Nie poddaje
wszechstronnej analizie, pod kątem celów jakie ma
realizować prognoza, ani opracowania ekofizjograficznego, ani „Raportu oddziaływania na środowisko”, ani dokumentu „Analiza możliwości lokalizacji
lotnika Gorzów Wlkp”. Podkreślenia wymaga, iż
powołany przepis nie określa zakresu terytorialnego
jaki obejmować ma prognoza. Wskazuje natomiast,
iż prognoza powinna określać, analizować i oceniać
stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, a także oceniać
i analizować istniejące problemy ochrony środowiska, w szczególności dotyczące obszarów chronionych z uwzględnieniem znaczących oddziaływań na
środowisko o charakterze bezpośrednim, pośrednim, wtórnym, skumulowanym, krótkoterminowym,
średnioterminowym długoterminowym,
stałym
i chwilowym. Powołane regulacje, w przekonaniu
Sądu, dają podstawy do uznania, iż fakt, że na terenie objętym planem nie występują – jak stwierdza
„Prognoza oddziaływania na środowisko” siedliska
flory i fauny chronionej w myśl ustawy o ochronie
przyrody – nie zwalnia organu planistycznego od
dokonania (w prognozie, którą ma obowiązek sporządzić) analizy wpływu projektowanych ustaleń
planu miejscowego na występujące w sąsiedztwie
terenu objętego tym planem formy ochrony przyrody o jakich mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2004 roku, Nr 92, poz. 880 ze zm.). Za takim uznaniem przemawia nakaz analizowania w prognozie
nie tylko bezpośrednich, ale i pośrednich oraz długoterminowych oddziaływań na środowisko projektowanych ustaleń planu w zakresie dotyczącym
obszarów sąsiednich. W tym zakresie przytoczenia
wymaga też przepis art. 33 ustawy o ochronie przyrody – w brzmieniu obowiązującym w dacie podejmowania spornej uchwały – zgodnie z którym zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Natura 2000 ( ust. 1 ), a nadto projekty planów i projekty zmian do przyjętych planów oraz planowane
przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane
z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej
ochrony, a które mogą na te obszary znacząco oddziaływać, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (ust 3). Skoro zatem w sąsiedztwie terenu objętego uchwalonym planem miejscowym znajdują się, utworzone
na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004r.,
Nr 229, poz. 2313) dwa takie obszary tj. Puszcza Barlinecka i Dolina Dolnej Noteci to, wymagana w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko nie
może w swych analizach pomijać faktu ich istnienia.
Decydujący w tym zakresie jest bowiem rodzaj pro-
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jektowanej inwestycji związany nie tylko z hałasem,
zanieczyszczeniami, ale i ruchem powietrznym. Nie
może budzić żadnych wątpliwości, iż funkcjonowanie lotniska i związany z tym ruch powietrzny może
stworzyć istotne zagrożenie dla bytowania, populacji i przemieszczania się ptactwa gniazdującego
i przelatującego nad obszarem objętym planem.
W tym zakresie skutki oddziaływania ruchu lotniczego na środowisko znacznie przekraczają teren objęty
planem. Tym samym przedmiot ochrony, leżący
u podstaw utworzenia obszarów Natura 2000, charakter planowanego przedsięwzięcia oraz niewielka
odległość od terenu objętego planem (wskazywane
przez organ 5km) w sposób oczywisty czynił koniecznym objęcie w prognozie oddziaływania na
środowisko analizą wskazywanych kwestii. Jednocześnie też wytknięcia wymaga, iż za zbyt enigmatyczne, a tym samym nie spełniające wymogów co
do zawartości prognozy było odniesienie się w niej
do innych, znajdujących się w pobliżu, form ochrony
przyrody w postaci obszaru chronionego krajobrazu
i parku krajobrazowego czy ochrony gatunkowej, na
którą powoływało się Koło Łowieckie ” Wilk” w piśmie z dnia 28 marca 2008 roku (k.275 dokumentacji
planistycznej) a na której istnienie wskazywało też
Nadleśnictwo Kłodawa w piśmie z dnia 13 listopada
20008 roku, a o której to „Prognoza oddziaływania
na środowisko” (zarówno w wersji z grudnia 2007
roku jak i z czerwca 2008 roku nawet nie wspomina.
Reasumując, uznać należało, iż sporządzona w toku
procedury planistycznej „Prognoza oddziaływania
na środowisko” ze względu na wskazane braki nie
dostarcza rzetelnej i wyczerpującej informacji pozwalającej na wszechstronną ocenę rzeczywistego
wpływu projektowanych rozwiązań planu na środowisko naturalne. Tym samym naruszone ustalone
dla materiałów planistycznych ( do których należy
prognoza) standardy wynikające z przepisów prawa
materialnego – POŚ, co stanowi naruszenie zasad
sporządzania planu (art. 28 ust 1 ustawy o pzp).
W kwestii prognozy oddziaływania na środowisko
wskazać należy z urzędu (art. 134 § 1 ppsa) na inne
jeszcze uchybienia Wójta Gminy Kłodawa w tym
zakresie. Już uprzednio podniesiono, dokumentacja
planistyczna (w oparciu o którą orzeka sąd administracyjny) nie dostarcza wiedzy o tym czy prognoza
została przekazana pozostałym - poza Wojewodą
jako organem ochrony środowiska i PWIS - organom uzgadniającym. Zwrócenia uwagi wymaga też
okoliczność, iż w toku badanej procedury planistycznej zostały sporządzone dwie „Prognozy oddziaływania na środowisko” - pierwsza w grudniu
2007 roku, przekazana Wojewodzie i PWIS oraz wyłożona do publicznego wglądu wraz z projektem
planu miejscowego w marcu 2008 roku, a także –
druga, sporządzona w czerwcu 2008 roku, związana
z aktualizacją w kwietniu 2008 roku „Raportu oddziaływania na środowisko”, wywołaną zmianą stanu
prawnego w zakresie dopuszczalnych norm hałasu
w środowisku związku z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w tym
przedmiocie (Dz. U. z 2007 roku, Nr 120, poz. 826).
Analiza treści prognozy w zakresie powoływanych
w niej projektowanych ustaleń planu, wskazuje, iż
uwzględnia ona też wniesione do projektu planu
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miejscowego zmiany dokonane po wyłożeniu projektu do publicznego wglądu. W przedstawionej
dokumentacji planistycznej brak jest natomiast dokumentacji potwierdzającej, iż ta druga zaktualizowana prognoza była przedmiotem opiniowania
i uzgodnień właściwych organów. W związku z tym
wskazać należy na stanowisko wyrażone przez NSA
na gruncie podobnego stanu faktycznego. W wyroku z dnia 11 października 2007 roku w sprawie
II OSK 1156/07 Sąd ten stwierdził, iż w przypadku
sporządzenia w toku procedury planistycznej poprawionej prognozy oddziaływania na środowisko
„zważywszy na treść i charakter ww. prognozy,
a także to, że może ona w istotny sposób wpływać
na ustalenia zawarte w projekcie planu (… ) winna
być ona łącznie z projektem ponownie przedstawiona organom do uzgodnienia i zaopiniowania. Odstąpienie od tego wymogu należałoby potraktować
jako istotne naruszenie trybu sporządzania planu
miejscowego, co winno skutkować zastosowaniem
sankcji przewidzianej w art. 28 cyt. ustawy”. Podzielając wyrażony pogląd dodać jedynie należy, iż
w wyniku nieprzedstawienia zaktualizowanej prognozy oddziaływania na środowisko właściwe organy zostały pozbawione możliwości wyrażenia swego
stanowiska w oparciu o aktualną informację o przewidywanych skutkach realizacji projektowanych
ustaleń planu.
Odnosząc się natomiast do tych zarzutów skargi
(5 i 6), które nakierowane były w całości lub części
na „Raport oddziaływania na środowisko w zakresie
hałasu lotniczego lotniska „Gorzów Wielkopolski
(aktualizacja z kwietnia 2008 roku)” wskazać należy,
iż w procedurze planistycznej nie jest wymagane
uzyskanie raportu oddziaływania na środowisko.
W stanie prawnym, w którym Sąd oceniał legalność
zaskarżonej uchwały, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji
planu miejscowego uregulowane było w Dziale VI –
rozdziale 1 (art. 40-45) POŚ. Natomiast raport oddziaływania na środowisko był elementem innego
rodzaju postępowania tj. postępowania w sprawie
o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (rozdział
2 działu VI pt. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć) do których to przedsięwzięć niewątpliwie
należy inwestycja w postaci lotniska. W sytuacji gdy
w związku z podjęciem prac nad planem miejscowym organ planistyczny zlecił (jak Wójt w niniejszej
sprawie) wykonanie raportu, to stanowić on może
jedynie materiał do uwzględnienia przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko. W takiej
sytuacji - skoro nie jest wymagany przepisami prawa - nie podlega on bezpośrednio, opartej na zasadzie legalności zgodności z prawem), kontroli zaskarżonej uchwały, sprawowanej przez sąd administracyjny w zakresie obejmującym ocenę procedury
planistycznej, materiałów planistycznych o jakich
mowa w § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku czy zasad tworzenia planu. W postępowaniu sądowoadministracyjnym ocenie podlegała jedynie „Prognoza oddziaływania na środowisko”. Tak zaś, jak już wskazano
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wcześniej, poza omówionymi wadami, nie zawiera
dostatecznej i wyczerpującej analizy ustaleń „Raportu oddziaływania na środowisko”. Nie analizuje
w sposób wszechstronny kwestii wpływu hałasu na
sąsiadujące z terenem objętym planem tereny budownictwa mieszkaniowego, nie odnosi się tym
samym do zarzucanej skargą sprzeczności między
częścią tekstową „Raportu (…)” stwierdzającą, iż
zakres oddziaływania ponadnormatywnego hałasu
nie będzie przekraczał strefy zabudowy mieszkaniowej, a częścią graficzną z której – zdaniem skarżących – wynika, iż granica to zostanie przekroczona.
W zakresie zarzutów Nr 10 i 11 skargi, dotyczących wad podstawowego opracowania ekofizjograficznego i niesporządzenia problemowego opracowania ekofizjograficznego, stwierdzić należy przede
wszystkim, że zgodnie z przepisem art. 72 ust. 5 POŚ
przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się
dokumentację sporządzaną na potrzeby planów
zagospodarowania przestrzennego, charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze
objętym planem i ich wzajemne powiązania. Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacją sporządzaną przed przystąpieniem do prac planistycznych i ma służyć uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych w konstruowaniu koncepcji i projektu
planu zagospodarowania przestrzennego. Zasady
sporządzania opracowań ekofizjograficznych zostały
uregulowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 155,
poz. 1298). Opracowanie ekofizjograficzne nie jest
elementem sformalizowanej procedury planistycznej, nie mieści się bowiem w katalogu czynności
opisanych w art. 17 ustawy o pzp. Podobnie jak
prognoza oddziaływania na środowisko nie ma też
charakteru normatywnego. Podzielając zarzuty skargi w zakresie wad podstawowego opracowania ekofizjograficznego, które praktycznie nie zawiera żadnej z wymaganych analiz, wskazać jednak należy, iż
jego wady nie prowadzą do automatycznego orzeczenia o nieważności uchwały, bowiem w tym zakresie art. 28 ust 1 ustawy o pzp nie ma zastosowania. Za pozbawiony podstaw uznać natomiast należało zarzut dotyczący braku problemowego opracowania ekofizjograficznego. Problemowe opracowanie fizjograficzne opracowywane być powinno
w przypadku konieczności bardziej szczegółowego
rozpoznania cech wybranych elementów przyrodniczych lub określenia wielkości i zasięgu konkretnych
zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi. Z analizy rozporządzenia Ministra Środowiska wypływa wniosek, iż podstawowe opracowanie ekofizjograficzne
sporządza się dla terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego, a dodatkowo powinno
ono zawierać rozpoznanie i charakterystykę stanu
oraz funkcjonowania środowiska, udokumentowane
i zagospodarowane przestrzennie w zakresie powiązań przyrodniczych obszaru z jego szerszym otoczeniem. Natomiast problemowe opracowanie ekofizjograficzne sporządza się jedynie dla obszaru objętego planem. Mając zatem na uwadze okoliczność, iż
wskazane wyżej obszary Natura 2000 usytuowane
są poza terenem objętym planem, w ocenie Sądu
nie było podstaw do sporządzenia dodatkowego
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opracowania problemowego. Kwestia ta natomiast
powinna znaleźć odzwierciedlenie w podstawowym
opracowaniu ekofizjograficznym. Podobnie usytuowanie na terenie objętym planem strefy ochronnej
ujęcia wody, w sytuacji gdy obligatoryjne jest
w tym zakresie na późniejszym etapie uzgodnienie
z dyrektorem zarządu regionalnego gospodarki
wodnej, nie stanowiło – w ocenie Sądu – okoliczności przemawiającej za koniecznością sporządzenia
opracowania problemowego. Tak więc również
podstawowe opracowanie ekofizjograficzne nie
spełnia standardów określonych dla tego dokumentu przepisami POŚ i rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 9 września 2002 roku.
Odnosząc się natomiast do zarzutu 13 skargi
wskazać należy, iż przedstawienie przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych
wojewodzie, w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi (art. 20 ust. 2 ustawy o pzp) jest
ostatnim etapem procedury planistycznej, który nie
został objęty przepisem art. 17 ustawy o pzp. Etap
ten następuje już po uchwaleniu planu, tak więc
kwestia terminowości przedstawienia organowi
nadzoru dokumentacji planistycznej pozostaje bez
wpływu na tryb i zasady uchwalenia planu miejscowego. Okoliczność ta czyni 13 zarzut skargi nieuzasadnionym. Natomiast sam fakt przekazania dokumentacji planistycznej dopiero w dniu 23 października 2008 roku został przez Sąd oceniony w kontekście zarzutu Nr 3 skargi.
Niezależnie od zarzutów skargi, Sąd odniósł się
też do kwestii skali w jakiej sporządzony został rysunek planu (1:2000). Zgodnie bowiem z przepisem
art. 16 ust. 1 ustawy o pzp plan miejscowy sporządza się w skali 1: 1000. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest sporządzenie go
w skali 1:500 lub 1: 2000. Zgodnie z § 6 ust. 1, powoływanego już kilkakrotnie, rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, możliwe
jest sporządzenie projektu rysunku planu na mapie
w skali 1:2000 w przypadku obszarów o znacznej
powierzchni. Mając na uwadze wskazaną przez organ na rozprawie w dniu 9 czerwca 2009 roku powierzchnię obszaru objętego planem (180ha) oraz
fakt, iż projektowane ustalenia planu nie wiążą się
z intensywną zabudową, uznać należało, iż w zakresie zastosowanej skali planu nie doszło do naruszenia prawa.
Reasumując, Sąd uznał, iż omówione naruszenia prawa kwalifikowały się jako naruszenie zasad
sporządzania badanego planu miejscowego oraz
istotne naruszenie trybu sporządzania tego planu.
Jednocześnie, w ocenie Sądu, wykazane w części
wstępnej uzasadnienia naruszenie interesu prawnego skarżących, zważywszy na jego charakter, legitymowało ich do zaskarżenia uchwały w całości,
a konsekwencją stwierdzonych przez Sąd, licznych
i mających szeroki zakres, uchybień przepisom prawa było stwierdzenie nieważności zaskarżonej
uchwały w całości (art. 147 ppsa w zw. z art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
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dzie gminnym). Podkreślenia jednakże wymaga, iż
dokonana przez Sąd kontrola uchwalonego planu
nie dotyczyła zasadności i celowości lokalizacji planowego lotniska, ale ograniczała się do oceny dochowania zasad i trybu sporządzania i uchwalania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie przepisu art. 152 ppsa orzeczono, iż zaskarżona uchwała nie może być wykonywana do czasu uprawomocnienia się wyroku.
O należnych skarżącym, w związku z uwzględnieniem ich skarg, kosztach postępowania sądowe-

Poz. 1414

go (obejmujących wpis sądowy od skargi, opłatę
skarbową od pełnomocnictwa i - w przypadku skarżących K. Sokołowskiego i W. Rutkowskiego - koszty
zastępstwa procesowego) orzeczono na podstawie
przepisu art. 200 i 205 § 2 ppsa oraz rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r.
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej
pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163,
poz. 1348 ze zm.).
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