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UCHWAŁA NR XLI/256/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicy 22 Lipca
- miasto Nowe Miasteczko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Miasteczko uchwalonego uchwałą Nr XIX/140/2000 z dnia 20 listopada
2000r. uchwala się, co następuje:
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicy 22 Lipca
– miasto Nowe Miasteczko, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje tereny o powierzchni łącznej
ok. 20,88ha, w granicach wykazanych na załączniku
graficznym do niniejszej uchwały. Teren ograniczony jest:

DZIAŁ II
Ustalenia planu
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów
§ 2. 1. Wyznacza się obszary o symbolach na rysunku planu:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej,
2) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej – wielorodzinnej,
3) U – tereny usług,
4) US – tereny sportu i rekreacji,
5) ZP – tereny zieleni urządzonej,
6) KS – tereny zespołów zabudowy garażowej,
7) KS,ZP – tereny parkingów publicznych lub publicznie dostępnych z zielenią urządzoną,

od wschodu – terenami zurbanizowanymi
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

8) UH – tereny usług handlu,

od południa – terenami rolnymi i terenami
zurbanizowanymi – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

10) KD – tereny publicznych dróg dojazdowych,

od zachodu – terenami usług oświaty,
sportu i rekreacji oraz terenami mieszkaniowymi,
od północy – terenami mieszkaniowymi.
3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju terenu miasta Nowe Miasteczko w zgodzie z uwarunkowaniami naturalnymi i kulturowymi, uwzględniając
ochronę interesów publicznych, przy jednoczesnej
minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji
działań.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu będący załącznikiem graficznym,
w skali 1:1000 – załącznik Nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania – załącznik Nr 2.

9) Up – tereny usług publicznych,
11) KD-p – tereny publicznych dróg dojazdowych
- powiatowych,
12) KDW – tereny publicznie dostępnych dróg wewnętrznych,
13) KX – tereny ciągu pieszego,
14) E – tereny urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania
obowiązujące i proponowane wyznaczono na rysunku planu.
Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 3. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko
wskazanych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem
inwestycji celu publicznego.
§ 4. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych obiektów budowlanych:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN – do gruntu na własnej nieru-
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chomości, z zachowaniem retencji terenowej
oraz zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony wód i ziemi przed zanieczyszczeniami,
2) dla terenów o symbolach na rysunku planu KS,
MW, US, U, Up – do kanalizacji deszczowej
oraz zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony wód i ziemi przed zanieczyszczeniami.
§ 5. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku powodowane przez poszczególne
grupy hałasu, w tym drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
§ 6. 1. Wprowadzanie wszelkich zanieczyszczeń
do środowiska naturalnego musi odbywać się na
zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Uciążliwości i szkodliwości wywołane przez działalności związane z przeznaczeniem obszarów, w zakresie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do
wód, powietrza, hałasu i wibracji, promieniowania
szkodliwego dla ludzi i środowiska, w tym powstawania odpadów, wymagają stosowania urządzeń
mających na celu eliminowanie lub ograniczanie
uciążliwości oraz zachowania parametrów określonych w przepisach odrębnych, zapewniających
ochronę zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsiadujących.
2. Uciążliwości związane z prowadzoną działalnością muszą mieścić się w granicach nieruchomości, na której prowadzona jest ta działalność. W razie
potrzeby nakazuje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej lub zastosowanie zabezpieczeń mających na
celu eliminację lub redukcję uciążliwości obiektów
dla środowiska i zdrowia ludzi.
§ 7. Kto w trakcie prac ziemnych dokona odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest
obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli nie
jest to możliwe – Burmistrza Gminy i Miasta Nowe
Miasteczko.
Rozdział 3
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 8. 1. Kto w trakcie robót budowlanych lub
ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli
nie jest to możliwe, Burmistrza Gminy i Miasta
Nowe Miasteczko. Burmistrz jest obowiązany
niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni,
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
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2. Wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – zgodnie ze
strefą wyznaczoną na rysunku planu.
Rozdział 4
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 9. 1. Projektowana zabudowa formą, gabarytami i materiałami użytymi do wykończenia zewnętrznego musi nawiązywać do charakteru zabudowy miasta.
2. Na pokrycia dachów projektowanych obiektów budowlanych należy stosować:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- dachówkę lub inne materiały dachówkopodobne, w odcieniach brązu, czerwieni i grafitu,
2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
a) dla dachów płaskich – pokrycie tradycyjne,
b) dla dachów stromych – dachówkę lub blachodachówkę w odcieniach brązu, czerwieni i grafitu,
3) dla zabudowy usługowej - dachówkę lub blacho-dachówkę w odcieniach brązu, czerwieni
i grafitu,
4) dla zabudowy sportowo-rekreacyjnej na terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem US
– blachę lub pokrycie bitumiczne z posypką mineralną.
3. Ustala się pastelową kolorystykę elewacji. Nie
dopuszcza się wykończenia zewnętrznego elewacji
budynków materiałami typu siding.
4. Ogrodzenia działek budowlanych dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych muszą być
wykonane jako ażurowe. Wysokość ogrodzenia frontu działki nie może przekraczać 1,70m. Jako pełne
ogrodzenia dopuszcza się jedynie żywopłoty oraz
inne ogrodzenia roślinne.
5. Ogrodzenie terenów zabudowy związanych
z działalnością gospodarczą i użytecznością publiczną musi być zgodne z przepisami odrębnymi.
6. Zakazuje się stosowania ogrodzeń z powtarzalnych elementów betonowych.
§ 10. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ustala się obowiązek parkowania
pojazdów w obrębie własnej nieruchomości, z zapewnieniem minimum 2 miejsc postojowych, w tym
garaż.
2. Dla pozostałych terenów należy zapewnić
ilość miejsc postojowych w zależności od wprowadzonej funkcji terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 11. Realizacja ustaleń planu musi uwzględniać
potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
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Rozdział 5
Kształtowanie przestrzeni publicznej
§ 12. 1. Plan wyznacza na cele publiczne tereny:
1) publicznych dróg dojazdowych,
2) publicznie dostępnych dróg wewnętrznych,
3) przeznaczone na cele infrastruktury technicznej,
4) parkingów publicznych i publicznie dostępnych,
5) zieleni urządzonej,
6) sportu i rekreacji,
7) usług publicznych,
8) ciągu pieszego.
2. Na terenach przeznaczonych na: publiczne
drogi dojazdowe, publicznie dostępne drogi wewnętrzne, na cele infrastruktury technicznej, parkingi publiczne i publicznie dostępne, ciągi piesze:
1) zabrania się lokalizowania tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych,
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4) 30% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 7 KS i 6 Up,
5) 35% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 13 MW,
6) 40% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 15 US i 1 UH.
4. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną:
1) 60% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4,5,14 MN i 2 MN – w przypadku
realizacji zabudowy wolnostojącej,
2) 20% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3 U, 1 UH, 10 U i 7 KS,
3) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9,11,12 KS, ZP i 13 MW,
4) 40% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 15 US,
5) 50% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 6 Up.
5. Ustala się minimalną szerokość frontu działki:

2) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicznych i infrastruktury technicznej – zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

1) 22m – dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 4,5,14 MN i 2 MN – w przypadku realizacji zabudowy wolnostojącej,

3) na terenach publicznych dróg dojazdowych
dopuszcza się realizację obiektów małej architektury i innych urządzeń związanych z funkcją
drogi.

2) dla pozostałych terenów – według rysunku planu.

3. Na terenach zieleni urządzonej oraz terenach
sportu i rekreacji dopuszcza się lokalizację obiektów
małej architektury oraz reklam związanych z funkcją
terenu i terenu przyległego.
Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
§ 13. 1. Ustala się minimalną powierzchnię nowo
wydzielanej działki budowlanej na:
1) 650m2 – dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 4,5,14 MN i 2 MN – w przypadku realizacji zabudowy wolnostojącej.
2. Ustala się minimalne wymiary działki przeznaczonej pod lokalizację stacji transformatorowych:
1) słupowych na 3x3m,
2) kompaktowych na 5x6m.
3. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej:
1) 25% powierzchni działki dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4,5,14 MN
i 2 MN – w przypadku realizacji zabudowy wolnostojącej,
2) 20% powierzchni działki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 U,
3) 50% powierzchni działki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10 U,

§ 14. 1. Wyznacza się linie zabudowy o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu, wymiary podano
w metrach:
1) nieprzekraczalne – tj. linia, której nie może
przekroczyć płaszczyzna pionowa, stanowiąca
zewnętrzną ścianę budynku tworzącą elewację
tego budynku,
2) obowiązujące – tj. linia, do której przylegać
musi nie mniej niż 50% płaszczyzny pionowej
stanowiącej zewnętrzną ścianę budynku tworzącą elewację frontową tego budynku.
2. Linie nie wykazane muszą być zgodne
z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
3. Dopuszcza się, poza wyznaczonymi liniami
zabudowy, budowę ogrodzeń oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 15. 1. Obowiązujące i proponowane linie podziału wewnętrznego wyznaczono na rysunku planu.
2. W zakresie wyznaczonych proponowanych linii podziału wewnętrznego należy zachować układ
podziału na działki budowlane, przedstawiony na
rysunku planu.
Rozdział 7
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 16. 1. Na terenie objętym ustaleniami planu
nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek podziałów działek budowlanych, za wyjątkiem określonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnych
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planu

jednej działce budowlanej, o szerokości minimalnej segmentu 9 m, a maksymalnej – 12m,

2. Podział poszczególnych terenów na działki
budowlane musi być poprzedzony wydzieleniem
niezbędnych terenów dla realizacji urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji.

7) ustala się maksymalną wysokość zabudowy
dwie kondygnacje nadziemne – parter i użytkowe poddasze, tj. 5m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 9m do kalenicy dachu, dopuszcza się podpiwniczenie budynku,

3. Uznaje się za celowe i dopuszcza się likwidację części istniejących granic nieruchomości wykazanych na rysunku planu, w ramach polepszenia
warunków zagospodarowania działki budowlanej,
realizacji inwestycji układu komunikacji kołowej oraz
realizacji innych ustaleń planu.
Rozdział 8
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
§ 17. 1. 1 UH – tereny usług handlu:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD3,
2) dopuszcza się
i gastronomii,

usługi

drobnego

handlu

3) w obrębie terenu dopuszcza się lokalizację
maksymalnie jednego budynku handlowego,
4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 3,5
m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu i 4,5 m do kalenicy dachu,
5) należy stosować dachy płaskie lub dwuspadowe, spadki 5º-30º, nie narzuca się kierunku kalenicy,
6) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej.
2. 2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
– jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD
(ul. Piaskowa) oraz publiczną drogą dojazdową
o symbolu na rysunku planu KD5,
2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego wolnostojącego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego, nie
dopuszcza się zabudowy bliźniaczej,
3) dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, usytuowanych
w jednym szeregu od strony drogi o symbolu
na rysunku planu KD (ul. Piaskowa), w przypadku realizacji zabudowy szeregowej zakazuje
się lokalizacji budynków gospodarczo – garażowych,
4) zakazuje się lokalizacji funkcji usługowej w budynku mieszkalnym,
5) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku w zabudowie wolnostojącej w granicach
10-16m,
6) w przypadku realizacji zabudowy szeregowej
dopuszcza się lokalizację jednego segmentu na

8) należy stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe, spadki 30º-50º, nie dopuszcza się
dachów kopertowych, nie narzuca się kierunku
kalenicy, dopuszcza się lukarny. W przypadku
realizacji zabudowy szeregowej pokrycie dachów musi być jednorodne dla całego szeregu
zabudowy,
9) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 35m2, maksymalną wysokość na 3 m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu,
10) w przypadku realizacji zabudowy szeregowej
ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy
działki budowlanej 35% i minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%.
3. 3 U – tereny usług:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD
(ul. Piaskowa) oraz publiczną drogą dojazdową
o symbolu na rysunku planu KD1,
2) dopuszcza się usługi handlu, gastronomii,
drobne usługi rzemieślnicze,
3) w obrębie terenu dopuszcza się lokalizację
maksymalnie jednego budynku usługowego,
4) dopuszcza się realizację budynku handlowego
o maksymalnej powierzchni sprzedaży 2000m2,
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 7m
od najniżej położonego narożnika budynku do
najwyższego gzymsu/okapu i 10m do kalenicy
dachu,
6) należy stosować dachy dwuspadowe lub czterospadowe, spadki 5º-30º, nie narzuca się kierunku kalenicy, dopuszcza się realizację dachów płaskich,
7) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachu dopuszcza się budowę urządzeń technicznych – klimatyzatorów,
doświetli itp.,
8) nakazuje się realizację parkingów, niskiej zieleni
urządzonej, dopuszcza się realizację obiektów
małej architektury, infrastruktury technicznej,
komunikacji wewnętrznej,
9) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
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najwyższego gzymsu/okapu i 12m do kalenicy
dachu,

5) należy stosować dachy dwuspadowe, spadki
5º-35º, nie narzuca się kierunku kalenicy, dopuszcza się realizację dachów płaskich,

1) ustala się dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

6) nakazuje się realizację zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, placów zabaw, parkingów,

a) 4 MN – publicznymi drogami dojazdowymi
o symbolach na rysunku planu KD5 i KD1,

7) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej,

b) 5 MN – publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD5,

8) dopuszcza się lokalizację niezbędnych do obsługi terenu budowli i urządzeń na zasadach
określonych w przepisach odrębnych.

c) 14 MN – publiczną drogą dojazdową – powiatową o symbolu na rysunku planu KD-p
(ul. 22 Lipca) oraz publicznymi drogami dojazdowymi o symbolach na rysunku planu
KD2 (ul. Marcinkowskiego) i KD6,
2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego wolnostojącego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego, nie
dopuszcza się zabudowy bliźniaczej i szeregowej,
3) zakazuje się lokalizacji w budynku mieszkalnym
funkcji usługowej, generującej ruch pojazdów
i parkowanie,
4) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego w granicach 10-16m,
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy
dwie kondygnacje nadziemne – parter i użytkowe poddasze, tj. 5m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/
okapu głównej połaci dachu i 9m do kalenicy
dachu, dopuszcza się podpiwniczenie budynku,

6. 7 KS – tereny zespołów zabudowy garażowej:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD4,
2) istniejącą zabudowę garażową przeznacza się
docelowo do likwidacji lub przestawienia w celu uporządkowania terenu,
3) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy na 3,5m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu
głównej połaci dachu z zastrzeżeniem, że dla
każdego zespołu zabudowy wysokość ta musi
być taka sama,
4) należy stosować dachy płaskie lub jednospadowe z jednolitym pokryciem dla każdego zespołu zabudowy, spadki 0º-5º,
5) wszystkim zespołom zabudowy garażowej należy nadać jednakową formę architektoniczną,
6) nową zabudowę garażową należy lokalizować
z zachowaniem odległości i warunków określonych w przepisach odrębnych,

6) należy stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe, spadki 30º-50º, nie dopuszcza się
dachów kopertowych, nie narzuca się kierunku
kalenicy, dopuszcza się lukarny,

7) należy przewidzieć dwa ogólnodostępne stanowiska przeznaczone do mycia pojazdów.

7) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 35m2, maksymalną wysokość na 3m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/
okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy
dachu.

1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD4 poprzez drogę wewnętrzną o symbolu na rysunku
planu KDW,

5. 6 Up – tereny usług publicznych:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD4 lub
publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD5,

7. 8 ZP – tereny zieleni urządzonej:

2) ustala się zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,
3) dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej
i niskiej,
4) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, ciągów komunikacji pieszo-rowerowej, placów zabaw.

2) dopuszcza się lokalizację przedszkola, żłobka,
usług kultury, usług administracji,

8. 9,11,12 KS,ZP – tereny parkingów publicznych
lub publicznie dostępnych z zielenią urządzoną:

3) ustala się maksymalną szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku 40m,

1) ustala się dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 6m
od najniżej położonego narożnika budynku do

a) 9 KS,ZP - publiczną drogą dojazdową – powiatową o symbolu na rysunku planu KD-p
(ul. 22 Lipca),
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b) 11 KS,ZP - drogą wewnętrzną o symbolu na
rysunku planu KDW,

elementów poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

c) 12 KS,ZP - publiczną drogą dojazdową
o symbolu na rysunku planu KD3,

7) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej,

2) nakazuje się urządzenie zieleni towarzyszącej
funkcji parkingowej, przy czym zieleń musi stanowić minimum 20% powierzchni terenu,

8) przeznacza się docelowo do likwidacji istniejącą
zabudowę garażową.

3) ustala się zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,
4) dopuszcza się lokalizację urządzeń związanych
z obsługą parkingu – zgodnie z przepisami odrębnymi,
5) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury oraz infrastruktury technicznej.
9. 10 U – tereny usług:
1) ustala się dojazd do terenu drogą wewnętrzną
o symbolu na rysunku planu KDW,
2) dopuszcza się usługi handlu i gastronomii,
rzemiosła,
3) docelowo przeznacza się do likwidacji istniejącą
zabudowę, dopuszcza się jej przebudowę, rozbudowę, nadbudowę – zgodnie z ustaleniami
niniejszej uchwały,
4) w przypadku przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejącej zabudowy lub w przypadku
realizacji nowej zabudowy ustala się maksymalną wysokość zabudowy 3,5m od najniżej
położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 7m do
kalenicy dachu,
5) należy stosować dachy płaskie lub dwuspadowe, spadki 5º-30º, nie narzuca się kierunku kalenicy.
10. 13 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej
– wielorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami dojazdowymi o symbolach na rysunku
planu KD4, KD3 i KD (ul. Piaskowa),
2) ustala się szerokość elewacji frontowej budynków wielorodzinnych w granicach 20-40m,
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy
10m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu i 13,5m do kalenicy dachu,
4) należy stosować dachy dwuspadowe, spadki
połaci głównych 30º-40º, dopuszcza się lukarny,
dopuszcza się realizację dachów płaskich,
5) w przypadku realizacji dachów płaskich ustala
się maksymalną wysokość zabudowy 14m do
najwyższego gzymsu,
6) nakazuje się realizację infrastruktury towarzyszącej zabudowie wielorodzinnej, tj. place zabaw, parkingi, komunikacja wewnętrzna, zieleń
towarzysząca. Dopuszcza się realizację tych

11. 15 US – tereny sportu i rekreacji:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową – powiatową o symbolu na rysunku
planu KD-p (ul. 22 Lipca) oraz publicznymi drogami dojazdowymi o symbolach na rysunku
planu KD2 (ul. Marcinkowskiego), KD6 i KD
(ul. Szkolna),
2) dopuszcza się utrzymanie i przebudowę istniejących obiektów sportowych, tj. zespołu boisk,
3) dopuszcza się utrzymanie istniejących obiektów
kubaturowych: szatni, klubu sportowego, budynku sędziowskiego, kotłowni, dopuszcza się
ich przebudowę w obrębie wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy bez zwiększania
ich wysokości,
4) ustala się realizację zespołu budynków z możliwością lokalizacji: hali sportowo-rekreacyjnej,
pływalni, kręgielni, części hotelowej, sali konferencyjnej, części gastronomicznej, zaplecza socjalnego, klubu fitness, siłowni oraz innych
pomieszczeń towarzyszących, w tym pomieszczeń technicznych i technologicznych,
5) nakazuje się rozczłonkowanie bryły budynku
w celu dostosowania do parametrów przestrzennych otoczenia,
6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy
10m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu i 18,5m do kalenicy dachu,
7) zaleca się stosować dachy dwuspadowe, spadki połaci głównych 15º - 40º, dopuszcza się realizację dachów płaskich i dachów powłokowych oraz tarasów,
8) dopuszcza się realizację urządzeń sportowych,
obiektów małej architektury, infrastruktury
technicznej, komunikacji wewnętrznej, parkingów, zieleni urządzonej, z możliwością ich lokalizacji poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,
9) dopuszcza się realizację, poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, punktów poboru opłat,
portierni, wiatrołapów, podjazdów dla niepełnosprawnych, wyjść ewakuacyjnych, schodów
zewnętrznych.
12. E – tereny urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD3 poprzez drogę wewnętrzną o symbolu KDW i publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku
planu KD2 i KD6 poprzez teren o symbolu na
rysunku planu 15 US.
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Rozdział 9
Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 18. 1. Skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej należy wykonać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami
poszczególnych sieci.
2. Wszelkie urządzenia infrastruktury technicznej,
w tym telekomunikacji, zaleca się lokalizować
w liniach rozgraniczających tereny dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych oraz ciągu pieszego.
3. W trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych
należy zachować odległości podstawowe projektowanych obiektów od istniejących sieci infrastruktury
elektroenergetycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej – zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Dopuszcza się, za zgodą zarządcy sieci
zmniejszenie tych odległości.
4. Obowiązuje zakaz nasadzeń drzew i krzewów
na trasach przebiegu projektowanych i istniejących
sieci infrastruktury technicznej – zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Dopuszcza się przełożenie i przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej, za zgodą
zarządców poszczególnych sieci.
6. Do ogrzewania budynków zaleca się stosowanie ekologicznych źródeł energii.
7. Dopuszcza się przełożenie istniejącego rowu
melioracyjnego i prowadzenie w liniach rozgraniczających drogi – ul. Piaskowa oraz drogi o symbolu na
rysunku planu KD4 do istniejącego rowu w drodze
o symbolu na rysunku planu KD-p (ul. 22 Lipca).
8. Wszystkie, wprowadzone niniejszą uchwałą
ustalenia muszą uwzględniać, w trakcie realizacji
zamierzeń, zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę wraz z drogami dojazdowymi dla pojazdów
pożarniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 19. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną
z istniejącej stacji transformatorowej oraz stacji projektowanych, zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem E, na warunkach
zarządcy sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji transformatorowej.
3. Dla zasilania nowoprojektowanych obiektów
dopuszcza się realizację stacji transformatorowych
w ilości zabezpieczającej potrzeby. Dopuszcza się
lokalizację stacji kompaktowych, wolnostojących lub
wbudowanych w obiekty, dostosowanych do zasilania liniami kablowymi lub stacji słupowych o mocy
według potrzeb.
4. Dopuszcza się budowę stacji transformatorowych na terenie własnym inwestora.
5. Pod projektowane stacje transformatorowe
należy wydzielać działki o wymiarach wskazanych
w §13 ust. 2 niniejszej uchwały, przylegające do
drogi, z zapewnionym dojazdem do obiektu drogą
utwardzoną o szerokości minimum 3,5m.
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6. Projektowane linie elektroenergetyczne przewiduje się jako kablowe.
7. Obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew
i krzewów na trasach przebiegu istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych oraz w obrębie
strefy ograniczonego użytkowania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej.
8. Przed przystąpieniem do realizacji zabudowy
na terenach kolizyjnych nakazuje się przebudowę
i demontaż istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN, na warunkach zarządcy sieci.
Zaleca się przebudowę i prowadzenie sieci zgodnie
z rysunkiem planu.
§ 20. 1. Wyznacza się tereny układu komunikacyjnego, na który składają się tereny o symbolu:
1) KD-p – tereny publicznych dróg dojazdowych
- powiatowych, pozostawia się w istniejących
liniach rozgraniczających, dopuszcza się przebudowę i rozbudowę w obrębie wyznaczonego
terenu, ustala się minimalną szerokość jezdni
6 m,
2) KD1 – tereny publicznych dróg dojazdowych
projektowanych, ustala się szerokość w liniach
rozgraniczających 30m, ustala się minimalną
szerokość jezdni 7m,
3) KD2 – tereny publicznych dróg dojazdowych,
o przebiegu i szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, dopuszcza się
przebudowę, rozbudowę w obrębie wyznaczonego terenu, ustala się minimalną szerokość
jezdni 6m,
4) KD3 – tereny publicznych dróg dojazdowych,
ustala się szerokość w liniach rozgraniczających
15m, ustala się minimalną szerokość jezdni 6m,
5) KD4 – tereny publicznych dróg dojazdowych
projektowanych, ustala się szerokość w liniach
rozgraniczających 12m, ustala się minimalną
szerokość jezdni 6m,
6) KD5 – tereny publicznych dróg dojazdowych
projektowanych, ustala się szerokość w liniach
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
ustala się minimalną szerokość jezdni 5m,
7) KD6 – tereny publicznych dróg dojazdowych
projektowanych, ustala się szerokość w liniach
rozgraniczających 12m, ustala się minimalną
szerokość jezdni 6m,
8) KDW - tereny publicznie dostępnych dróg wewnętrznych, o szerokościach i przebiegu zgodnym z rysunkiem planu,
9) KX - tereny ciągu pieszego projektowanego,
o proponowanym przebiegu jak na rysunku
planu, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i ścieżek rowerowych.
2. Na skrzyżowaniach dróg należy wykonać narożne ścięcia linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach użytkowania
nie mniejsze niż 5 x 5m, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
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3. W liniach rozgraniczających drogi dojazdowe
i wewnętrzne dopuszcza się budowę infrastruktury
technicznej, chodników, ścieżek rowerowych, urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz obiektów do obsługi komunikacji zbiorowej.
§ 21. 1. Odpady stałe należy gromadzić w pojemnikach na każdej posesji. Wywóz odpadów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Docelowo należy wprowadzić segregację odpadów stałych w celu zastosowania recyklingu.
3. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi
i innymi niż niebezpieczne należy prowadzić zgodnie
z przepisami odrębnymi.
§ 22. 1. Sieć telekomunikacyjną – linie kablowe
– należy prowadzić z istniejącej sieci.
2. Na obszarze objętym ustaleniami niniejszej
uchwały dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń szerokopasmowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 23. 1. Dostawę wody należy prowadzić z istniejącego systemu wodociągowego miasta Nowe Miasteczko.
2. Na sieciach wodociągowych należy zamontować nadziemne hydranty przeciwpożarowe, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
§ 24. 1. Nakazuje się odprowadzenie ścieków do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach
zarządcy sieci.
2. Zakazuje się
oczyszczalni ścieków.

stosowania

przydomowych

3. Odprowadzenie wód opadowych z terenów,
na których może dojść do ich zanieczyszczenia, musi
się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 25. Dostawę gazu należy prowadzić z sieci gazowej średniego ciśnienia na warunkach zarządcy
sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§ 26. Zakazuje się stosowania jako źródła energii
paliw i urządzeń do ich spalania, które nie spełniają
wymogów przepisów o ochronie środowiska.
Rozdział 10
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie
i użytkowanie terenu
§ 27. 1. Obszary, dla których plan ustala inne
przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały.
2. Na terenach, dla których plan przewiduje inne
niż dotychczasowe użytkowanie mogą być budowane obiekty tymczasowe, jeżeli ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania gruntów
lub obiekty, które będą mogły być adaptowane do
przyszłego, zgodnego z planem, użytkowania. Lokalizacja tych obiektów winna odbywać się zgodnie
z niniejszymi ustaleniami.
Rozdział 11
Stawki procentowe
§ 28. Ustala się 30%-ową stawkę, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
DZIAŁ III
Przepisy końcowe
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Joanna Zawiślak - Mendaluk

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112

– 8624 –

Poz. 1732
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/256/2010
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budowa sieci gazowej,

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/256/2010
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 30 września 2010r.

budowa sieci energetycznej SN i stacji
transformatorowych SN/nn.
c) budowa dróg gminnych - finansowane przez
Gminę:

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania

budowa dróg dojazdowych,
budowa ciągu pieszego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 7 pkt. 2
i 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i art. 167 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)
Rada Miejska w Nowym Miasteczku rozstrzyga, co
następuje:
1) Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy:

2) Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy odbywać się
będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami
z terminem realizacji uzależnionym od pozyskania środków ze źródeł określonych w pkt. 3.
3) Określa się zasady finansowania wymienionych
inwestycji należących do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, z możliwością wykorzystania środków:
a) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową,

a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - finansowane przez Gminę:

b) z kredytów i pożyczek,
c) z obligacji komunalnych,

budowa wodociągu gminnego,

d) z udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia.

budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
b) zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną - finansowane przez inwestora zewnętrznego:
.
1735

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

1733
173 6

UCHWAŁA NR LVIII/388/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
w Gminie Witnica na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej
– 0,67zł,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej
– 20,00zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wykwalifikowanym
materiałem siewnym – od 1m2 powierzchni
użytkowej – 9,82zł,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1m2 powierzchni użytkowej
– 4,27zł,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni użytkowej – 6,10zł.
6) od obór i stodół w części nie zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni użytkowej – 1,00zł.
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§ 2. 1. Uwzględniając lokalizację nieruchomości
i dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej
wprowadza się zróżnicowanie wysokości podatku
od nieruchomości od gruntów pozostałych poprzez
wprowadzenie czterech okręgów podatkowych dla
Gminy Witnica.
2. Szczegółowy podział na okręgi wraz z uzasadnieniem zasad przyporządkowania nieruchomości,
określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, będący
integralną częścią uchwały.
3. Określa się wysokość podatków od nieruchomości od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od
1m2 powierzchni – 0,76zł;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1ha powierzchni – 4,15zł;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
a) zaliczanych do I okręgu podatkowego – od
1m2 powierzchni – 0,39zł,
b) zaliczanych do II okręgu podatkowego – od
1m2 powierzchni – 0,33zł,
c) zaliczanych do III okręgu podatkowego – od
1m2 powierzchni – 0,27zł,
d) zaliczanych do IV okręgu podatkowego – od
1m2 powierzchni – 0,21zł.
§ 3. Określa się podatek od nieruchomości od
budowli w wysokości 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt.. 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 4. 1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, z podatku od nieruchomości zwalnia
się grunty, budynki lub ich części stanowiące mienie
komunalne wykorzystywane do prowadzenia statutowej działalności w zakresie:
1) pomocy społecznej;
2) muzealnictwa;
3) gospodarki komunalnej;
4) budynki lub ich części i budowle stanowiące
stajnie i miejsca schronienia zwierząt wymienionych w art. 71 i art. 72 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;
5) grunty położone na terenie gminy Witnica, które stanowią wybiegi dla zwierząt wymienio-
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nych w art. 71 i art. 72 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt.. 3
niniejszego paragrafu nie dotyczy gruntów i budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt.. 5
niniejszego paragrafu będzie zastosowane pod warunkiem udokumentowania posiadania statusu
ogrodu zoologicznego, zgodnie z przepisami art. 67
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt.. 4, 5
niniejszego paragrafu stanowią pomoc de minimis,
której udzielanie będzie następować zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L.
379 z dnia 28.12.2006r.). Podmiot korzystający z pomocy na podstawie przedmiotowego zwolnienia,
zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi
Miasta i Gminy Witnica, wraz z deklaracją na podatek, zaświadczeń lub (i) oświadczeń o pomocy
de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku
kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych, jak i informacji o każdej innej niż de minimis (uzyskanej nie tylko w okresie 3-letnim) dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na
które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały. Ponadto, podmiot korzystający ze
zwolnienia zobowiązany jest do przedkładania wraz
z deklaracją oświadczenia, iż nie znajduje się
w trudnej sytuacji ekonomicznej, zgodnie z pkt.. 9
– 11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244
z dnia 1.10.2004r.).
§ 5. Do wymiaru, poboru i egzekucji podatków
wprowadzonych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60
z późn. zm.).
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVI/279/2009 Rady
Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
w Gminie Witnica na 2010r.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2010r. oraz
podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska
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Załącznik
do uchwały Nr LVIII/388/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.

W zależności od lokalizacji nieruchomości i dostępności do opisanych wyżej urządzeń – wprowadza się
podział Gminy Witnica na cztery okręgi podatkowe:
1. okręg I: nieruchomości z możliwością dostępu
do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji
sanitarnej i zlokalizowanej przy drodze
utwardzonej;

Wykaz ulic miasta Witnica oraz miejscowości gminy Witnica zaliczanych do poszczególnych okręgów
podatkowych stosowanych w wymiarze podatku
od pozostałych gruntów

2. okręg II: nieruchomości z możliwością dostępu
do dowolnych dwóch wyżej wymienionych
urządzeń infrastruktury technicznej;

Wprowadza się zróżnicowanie wysokości podatku
od nieruchomości w zakresie gruntów pozostałych,
w zależności od lokalizacji nieruchomości i związanej z tym dostępności do urządzeń infrastruktury
technicznej. Poprzez urządzenia infrastruktury technicznej rozumie się następujące trzy elementy:

3. okręg III: nieruchomości z możliwością dostępu
do jednego wyżej wymienionego urządzenia
infrastruktury technicznej;
4. okręg IV: nieruchomości bez możliwości
dostępu do wyżej wymienionych urządzeń
infrastruktury technicznej.

1. sieć wodociągowa,
2. sieć kanalizacji sanitarnej,
3. droga utwardzona nawierzchnia stałą (asfalt,
płyty betonowe, trylinka, bruk, kostka betonowa lub granitowa).
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Szczegółowy podział miasta Witnica i poszczególnych sołectw na opisane wyżej okręgi kształtuje się
następująco:

Miasto Witnica:
ULICE

I Okręg

1-go Maja

od 1A do 10 + B cała

II Okręg

III Okręg

IV Okręg

Akacjowa

B

Azaliowa

B

Bajkowa

B

Bociania

B
12, 14, 15, 16, 16A, 17,
17A, 18 + B

Cegielniana

2,4,6,8A, ,8,10 + B

Cmentarna
Dębowa
Droga Polna
Energetyka
Fabryczna
Fiołkowa
Gajowa
Gołębia

od 1 do 32 + B

Gorzowska

od 1 do 50 + B

Janka Krasickiego

od 1 do 37 + B

5+B

B
1+B
1+B
B
B
B
B

Jaskółcza

B

Jastrzębia

B

Kasztanowa
Kolejowa
Komisji Edukacji
Narodowej
Konwaliowa
Końcowa
Kosynierów Mirosławskich

od 1 do 3 + B
od 3 do 20 + B
4+B
B
od 1 do 30 + B
od 2 do 10 + B
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od 1 do 56 + B
od 8 do 19 + B
3, 7 + B

Krucza

B

Kukułcza

B

Leśna

1, 13, 15 + B

Lisia

B

Łąkowa

B

Łowiecka

B

Marii Konopnickiej

od 1 do 27 + B

Maszynowa

B

Moniuszki
Myśliwska

Ogrodowa

od 2 do 13A + B
2D, 2E, 2F, od 7 do 35
+ B 1 -5, 2A, 2B, + B

2c

1, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 11A, 11B, 11C,
12, 13, 14, 15, 17, 18,
18A, 19, 20, 21, 22, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 35,
37, 39, 51, 79, 81, 83 +
B

Orla

B

Orła Bielika

B

Osadników
Osiedle Południowe
Osiedle Zachodnie

10 + B
od 1 do 21 + B
od 1 do 23

Pałacyk za cmentarzem

17,17a,17,b,17c,21
B

Parkowa

2+B

Papiernicza

B

Piaskowa

1,2, 3 do 12 + B

Plac Wolności

od 1 do 6 + B

Poprzeczna

B

Potok

od 1 do 10 + B

Przemysłowa

B

Ptasia

B

Repatriantów
Rolna

B
Cała 2, 2A, 2B + B

Różana

W granicach miasta

Rutkowskiego

1do 80, 82 ab,
65,65a,67,69,71,73,75,

Rybacka

od 2 do 24

Sikorskiego

od 1 do 90

Słoneczna

od 1 do 13 + B

3
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Słowicza

B

Sokola

B

Sosnowa

od 2 do 18A + B

Sowia

B

Spokojna

od 1 do 12 + B

Sportowa
Stalowa

od 2 do 12 + B

od 12A do 38A +
B

B

Starzyńskiego

od 1 do 81 + B

Strusia

B

Strzelecka

od 1 do 25 + B

Szkolna

1+B

Ścieżka Rybacka
Świerczewskiego
Świerkowa
Spedycyjna

1, 1A + B

27, 29, 33, 37, 39
+B

1+B
9, 11, 13, 15, 17,
2, 3, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 5, 7, 14, 16, 18, 20 +
22, 24, 26, 28, 30,
4, 6, 8, 10, 12 + B
B
34 + B
1, 3 + B

3B + B

B
Świętego Jerzego
Transportowa
Towarowa
Traugutta

1, 2 + B
B
B
1A, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B,
4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A,
6B, 6C + B, od 7 do 37
+B

Wesoła

6, 10 + B
2, 2A, 3, 4, 6, 8,
10, 12, 14 + B

Wielka
Wilcza
Wiosny Ludów

B
od 1 do 33, od 35 do 47
+B

Wiśniowa
Wojska Polskiego

34 + B
1, 2, 3, 7 + B

od 1 do 6A, 8 + B

Wysokiego

2,6, 8A + B
4, 6 + B

Zacisze

2

Zaułek Kościelny

1+B

Zaułek Kowalski

Cała

Zaułek Polny

od 1 do 10 + B
od 2 do 18 + B

Zaułek Wodny

7+B

Żaków

1, 3 + B

Żurawia
Żwirowa

5A + B
7, 9, 10, 12, 13,
13B, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 30,
32 + B

B
od 1 do 21 + B
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GMINA WITNICA:
I Okręg

II Okręg

III Okręg

IV Okręg

Białcz
+
Białczyk
+
Boguszyniec
+
Dąbroszyn
+
Dzieduszyce Nowe
+
Kamień Mały
+
Kamień Wielki
+
Krześniczka
+
Kłopotowo
+
Mosina
+
Mościce
+
Mościczki
+
Nowiny Wielkie
+
Oksza
+
Pyrzany
+
Stare Dzieduszyce
+
Sosny
+

+ [M]

+[R]
Świerkocin
+

173 6

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112

– 8631 –

Poz. 1734

1734
173 7

UCHWAŁA NR LVIII/389/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
w Gminie Witnica na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 oraz
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych, który wynosi:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
2005 roku włącznie:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 554,00zł,
b) powyżej 5,5
– 740,00zł,

tony

do

9 ton

włącznie

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 926,00zł.
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia
2005 roku:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 530,00zł,
b) powyżej 5,5
– 716,00zł,

tony

do

9 ton

włącznie

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 902,00zł.
3) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały,
stanowiącym jej integralną część.
4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
– wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2005
roku włącznie:
a) od 3,5 tony
– 1 580,00zł,

i poniżej

7 ton

włącznie

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton – 1 724,00zł.
5) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
– wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2005
roku:
a) od 3,5 ton
– 1 556,00zł,

i poniżej

7 ton

włącznie

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton – 1 703,00zł.
6) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton, stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do
uchwały, stanowiącym jej integralną część.
7) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – wyprodukowane do dnia 31 grudnia 2005 roku
włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 889,00zł.
8) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – wyprodukowane po dniu 31 grudnia 2005 roku,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 864,00zł.
9) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały, stanowiącym jej integralną część.
10) Od autobusu wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 2005 roku włącznie, w zależności od
liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1 234,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 739,00zł.
11) Od autobusu wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 2005 roku, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1 210,00zł,
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b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 703,00zł.
§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 12
ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
zwalnia się od podatku od środków transportowych
określonych w § 1 niniejszej uchwały środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do przewozu
osób niepełnosprawnych.

Poz. 1734

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2010r. oraz podlega
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/280/2009 Rady
Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/389/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
w tonach
Nie mniej niż

Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
DWIE OSIE:
987,00 zł
1 234,00 zł
1 481,00 zł
1 975,00 zł
TRZY OSIE
1 234,00 zł
1 481,00 zł
1 975,00 zł
2 222,00 zł
2 591,00 zł
2 591,00 zł
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
1 975,00 zł
2 222,00 zł
2 469,00 zł
2 591,00 zł
2 653,00 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
987,00 zł
1 234,00 zł
1 481,00 zł
1 975,00 zł
1 481,00 zł
1 975,00 zł
2 222,00 zł
2 469,00 zł
2 591,00 zł
2 715,00 zł
2 222,00 zł
2 469,00 zł
2 591,00 zł
2 820,00 zł
2 820,00 zł
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/389/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
w tonach
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
DWIE OSIE:
1 604,00 zł
1 685,00 zł
1 790,00 zł
1 790,00 zł
TRZY OSIE
1 975,00 zł
2 591,00 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 685,00 zł
1 790,00 zł
2 180,00 zł
2 180,00 zł
2 180,00 zł
2 820,00 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVIII/389/2010
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 28 października 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
w tonach
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38
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Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
JEDNA OŚ
1 234,00 zł
1 358,00 zł
1 481,00 zł
DWIE OSIE
1 358,00 zł
1 481,00 zł
1 604,00 zł
1 790,00 zł
TRZY OSIE
1 603,00 zł
2 037,00 zł

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 358,00 zł
1 481,00 zł
1 716,00 zł
1 481,00 zł
1 604,00 zł
1 716,00 zł
2 029,00 zł
1 716,00 zł
2 180,00 zł
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UCHWAŁA NR XXXVIII/238/10
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji w realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego stanowionych przez Radę Gminy Zabór w formie uchwał, w realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej
dalej ustawą.
§ 2. W konsultacjach projektów uchwał, o których mowa w § 1, mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania od uprawnionych organizacji opinii i uwag
do projektów uchwał Rady dotyczących realizacji
ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
§ 4. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:

2. W uzasadnionych przypadkach, lub na wniosek organizacji i podmiotów których mowa w § 2
uchwały, konsultacje mogą odbyć się w formie bezpośredniego spotkania przedstawicieli komórki lub
jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi organizacjami. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający w szczególności: datę spotkania, wykaz osób
uczestniczących, przedmiot konsultacji oraz wniesione uwagi.
3. Podmioty i organizacje biorące udział w konsultacjach potwierdzają uprawnienie do udziału
w konsultacjach odpowiednimi wypisami ze statutów.
4. Brane pod uwagę będą tylko opinie tych organizacji i podmiotów, których działalność statutowa mieści się w sferze konsultowanych zadań.
5. Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie
uwag oznacza akceptację zaproponowanych rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego
organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
§ 6. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację zawierającą:
1) wykaz podmiotów biorących udział w konsultacjach z podziałem na sfery zadań o których
mowa w § 4 ust 2 pkt. 1 lit a niniejszej uchwały,

1) przedmiot konsultacji określający:
a) sfery zadań publicznych wg katalogu określonego w art. 4 ust 1 ustawy,

2) opis wniesionych uwag,

b) zasady współpracy,
c) planowane kwoty przeznaczone na realizację,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który nie może być krótszy niż 14 dni;
3) sposób przeprowadzenia konsultacji
4) miejsce składania uwag;

3) rozstrzygnięcie w sprawie wniesionych uwag.
2. Informacja o której mowa w ust 1 podlega
publikacji w sposób określony w § 4 ust 3 niniejszej
uchwały, oraz stanowi element programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 7. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.

5) komórkę lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości obligatoryjnie poprzez publikacje ogłoszenia
na stronie internetowej gminy oraz fakultatywnie
w inny wybrany sposób.
§ 5. 1.Konsultacje odbywają się poprzez złożenie
na piśmie uwag w sprawie poddanej konsultacjom
drogą pocztową lub elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, albo bezpośrednio w kancelarii
Urzędu Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady
Bogdan Szafrański
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UCHWAŁA NR L/419/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego
w 2011 roku na terenie Gminy Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
oraz art. 6 ust. 3, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity
z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz
Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października
2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010r. (M. P. z 2010r.
Nr 76, poz. 960).
§ 1. Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, średnia cena skupu żyta
za okres trzech pierwszych kwartałów 2010r. wynosi
37,64zł. Rada Gminy Lubiszyn obniża średnią cenę
skupu 1 kwintala żyta ustaloną do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lubiszyn w 2011 roku
do kwoty 37,00zł za 1 kwintal.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/321/2009
z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2010r. na terenie Gminy
Lubiszyn.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
73 9
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UCHWAŁA NR L/420/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
oraz art. 5 ust. 1, 3 i 4, art. 6 ust. 13, ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zmianami):
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą
rocznie:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
0,75 zł/1m² pow.
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04zł/1ha
pow.
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,25zł/1m² pow.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,66zł/1m² powierzchni użytkowej
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej 18,00zł/1m² powierzchni użytkowej
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57zł/1m² powierzchni
użytkowej
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16zł/1m² powierzchni użytkowej
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
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blicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00zł/1m² powierzchni użytkowej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

3. od budowli – 2% ich wartości ustalonej na
dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącą
podstawę obliczania amortyzacji w tym roku,
a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym
dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/322/2009 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
1740
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UCHWAŁA NR L/421/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki lub ich części, budynki mieszkalne lub ich
części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, w których rozpoczęto działalność gospodarczą w danym roku podatkowym.
2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje :
1) na okres 12 miesięcy licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
rozpoczęto działalność gospodarczą pod warunkiem utworzenia co najmniej dwóch nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy
2) na okres 24 miesięcy licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
rozpoczęto działalność gospodarczą pod warunkiem utworzenia co najmniej czterech nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy.
3. Utworzone miejsca pracy określone w ust. 1
muszą być utrzymane przez co najmniej okres zwolnienia określony w ust. 2.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
1. Grunty zajęte na cmentarze.
2. Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

3. Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
4. Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
5. Budynki lub ich części oraz grunty związane
z działalnością sportową, kulturalną i socjalna,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
§ 3. Zwolnienia, o których mowa w § 1 stanowią
pomoc de minimis w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007r. Nr 59, poz. 404). Pomoc de minimis jest
udzielana na zasadach określonych w art. 2 ust. 2
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L.
Nr 379 z 28.12.2006r.). Warunkiem udzielenia zwolnienia jest przedłożenie organowi podatkowemu
zaświadczeń (lub oświadczeń) o pomocy de minimis
otrzymanej w okresie trzech lat kalendarzowych, jak
również informacji o każdej innej niż de minimis
pomocy (uzyskanej nie tylko w okresie trzyletnim)
dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych,
na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały. Ponadto stosownie do treści
wyżej cytowanego rozporządzenia wyklucza się
możliwość udzielenia pomocy publicznej podmiotowi znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z tym pomioty ubiegające się
o zwolnienie zobowiązane są przedłożyć bilans, ra-
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chunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, informację
o posiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publiczno – prawnych lub oświadczenie, iż nie znajdują
się w trudnej sytuacji ekonomicznej tj. nie spełniają
kryteriów określonych w pkt. 9 – 11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na
obszarze Gminy Lubiszyn.

§ 4. Traci moc uchwała XXXVII/ 329 /2009 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 22 grudnia 2009 roku

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011r.
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UCHWAŁA NR L/422/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zmianami):
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
1) powyżej 3,5
– 720,00zł,

tony

do

5,5

tony

włącznie

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 079,00zł,
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1471,00zł.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1499,00zł.
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
5. od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego
– 514,00zł.
6. od przyczepy lub naczepy, która łącznie
z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
1) mniej niż 30 miejsc – 1717,00zł,
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2 078,00zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/323/2009
z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku na terenie Gminy
Lubiszyn.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/422/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 5 listopada 2010r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1 679,00
1 679,00
1 739,00
1 858,00
Trzy osie
1 858,00
1 919,00
1 919,00
1 980,00
1 980,00
2 159,00
Cztery osie i więcej
2 216,00
2 216,00
2 279,00
2 279,00
2 638,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1 679,00
1 679,00
1 739,00
1 858,00
1 858,00
1 919,00
1 919,00
1 980,00
2 159,00
2 159,00
2 216,00
2 216,00
2 279,00
2 808,00
2 808,00
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/422/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 5 listopada 2010r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31
37

18
25
31
37

12
37
40

37
40

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1 499,00
1 559,00
1 620,00
1 980,00
2 159,00
Trzy osie
1 858,00
1 919,00
1 919,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1 499,00
1 559,00
1 620,00
2 171,00
2 638,00
2 171,00
2 397,00
2 808,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112

– 8639 –

Poz. 1739, 1740
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/422/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 5 listopada 2010r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
37

28
33
37

12
37

37

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
541,00
720,00
780,00
Dwie osie
839,00
959,00
1 319,00
1 679,00
Trzy osie
1 200,00
1 427,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

541,00
720,00
900,00
900,00
1 200,00
1 717,00
2 171,00
1 379,00
1 799,00
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UCHWAŁA NR CXXXVII/369/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 ze zm.1) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,
poz. 539 ze zm.2) uchwala się:
STATUT MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Międzyrzecki Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu, zwany dalej „MOK” jest gminną instytucją kultury działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
3) postanowień niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem MOK jest Gmina Międzyrzecz.
2. MOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Międzyrzecz pod
Nr 3 i posiada osobowość prawną.
§ 3. Siedziba MOK mieści się w Międzyrzeczu,
a terenem jego działalności jest obszar Gminy Międzyrzecz.
§ 4. Nadzór nad MOK sprawuje Burmistrz Międzyrzecza.
§ 5. Do podstawowych zadań MOK należy:
1) edukacja i wychowanie przez sztukę,
2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką,
3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie
– w miarę posiadanych możliwości – potrzeb
oraz zainteresowań kulturalnych,
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4) koordynowanie działalności na terenie miasta
w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
5) gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów
bibliotecznych.
Rozdział 2
Zakres działalności
§ 6. MOK w ramach realizacji swoich zadań
w szczególności:
1) prowadzi pracownie artystyczne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych,
2) prowadzi kursy tańca, śpiewu, rysunku, malarstwa, aktorstwa oraz temu podobne,
3) gromadzi, chroni i udostępnia zbiory biblioteczne,
4) organizuje działalność kinematograficzną oraz
prowadzi pokazy filmów,
5) organizuje koncerty, spektakle, wystawy, odczyty oraz widowiska artystyczne i rekreacyjnosportowe,
6) prowadzi kursy języków obcych,
7) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą.
§ 7. Przy realizacji swoich zadań MOK współpracuje ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się edukacją, kulturą i sztuką
oraz z twórcami.
§ 8. 1. MOK prowadzi, jako dodatkową, działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
1) organizacji konferencji i sympozjów,

Poz. 1740
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja

§ 9. 1. MOK zarządza dyrektor, który kieruje jego
działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za
niego odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz
Międzyrzecza.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Międzyrzecza, który ustala regulamin konkursu.
§ 10. Dyrektor organizuje pracę MOK, a w szczególności:
1) ustala regulamin organizacyjny, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających
w MOK organizacji związkowych i stowarzyszeń
twórców,
2) ustala, na każdy rok kalendarzowy, plan działalności oraz plan finansowy,
3) kieruje bieżącą działalnością Ośrodka,
4) przekłada Burmistrzowi Międzyrzecza plany finansowe, sprawozdania i informacje w zakresie
i terminach określonych ustawą z 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.),
5) wykonuje czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy za pracodawcę,
6) zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnych oraz obsługi. W miarę potrzeb może zatrudniać specjalistów z różnych dziedzin.

2) wynajmowania i dzierżawy pomieszczeń oraz
sprzętu,

7) sprawuje wewnętrzną kontrolę,

3) usług reklamowych i kserograficznych,

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
pracy.

4) ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
/z wyjątkiem zabytków/,

§ 11. 1. W ramach MOK działa Biblioteka Miejska
z filiami w Bukowcu, Bobowicku, Kaławie i Kursku.

5) usług
nych,

2. Zadania, organizację oraz szczegółowy zakres
działalności biblioteki określa regulamin biblioteki
miejskiej nadany przez dyrektora MOK.

fotograficznych,

filmowych,

plastycz-

6) sprzedaży biletów na imprezy organizowane
przez MOK,
7) działalności rekreacyjnej i turystycznej,
8) realizacji imprez zleconych,
9) świadczenia usług gastronomicznych,
10) prowadzenia usług transportowych,
11) prowadzenia sprzedaży książek, dzieł sztuki
i artykułów użytku kulturalnego,
12) prowadzenia innej działalności gospodarczej.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej
przeznaczone są wyłącznie na finansowanie działalności statutowej MOK.

§ 12. MOK realizuje kształcenie
w każdej formie artystycznej.

artystyczne

§ 13. Organizację wewnętrzną MOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora,
po zasięgnięciu opinii organizatora.
§ 14. Przy MOK mogą działać stowarzyszenia
kulturalno-oświatowe powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
Rozdział 4
Majątek i finanse
§ 15. 1. MOK samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
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2. Dyrektor MOK ustala w formie zarządzenia zasady korzystania, w tym wysokość opłat za korzystanie, z przydzielonego oraz nabytego mienia.
§ 16. 1. MOK prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych w ustawie, o której mowa
w § 1 pkt.. 1.
2. Podstawą gospodarki finansowej MOK jest
roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 22. Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 23. Łączenie, podział, likwidacja i reorganizacja
MOK należy do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
§ 24. Instytucja używa pieczęci podłużnej o treści:

3. Plan działalności MOK zawiera – w miarę potrzeby – plan usług, plan przychodów i kosztów,
plan remontów i konserwacji ośrodków trwałych
i plan inwestycji.
§ 17. 1. MOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
2. Przychodami MOK są wpływy uzyskiwane
z prowadzonej działalności, dotacje z budżetu Gminy Międzyrzecz, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 18. MOK może zbywać środki trwałe z odpowiednim zastosowaniem zasad określonych dla
przedsiębiorstw państwowych.
§ 19. 1. MOK prowadzi rachunkowość według
zasad określonych dla instytucji kultury.2. MOK
przekłada roczne sprawozdanie finansowe wraz
z pisemnym sprawozdaniem biegłego rewidenta
z analizy ksiąg rachunkowych, Burmistrzowi Międzyrzecza do zatwierdzenia. Obowiązek przedkładania
sprawozdania do zatwierdzenia jest niezależny od
obowiązków informacyjnych i składania sprawozdań
wynikających z ustawy o finansach publicznych.
§ 20. Oświadczenie woli w imieniu MOK, w zakresie zarządu mieniem, składa jednoosobowo dyrektor albo ustanowiony przez niego pełnomocnik.
§ 21. Zasady wynagradzania pracowników MOK
regulują odrębne przepisy.

Poz. 1740

MIĘDZYRZECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Konstytucji 3-go Maja 30
66-300 Międzyrzecz
tel. 95 741 18 02
NIP 596-15-14-808
§ 25. Traci moc uchwała Nr XXXVII/338/06 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 maja 2006r.
w sprawie statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
z 2006r. Nr 53, poz. 1172, zm. 2007r. Nr 143,
poz. 2096).
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 364; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr
162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261,
poz. 2598; z 2005r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111; z 2006r.,
Nr 227, poz. 1658 i z 2009r. Nr 62, poz. 504.
2
Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 1998r.,
Nr 106, poz. 668; z 2001r. Nr 129, poz. 1440; z 2002r. Nr 113,
poz. 984; z 2004r. Nr 238, poz. 2390; z 2006r. Nr 220, poz. 1600.
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UCHWAŁA NR CXXXVII/370/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku
w Międzyrzeczu celem przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie i połączenia jej
z jednostką budżetową o nazwie Pływalnia Miejska „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz wydzielenia
z likwidowanego zakładu części mienia celem utworzenia muzeum.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 12 ust. 1
pkt. 2, ust. 2, 3 i 5 oraz art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010r. likwiduje się zakład budżetowy o nazwie Międzyrzecki Ośrodek
Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu, przekształcając go w jednostkę budżetową o tej samej nazwie
zwaną dalej w skrócie MOSiW.
§ 2. 1. Mienie pozostające w trwałym zarządzie
i używaniu likwidowanego zakładu, z zastrzeżeniem
ust. 2, zostanie przekazana w trwały zarząd i używanie jednostki budżetowej, o której mowa w § 1,
z dniem 1 stycznia 2011r.
2. Z mienia likwidowanego zakładu wydziela się
część stanowiącą fragment Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego w Pniewie (grunty, budowle naziemne i podziemne, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne), celem wyposażenia tworzonego
odrębną uchwałą, muzeum. Burmistrz wygasi z końcem roku 2010 trwały zarząd tych nieruchomości.
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2011r. łączy się dwie jednostki budżetowe: MOSiW i Pływalnie Miejską
„Kasztelanka” w Międzyrzeczu w jedną jednostkę
budżetową o nazwie: Międzyrzecki Ośrodek Sportu
i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
§ 4. Mienie pozostające w trwałym zarządzie
i używaniu Pływalni Miejskiej zostanie przekazane
w trwały zarząd i używanie MOSiW z dniem 1 stycznia 2011r.
§ 5. Kierownik likwidowanego zakładu oraz kierownik łączonej jednostki zarządzą w podległych
sobie jednostkach organizacyjnych przeprowadzenie
inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu
środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w trwałym zarządzie i używaniu tych jednostek.
§ 6. Likwidowany zakład budżetowy oraz łączona
Pływalnia Miejska zamykają księgi rachunkowe na

dzień 31 grudnia 2010r. zgodnie z ustawą o rachunkowości.
§ 7. Środki znajdujące się w dniu 31 grudnia
2010r. na rachunku likwidowanego zakładu oraz
łączonej jednostki podlegają przekazaniu na rachunek budżetu gminy, a rachunek likwidowanego zakładu z dniem 1 stycznia 2011r. staje się rachunkiem
MOSiW.
§ 8. Należności i zobowiązania likwidowanego
zakładu oraz łączonej jednostki przejmuje MOSiW.
§ 9. 1. Pracownicy zlikwidowanego zakładu budżetowego i łączonej jednostki budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 2, stają się pracownikami MOSiW
na zasadach określonych w art. 23Ž ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r.
Nr 21, poz. 94 ze zm.)
2. Pracownicy zlikwidowanego zakładu budżetowego, pracujący w obiektach Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego stają się pracownikami gminnej instytucji Kultury o nazwie Międzyrzecki Rejon
Umocniony – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy
w Pniewie w organizacji, na zasadach określonych
w art. 23Ž ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
§ 10. MOSiW nadaje się statut jak w załączniku
do uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
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Załącznik
do uchwały Nr CXXXVII/370/10
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 5 listopada 2010r.
STATUT
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku

§ 2. Nadzór nad MOSiW sprawuje Burmistrz
Międzyrzecza.
§ 3. Siedzibą MOSiW jest miasto Międzyrzecz.
§ 4. MOSiW terenem swojego działania obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. MOSiW administruje mieniem komunalnym
należącym do Gminy Międzyrzecz przekazanym mu:
1) nieruchomości - w trwały zarząd,
2) pozostałe mienie - do używania .

9) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami
i organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych.

§ 8. 1. MOSiW zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Kierownik MOSiW działa jednoosobowo na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Międzyrzecza.
§ 9. 1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec
Kierownika MOSiW wykonuje Burmistrz Międzyrzecza.
2. Zatrudnienie następuje zgodnie z wymogami
określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1459).
§ 10. 1. Do zakresu obowiązków Kierownika
MOSiW w szczególności należy:

Rozdział 2

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
MOSiW i kierowanie jego działalnością;

Cele i zadania MOSiW
§ 6. Celem działania MOSiW jest:

2) opracowywanie oraz realizacja planów finansowych;

1) upowszechnianie zachowań prozdrowotnych;
2) propagowanie i popularyzowanie kultury fizycznej i sportu, rekreacji i wypoczynku;
3) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
4) zapewnienie warunków do rekreacji oraz uprawiania
sportu
poprzez
utrzymywanie
w należytym stanie obiektów sportowych
i udostępnianie ich zainteresowanym.
cele

8) realizowanie innych zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej;

Organizacja MOSiW

§ 1. Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku
w Międzyrzeczu zwany dalej MOSiW jest jednostką
budżetową Gminy Międzyrzecz .

realizuje

7) organizowanie zawodów sportowych i imprez
o charakterze rekreacyjnym;

Rozdział 3

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 7. MOSiW
§ 6 poprzez:

Poz. 1741

określone

w

1) administrowanie obiektami sportowymi Gminy
Międzyrzecz: pływalnią KASZTELANKA, halą
widowiskowo-sportową, stadionem i boiskami
sportowymi oraz nieruchomościami Gminy nad
jez. Głębokim, z zachowaniem szczególnej staranności w administrowaniu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochroną;
2) udostępnianie administrowanych
wszystkim zainteresowanym;

obiektów

3) prowadzenie nauki pływania;
4) prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych;
5) propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży zachowań promujących zdrowy sposób
spędzania wolnego czasu;
6) udostępnianie bazy pływackiej szkołom działającym na terenie Gminy Międzyrzecz na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej;

3) zaciąganie zobowiązań i dysponowanie środkami finansowymi MOSiW w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa;
4) sprawowanie kontroli wewnętrznej;
5) reprezentowanie zakładu na zewnątrz;
6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku
do zatrudnionych pracowników w MOSiW;
7) wydawanie, w oparciu o obowiązujące akty
normatywne, zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów;
8) określanie dni i godzin otwarcia pływalni, hali
widowiskowo-sportowej, stadionu i boisk oraz
plaży nad jeziorem Głębokim;
9) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji;
10) zapewnienie bezpieczeństwa
administrowanych obiektów.

użytkownikom

2. Wewnętrzną organizację MOSiW określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa MOSiW
§ 11. 1. MOSiW prowadzi gospodarkę finansową
na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych dla jednostek budżetowych.
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2. Podstawą gospodarki finansowej MOSiW jest
roczny plan dochodów i wydatków zwany dalej planem finansowym.

Poz. 1741, 1742

2) zobowiązania Kierownika do podjęcia określonych działań bądź wstrzymania się od nich.
Rozdział 6

§ 12. MOSiW prowadzi rachunkowość według
wymogów określonych w ustawie o rachunkowości,
ustawie o finansach publicznych i wydawanych doń
przepisach wykonawczych oraz sporządza według
zasad tam podanych, sprawozdania finansowe
i budżetowe.

§ 15. W sprawach związanych z funkcjonowaniem MOSiW, a nie uregulowanych niniejszym statutem, stosuje się regulamin organizacyjny oraz
ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 13. MOSiW prowadzi odrębny rachunek bankowy.Rozdział 5

§ 16. Zmiany w statucie mogą być dokonywane
uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

Postanowienia końcowe

Nadzór nad MOSiW

§ 17. MOSiW używa pieczęci o treści:

§ 14. 1. Burmistrz Międzyrzecza w granicach
określonych przez prawo dokonuje kontroli i oceny
działalności MOSiW oraz jego Kierownika.

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku
w Międzyrzeczu
os. Kasztelańskie 8 A
66-300 Międzyrzecz
tel. ..................
NIP ............... REGON ..........

2. W ramach sprawowanego nadzoru Burmistrz
jest uprawniony do:
1) żądania informacji, sprawozdań i wglądu do
dokumentów;

===================================================================================
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UCHWAŁA NR CXXXVII/371/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie utworzenia muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2
pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 9 i art. 11 ustawy z dnia
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.) w związku z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U.
z 1997. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) i po uzgodnieniu
z Ministrem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, uchwala się co następuje:
§ 1. Tworzy się gminną instytucje kultury pod
nazwą: Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w organizacji,
zwaną dalej Muzeum.
§ 2. Siedzibą Muzeum jest Pniewo.
§ 3. Przedmiotem działalności Muzeum jest
ochrona i udostępnianie zachowanych fortyfikacji
Frontu Fortecznego Łuku Odry i Warty (Międzyrzecki
Rejon Umocniony), oraz gromadzenie, ochrona,
naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów
dotyczących fortyfikacji i nietoperzy poprzez prowadzenie, w szczególności działalności wystawienniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i wydawniczej.
§ 4. 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Międzyrzecz.

2. Gmina zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
3. Burmistrz Międzyrzecza przekaże Muzeum nieruchomości z obiektami fortecznymi i towarzyszącymi w użytkowanie na czas nieoznaczony a wyposażenie stanowiące mienie ruchome oraz wartości
niematerialne i prawne – na własność.
§ 5. 1. Muzeum nadaje się statut – Muzeum
w organizacji, stanowiący załącznik do uchwały.
2. Po zakończeniu organizowania Muzeum, Muzeum zostanie nadany statut zgodnie z wymogami
określonymi w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
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Załącznik
do uchwały Nr CXXXVII/371/10
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 5 listopada 2010r.

Poz. 1742

5) opracowywać kopie, repliki i realizacje multimedialne przedmiotów o wartości historycznej
i artystycznej;
6) użyczać i przyjmować w depozyt zbiory zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

STATUT MIĘDZYRZECKIEGO REJONU
UMOCNIONEGO - MUZEUM FPRTYFIKACJI
I NIETOPERZY W PNIEWIE W ORGANIZACJI

7) opracowywać, publikować i rozpowszechniać
wydawnictwa drukowane i multimedialne, filmy oraz programy komputerowe z zakresu
swojej działalności;

Rozdział 1

8) organizować lub współorganizować spotkania,
zjazdy i konferencje związane z zakresem swojej działalności.

Postanowienia ogólne
§ 1. Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie jako Muzeum
w organizacji, zwane dalej Muzeum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach
(Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą”;
3) niniejszego statutu.

3. Muzeum może realizować swoje cele poprzez
współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami
kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi
osobami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
§ 4. Muzeum uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów rządowych
i samorządowych.
Rozdział 3
Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Międzyrzecz, zwana dalej Gminą.

§ 5. 1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Muzeum jest gminną instytucją kultury, podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza; z chwilą wpisania do
rejestru Muzeum nabędzie osobowość prawną.

2. Nadzór bezpośredni nad Muzeum sprawuje
Burmistrz Międzyrzecza.

3. Siedzibą Muzeum jest Pniewo, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział 2
Cele i zadania Muzeum
§ 3. 1. Zadaniem Muzeum jest ochrona i udostępnianie zachowanych fortyfikacji Frontu Fortecznego Łuku Odry i Warty (Międzyrzecki Rejon Umocniony), częściowa jego odbudowa oraz gromadzenie, ochrona, naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów dotyczących fortyfikacji i nietoperzy.
2. W celu realizacji zadania, o którym mowa
w ust. 1, Muzeum w szczególności będzie:

§ 6. 1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego
powołuje i odwołuje Burmistrz.
2. Kandydat na Dyrektora może zostać wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez
Burmistrza.
3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności
Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, czuwa nad
mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
4. Do zakresu działania Dyrektora należy prowadzenie prac przygotowawczych, programowych
i inwestycyjnych zmierzających do zakończenia procesu organizowania Muzeum, otwarcia wystawy
stałej i udostępnienia Muzeum publiczności.

1) gromadzić, katalogować i naukowo opracowywać zbiory i materiały dokumentacyjne;

5. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym
mowa w ust. 4, do Dyrektora należy w szczególności:

2) udostępniać zgromadzone zbiory poprzez organizowanie wystawy stałej i organizowanie
wystaw okresowych:

1) kierownictwo w sprawach naukowo – badawczych, oświatowych, organizacyjnych, pracowniczych, administracyjnych i technicznych;

3) prowadzić działalność popularyzatorską, edukacyjną, badawczą, wydawniczą i kulturalną;

2) nadzór nad gromadzonymi zbiorami i majątkiem Muzeum;3) przedstawianie
właściwym
instytucjom i Burmistrzowi planów rzeczowych
i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;

4) przechowywać zgromadzone zbiory w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynować je
w sposób dostępny do celów naukowych;

4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi;
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5) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń,
regulaminów, decyzji;
6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
z pracownikiem Muzeum oraz podejmowanie
decyzji wynikających ze stosunku pracy;
7) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
§ 7. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy
pomocy głównego księgowego.
§ 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu
Muzeum upoważnieni są:
1) Dyrektor samodzielnie;
2) ustanowieni pełnomocnicy.
§ 9. 1. Organizację wewnętrzną Muzeum określa
Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora.
2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym w ust. 1.
§ 10. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
2. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje
Gmina.
3. Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
4. Rada Muzeum liczy 5 członków.
5. Rada Muzeum działa w zakresie i zgodnie
z zasadami określonymi w art.11 ustawy o muzeach.

Poz. 1742

§ 12. Bieżąca działalność Muzeum jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, którymi są:
1) dotacje otrzymywane od Gminy;
2) wpływy z prowadzonej działalności;
3) środki otrzymywane od innych osób fizycznych
i osób prawnych oraz z innych źródeł.
Rozdział 5
Działalność dodatkowa
§ 13. 1. W celu finansowania działalności określonej w § 3 Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu
działalności Muzeum, określonego w § 3.
2. Działalność określona w ust . 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:
1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, replik
przedmiotów historycznych, materiałów promocyjnych i wyrobów przemysłów kultury,
2) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych,
naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli,
koncertów, pokazów, konferencji, szkoleń i innych spotkań
3) publikacji i rozpowszechnia wydawnictw z zakresu swojej działalności.

Rozdział 4

3. Dochód z działalności gospodarczej Muzeum
może być wykorzystany wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

Gospodarka finansowa

Rozdział 6

§ 11. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

Przepisy końcowe

2. Majątek Muzeum może być wykorzystywany
jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu
działania Muzeum.
3. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego,
obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Organizatorowi.
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§ 14. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Gmina, na warunkach i w trybie
przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Niniejszy statut, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy
o muzeach, obowiązuje do czasu zakończenia procesu organizowania Muzeum.
3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane
w trybie określonym dla jego nadania.
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UCHWAŁA NR CXXXVIII/372/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
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.1) Rada Miejska
w Międzyrzeczu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę Zakaszewskiego ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną gminy, położonej
w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym na części
działki oznaczonej Nr ewidencyjnym 427/92, obręb
Święty Wojciech, której granice określono kolorem
czerwonym na mapie w skali 1:5000 – stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.
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Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 8 listopada 2010r.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/214/2010
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1
i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

a) powyżej 3,5
– 513,00,

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych

e) stawki podatku dla samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton przedstawia poniższa tabela Nr 1:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej
Masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej
Mniej
niż
niż
12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

tony

do

5,5ton

włącznie

b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie – 700,00,
c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie – 821,00,
d) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 969,00,

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
600,00
650,00
770,00
1.231,00
Trzy osie
700,00
800,00
1.000,00
1.100,00
1.436,00
1.488,00
Cztery i więcej osi
800,00
1.129,00
1.200,00
1.800,00
1.800,00

2. Stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów

Inny system zawieszania
osi jezdnych
700,00
750,00
990,00
1.436,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.500,00
1.800,00
1.900,00
900,00
1.500,00
1.800,00
2.500,00
2.500,00

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 900,00zł,
b) tabela Nr 2:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112

– 8650 –

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Dwie osie
890,00
923,00
1.200,00
1.703,00
Trzy osie
1.500,00
2.000,00

3. Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, którego łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdu naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy
( w tonach)
mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Inny system zawieszenia osi jezdnych
1.090,00
1.200,00
1.400,00
2.000,00
1.800,00
2600,00

4. Stawki podatku od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą nie mniej
niż 12 ton przedstawia poniższa tabela Nr 3:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 700,00.

nie mniej niż

Poz. 1744

Stawka podatku
Oś jezdna z zwieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
500,00
600,00
600,00
Dwie osie
636,00
850,00
1.026,00
1.406,00
Trzy osie
850,00
1.200,00

5. Od autobusów w zależności od liczby miejsc:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.300,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.600,00
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe służące do ochrony
przeciwpożarowej, z wyjątkiem środków transportowych określonych w art. 8 pkt. 2, 4, i 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Inny system zawieszenia osi jezdnych
626,00
808,00
808,00
749,00
1.200,00
1.400,00
1.800,00
1.000,00
1.500,00

§ 4.
Traci
moc
uchwała
Rady
Gminy
Nr XXIX/167/09 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych dla Gminy Trzebiechów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Okińczyc
174 7
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UCHWAŁA NR 282/XLIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 6 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej: 0,67zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej: 17,00zł;

poeksploatacyjnych, do czasu ich rekultywacji: 0,23zł.
§ 2. 1. Różnica pomiędzy stawką podstawową
określoną w § 1 pkt. 3 lit a, a stawką preferencyjną
określoną w § 1 pkt. 3 lit c tiret trzeci jest pomocą
de minimis, której udzielenie następuje zgodnie
z warunkami
rozporządzenia
Komisji
(WE)
Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu o pomocy de minimis
(Dz. U. UEL 379/5 z 28 grudnia 2006r.).
2. Podatnik, do którego znajduje zastosowanie
zapis § 2 ust. 1 uchwały zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym za 1m2 pow. użytkowej:
9,82zł;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej:
4,27zł;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację pożytku publicznego za 1m2 powierzchni użytkowej:
4,05zł;
2) od budowli: 2% ich wartości;
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1 m2 powierzchni: 0,71 zł;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni: 4,15 zł;
c) pozostałych, w tym:

2) informacji określonych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311);
3. Podatnik korzystający z pomocy de minimis
w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do
przedłożenia organowi podatkowemu informacji
o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu.
4. Wysokość pomocy de minimis dla podatników, do których stosuje się zapisy § 2 ust. 1 łącznie
z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej
przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys.
euro.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2011r. traci moc uchwała
Nr 210/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia
20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta
i gminy Cybinka.

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od
1 m2 powierzchni: 0,23zł;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2011r.

pod placami zabaw i zieleni przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców:
0,12zł;

Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński
174 8
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UCHWAŁA NR 283/XLIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 6 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy
Cybinka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 95,
poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie: 643zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1.039zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton: 1.373zł.
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t: 1.500zł.
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t,
stawki podatku określa załącznik Nr 2 do
uchwały;
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą od 7t i poniżej 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1.186zł;
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały;
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) poniżej 30 miejsc: 1.240zł,
b) równej lub wyższej, niż 30 miejsc: 1.779zł;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2011r. traci moc uchwała
Nr 213/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia
20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 283/XLIV/10
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 6 listopada 2010r.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w t.)
nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawki podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zaw. uznanym za pneumatyczne
dwie osie
2.027
2.049
2.059
2.069
trzy osie
2.049
2.059
2.080
2.092
2.102
2.157
cztery osie
2.102
2.210
2.318
2.425
2.480

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2.049
2.059
2.069
2.102
2.059
2.080
2.102
2.210
2.318
2.425
2.210
2.318
2.523
2.695
2.695

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 283/XLIV/10
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 6 listopada 2010r.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa,
ciągnik balastowy+ przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawki podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za pneumatyczne
dwie osie
1.348
1.402
1.456
1.617
trzy osie
1.725
1.940

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.402
1.456
1.564
2.124
1.940
2.748
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 283/XLIV/10
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 6 listopada 2010r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
pojazdów: pojazd silnikowy + naczepa,
pojazd silnikowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawki podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za pneumatyczne
jedna oś
1.078
1.133
1.240
dwie osie
1.240
1.348
1.456
1.617
trzy osie
1.402
1.456

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.133
1.240
1.348
1.348
1.456
1.564
1.887
1.456
1.617

===================================================================================
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UCHWAŁA NR 284/XLIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 6 listopada 2010r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w sołectwach Gminy Cybinka, wyznaczenia
inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U.
Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn.
z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.) art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. z 2002r. Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze
zm.) oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz. U.
z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatków w drodze inkasa w sołectwach Gminy Cybinka:
1) rolnego od osób fizycznych;
2) leśnego od osób fizycznych;
3) od nieruchomości od osób fizycznych;
4) podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.

§ 2. Pobór podatków na terenie wiejskim powierza się sołtysom. Sołtys uprawniony jest do poboru
podatków z terenu swojego sołectwa.
§ 3. Ustala się procentowe stawki wynagrodzenia dla sołtysów od zainkasowanych i wpłaconych
w terminie podatków, w wysokości:
1) Sołectwo Białków – 9,30% pobranej należności,
2) Sołectwo Bieganów – 9,40% pobranej należności,
3) Sołectwo Drzeniów – 9,40% pobranej należności,
4) Sołectwo Grzmiąca – 9,40% pobranej należności,
5) Sołectwo Kłopot – 9,40% pobranej należności,
6) Sołectwo Krzesin – 19,20% pobranej należności,
7) Sołectwo Maczków – 24,50% pobranej należności,
8) Sołectwo Mielesznica – 20,70% pobranej należności,
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9) Sołectwo Radzików – 9,40% pobranej należności,
10) Sołectwo Rąpice – 9,40% pobranej należności,
11) Sołectwo Sądów – 9,40% pobranej należności,
12) Sołectwo Urad – 9,40% pobranej należności.
§ 4. Zobowiązuje się inkasentów do:
1) pobierania w drodze inkasa podatków na kwitariusz przychodowy;
2) sporządzania wykazu wpłat, który stanowi podstawę do naliczenia przysługującego mu wynagrodzenia;
3) rozliczania wpłat podatków w dniu następującym po ostatnim dniu, w którym zgodnie
z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić, jednakże nie później
niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia pobrania;

Poz. 1747, 1748

4) zainkasowane kwoty należy wpłacać
zwłocznie na konto Gminy Cybinka.

nie-

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki
§ 6. Z dniem 1 stycznia 2011r. traci moc uchwała
Nr 69/IX/2003 Rady Miejskiej w Cybince z dnia
10 grudnia 2003r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania
psa.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński
175 0
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UCHWAŁA NR 384/5/XLII/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 9 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.1) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 i Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 361/5/XLI/10 z dnia 17 września 2010r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 896, poz. 1382)
w § 2 w pkt.. 1 w lit. c) na końcu średnik zamienia się
na przecinek i dodaje się nową literę d) w brzmieniu:

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak
__________________________________________

„d) wykorzystywane do prowadzenia działalności związanej z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie odprowadzania i oczyszczania
ścieków; "

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011r.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
175 1
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UCHWAŁA NR 385/5/XLII/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.1) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
i Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość podatku od środków
transportowych dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1) powyżej 3,5
– 277 złotych,

tony

do

5,5

tony

włącznie

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 860 złotych,
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 993 złotych.
§ 2. Ustala się wysokość podatku od środków
transportowych dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
3
Dwie osie
995
1 009
1 024
1 086
Trzy osie
1 054
1 249
1 529
1 637
2 012
2 012
Cztery osie i więcej
1 695
1 723
1 975
2 296
2 296

§ 3. Ustala się wysokość podatku od środków
transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony do 9 ton włącznie – 717 złotych,
2) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 931 złotych.

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
1 009
1 024
1 054
1 735
1 249
1 529
1 720
2 012
2 484
2 484
1 723
1 975
2 296
2 855
2 855

§ 4. Ustala się wysokość podatku od środków
transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub większej niż
12 ton:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
Dwie osie
994
1 069
1 517
2 010
Trzy osie
1 723
2 296

§ 5. Ustala się wysokość podatku od środków
transportowych dla przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą podatnika
podatku rolnego, który wynosi 277 złotych.

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 032
1 529
2 010
2 207
2 202
2 855

§ 6. Ustala się wysokość podatku od środków
transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

Poz. 1749

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne
Jedna oś
244
561
752
Dwie osie
641
1 335
1 527
1 867
Trzy osie
1 527
2 000

§ 7. Ustala się wysokość podatku od środków
transportowych dla autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniejszej niż 30 – 533 złotych,
2) równej lub wyższej niż 30 – 1 173 złotych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

278
752
991
1 028
1 527
1 622
2 083
1 743
2 090

_________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej
w Iłowej Nr 284/5/XXXIII/09 z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009r. Nr 130, poz. 1746)
175 2

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
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UCHWAŁA NR XLIV/372/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
na obszarze gminy Skwierzyna na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.. 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
z późn. zmianami) uchwala się, co następuje :
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 roku z kwoty
37,64zł za 1 kwintal (ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku) do kwoty 35,00zł za 1 kwintal.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011 roku oraz podlega ogłoszeniu na gminnych
tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz
175 3
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UCHWAŁA NR XXXVII/184/10
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620)
w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011r. (M. P. z 2010r. Nr 55, poz. 755) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Bojadła wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 528,89.
b) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie – 635,28.
c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie – 740,65.
d) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 952,41.
2) stawki podatku dla samochodu ciężarowego
o masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton określa załącznik Nr 1.
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton
– 1058,80.
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
– stawki określa załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
5) od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
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masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
– 635,28.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bojadła.

6) od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 ton
– określa załącznik Nr 3 od niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/139/09 Rady
Gminy Bojadła z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w roku 2010 (Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2009r. Nr 139, poz. 1994).

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1058,80.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Stefan Łabiak

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1270,57.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/184/10
Rady Gminy Bojadła
z dnia 10 listopada 2010r.
Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku w zł.
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
847,04
900,24
952,41
1005,61
Trzy osie
952,41
1005,61
1058,80
1112,00
1164,17
1217,37
Cztery osie i więcej
1112,00
1164,17
1217,37
1710,45
1710,45

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
900,24
952,41
1005,61
1294,80
1005,61
1058,80
1112,00
1164,17
1630,43
1630,43
1164,17
1217,37
1710,45
2537,01
2537,01

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112

– 8660 –

Poz. 1751
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/184/10
Rady Gminy Bojadła
z dnia 10 listopada 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa Ciągnik balastowy + naczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w zł.
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
952,41
1005,61
1058,80
1460,82
Trzy osie
1288,83
1782,13

Inne systemy zawieszeni osi jezdnych
1005,61
1058,80
1112,00
2004,29
1782,13
2636,15

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/184/10
Rady Gminy Bojadła
z dnia 10 listopada 2010r.
Stawka podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

175 4

Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Jedna oś
476,72
528,89
582,09
Dwie osie
528,89
634,27
879,13
1188,49
Trzy osie
847,04
974,67

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
528,89
582,09
635,28
582,09
879,13
1335,41
1758,24
974,67
1324,66

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112

– 8661 –

Poz. 1752

1752
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UCHWAŁA NR XXXVII/185/10
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
materiałem siewnym – 9,57zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz
art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U.
z 2010r. Nr 96, poz. 620) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. z 2010r.
Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje:

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,10zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,20zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
3) Od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części zajęte na wykonywanie zadań statutowych z zakresu kultury,
ochrony przeciwpożarowej oraz sportu i rekreacji,
2) grunty, budowle stanowiące całość technicznoużytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
służące do uzdatniania i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania i zbiorowego odprowadzania ścieków,

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą
rocznie:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,65zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,13zł od 1m2 powierzchni.
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,60zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

3) Grunty zajęte na zieleńce komunalne.
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie
obejmują gruntów i budynków lub ich części oraz
budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/135/09 Rady
Gminy w Bojadłach z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku na rok
2010 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 125, poz. 1623
ze zm.: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 139,
poz. 1995).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bojadła.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

Przewodniczący Rady
Stefan Łabiak
175 5
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Województwa Lubuskiego Nr 112
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UCHWAŁA NR LI/394/10
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie podatku od nieruchomości w 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

materiałem siewnym – 9,82zł od 1m kw. powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,26zł od 1m kw. powierzchni
użytkowej,

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
w wysokości:

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,88zł od 1m kw. powierzchni
użytkowej.

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,66zł od 1m kw. powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,12zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21zł od 1m kw. powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,60zł od 1m kw. powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,87zł od 1m kw.
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

3. od budowli 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane
na działalność kulturalną, zdrowotną, ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, kultury fizycznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz
175 6
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UCHWAŁA NR LI/395/10
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006
roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 499,00zł.
b) powyżej 5,5
– 599,00zł.

tony

do

9 ton

włącznie

5) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton – 499,00zł.
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określa załącznik Nr 3 do
uchwały.
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 499,00zł.

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 799,00zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 999,00zł.

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
– 999,00zł.
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
stawki podatku określa załącznik Nr 2 do
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 3. Traci moc uchwała XXXVII/272/09 Rady
Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/395/10
Rady Gminy Deszczno
z dnia 10 listopada 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112
12
13
14

13
14
15
15 i więcej

12
17
19
21
23

17
19
21
23
25
25 i więcej

12
25
27
29

25
27
29
31
31 i więcej

– 8664 –
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299,00
349,00
369,00
519,00
Trzy osie
329,00
399,00
476,00
618,00
951,00
951,00
Cztery osie i więcej
618,00
626,00
977,00
1 551,00
1 551,00

349,00
399,00
519,00
1 174,00
369,00
549,00
618,00
951,00
1 479,00
1 479,00
626,00
977,00
1 551,00
2 300,00
2 300,00
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/395/10
Rady Gminy Deszczno
z dnia 10 listopada 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25
31
31 i więcej

12

40
40 i więcej

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
249,00
250,00
526,00
1 325,00
Trzy osie
1 169,00
1 616,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
299,00
451,00
862,00
1 817,00
1 616,00
2 390,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/395/10
Rady Gminy Deszczno
z dnia 10 listopada 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa / przyczepa + pojazd
silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112

12
18

18
25
25 i więcej

12
28
33

28
33
38
38 i więcej

12

38
38 i więcej

– 8665 –
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ważne
Jedna oś
149,00
167,00
300,00
Dwie osie
198,00
575,00
797,00
1 078,00
Trzy osie
635,00
884,00

179,00
300,00
527,00
291,00
797,00
1 211,00
1 594,00
884,00
1 201,00

===================================================================================
75 7

1755
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UCHWAŁA NR XLI/265/10
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczaniec
w roku 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. z 2010r. Nr 55, poz. 755) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia z 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (M. P.
z 2010r. Nr 75, poz. 950) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Szczaniec wynoszą:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 570zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 780zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1090zł;
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
–stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do
uchwały;
3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
– 960zł.
4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton, stawki podatkowe określa załącznik
Nr 2 do uchwały.
5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym, posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 960zł.
6) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym, posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały.
7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
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a) do 15 miejsc 470zł,
b) od 16 miejsc do mniej niż 30 miejsc 960zł,
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.200zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczaniec.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/199/09 Rady
Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2009 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Szczaniec w roku

Poz. 1755

2010. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009r. Nr 137,
poz. 1942)
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Józef Starzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/265/10
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 10 listopada 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
w tonach
Nie mniej niż

12
13
14
15 i więcej
12
17
19
21
23
25 i więcej
12
25
27
29
31 i więcej

Stawka podatku w złotych

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneuma- Inne systemy zawieszeMniej niż
tycznym lub zawieszeniem
nia osi jezdnych
uznanym za równoważne
Dwie osie
13
1230
1260
14
1300
1330
15
1360
1400
1440
1460
Trzy osie
17
1350
1390
19
1440
1480
21
1530
1570
23
1620
1660
25
1720
1840
1800
1840
Cztery osie i więcej
25
2450
2500
27
2550
2590
29
2640
2660
31
2730
2780
2780
2780
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/265/10
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 10 listopada 2010r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepa lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Nie mniej niż

Stawka podatku w złotych

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Mniej niż

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie
12

18

1940

1990

18

25

2040

2080

25

31

2120

2150

2000

2000

2150

2150

2580

2580

31 i więcej
Trzy osie
12

40

40 i więcej

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/265/10
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 10 listopada 2010r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25 i więcej

18
25

12
28
33
38 i więcej

28
33
38

12
38 i więcej

38

Stawka podatku w złotych

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneuma- Inne systemy zawieszenia osi
tycznym lub zawieszeniem
jezdnych
uznanym za równoważne
Jedna oś
540
560
580
610
640
660
Dwie osie
1670
1700
1670
1700
1670
1700
1930
1990
Trzy osie
1300
1360
1400
1500
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UCHWAŁA NR XLI/266/10
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011 na terenie Gminy
Szczaniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. z 2010r. Nr 55, poz. 755),
uchwala się, co następuje:

a) mieszkalnych od l m2 powierzchni użytkowej
- 0,67 zł.

§ 1. §1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w 2011 roku w następującej wysokości:

3) Od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej – 20,50zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni
użytkowej – 9,82zł.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej
– 4,27zł.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni użytkowej
– 4,27zł.

1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1m2 powierzchni – 0,79zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/200/09 Rady
Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2010 na terenie Gminy Szczaniec.
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 137, poz. 1943).

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni – 4,15zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczaniec.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni – 0,38zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Józef Starzyński

2) Od budynków lub ich części:
175 9
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UCHWAŁA NR XLI/267/10
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczaniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675)
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620):
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
1) zwalnia się budynki lub ich części oraz grunty
wykorzystywane do prowadzenia statutowej
działalności w zakresie:
a) organizowania i upowszechniania kultury,
b) kultury fizycznej i sportu,
c) służące do poboru, przesyłania i uzdatniania
wody oraz odprowadzania ścieków
d) ochrony przeciwpożarowej,
e) świadczeń z pomocy społecznej.
2) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie
z przepisami o ochronie zabytków, zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej.

tów, budynków lub ich części na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt.. 2 niniejszej uchwały stanowią pomoc de minimis, której
udzielanie będzie następować zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006r.). W związku z tym podmiot korzystający z pomocy na podstawie przedmiotowego zwolnienia zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi
Gminy Szczaniec wraz z deklaracją na podatek
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych ,
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Zakres
informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de
minimis określony został w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczaniec.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/201/09 Rady
Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2010 na terenie Gminy Szczaniec
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 137, poz. 1944).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązują od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Józef Starzyński

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt.. 1
lit. 1 a-d nie stosuje się w przypadku zajęcia grun1760
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UCHWAŁA NR XLI/268/10
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Szczaniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 18a
i art. 19 pkt. 1 lit. „f”, i ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.:
Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620) oraz przy uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r.
(M. P. z 2010r. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy uchwala, co następuje:

b) psy trwale oznakowane czipem/ mikroprocesorem w w dwóch kolejnych latach następujących
po roku, w którym dokonano zaczipowania,
pod warunkiem zgłoszenia tego faktu inkasentowi opłaty.
c) psy bezpańskie zaadaptowane z ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy na okres 2 lat.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania
psów w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów na terenach poszczególnych sołectw:
Jan Baranowski – sołectwo Szczaniec,
Mieczysław Bil – sołectwo Brudzewo,
Marzena Doering –sołectwo Kiełcze,
Regina Wojtek –sołectwo Koźminek,
Kazimierz Gordzelewski –sołectwo Myszęcin,
Regina Modrzyk –sołectwo Opalewo,
Władysław Radkiewicz –sołectwo Ojerzyce,

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Szczaniec
opłatę od posiadania psów w wysokości 50,00zł
rocznie od każdego psa.
§ 2. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik wszedł w posiadanie psa.
2. Obowiązek ten wygasa z upływem miesiąca,
w którym ustały okoliczności uzasadniające ten
obowiązek.
§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania w terminie do dnia 30 kwietnia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od powstania obowiązku uiszczenia opłaty określonego w § 2 ust. 1.
§ 4. Właściciel psa po dokonaniu opłaty ma prawo do bezpłatnego szczepienia przeciw wściekliźnie
w danym roku.
§ 5. Zwalnia się z opłaty:
a) psy do 12 tygodnia życia

Włodzimierz Dżumaga –sołectwo Smardzewo,
Janusz Błażków –sołectwo Wilenko,
Agnieszka Wojtyło –sołectwo Wolimirzyce.
§ 7. Określa się wynagrodzenie inkasentów wymienionych w § 6 w wysokości 10% zainkasowanych kwot opłaty.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Szczaniec.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Józef Starzyński
176 1
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UCHWAŁA NR XLII/350/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 10 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie
określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/180/08 Rady Miejskiej
w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie
określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 lit a
uchwały, o nazwie DN-1 deklaracja na podatek
od nieruchomości, otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 4, o którym mowa w § 1 pkt. 2 lit a
uchwały, o nazwie IN-1 informacja w sprawie
podatku od nieruchomości, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
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UCHWAŁA NR XXXVI/250/10
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (j. t. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta za 1 kwintal do
kwoty 31zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/147/09 Rady
Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel
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INFORMACJA NR OSZ-4110-4(20)/2010/13998/CK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 23 listopada 2010r.
o decyzji Nr PCC/1179/13998/W/OSZ/2010/CK
W dniu 23 listopada 2010r., na wniosek przedsiębiorcy: „STELMET BIOENERGIA” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jeleniów, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił udzielić Przedsiębiorcy
koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 1 lutego 2010r. Przedsiębiorca wystąpił o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą, zlokalizowaną
przy ulicy Gorzowskiej 13 w Zielonej Górze.

z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz w związku
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.) Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, z późn. zm.) postanowił udzielić koncesji na
przesyłanie i dystrybucję ciepła w sposób zgodny
z wnioskiem Przedsiębiorcy.
Okres ważności koncesji został ustalony na okres od
dnia 25 listopada 2010r. do dnia 31 grudnia 2020r.,
zgodnie z art. 36 ustawy Prawo energetyczne oraz
z wnioskiem Przedsiębiorcy.
Z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno - Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Przedsiębiorca spełnia warunki określone
w art. 33 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne oraz
nie zachodzą wobec niego okoliczności określone
w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne.
Wobec powyższego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając art. 32 ust. 1, pkt. 4, w związku
z art. 33 ust. 1, art. 37 oraz art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 864/09
z dnia 9 grudnia 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Grażyna Staniszewska (spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska
Sędzia WSA Marek Szumilas

Protokolant

inspektor Małgorzata Zacharia-Gardzielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia
2009r. sprawy ze skargi Romana Wilant na uchwałę
Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 sierpnia
2009r. Nr L/296/09 w przedmiocie odpłatności za
korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych
w zakresie przekraczającym podstawę programową
wychowania przedszkolnego
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w całości,

II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu,
III. zasądza od Rady Miejskiej w Nowej Soli na
rzecz skarżącego Romana Wilanta kwotę
400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
UZASADNIENIE
Roman Wilant wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr L/296/09 z dnia 28 sierpnia
2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze
świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania
przedszkolnego. Skarga wniesiona została na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 28,
poz. 319 ze zm.).
Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności następujących przepisów przedmiotowej uchwały: § 1
ust. 2 stwierdzenie cyt. „za odpłatnością”, § 2 ust. 1
oraz § 3 lub o odrzucenie uchwały w całości.
W uzasadnieniu skargi, powołując się na treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
3 marca 2009r. sygn. akt l OSK 1189/09, skarżący
wskazał, iż określenie w uchwale, że za odpłatnością
świadczone są usługi ponad podstawę programową
i nazwanie ich rozszerzonymi świadczeniami, nie
jest argumentem wystarczającym. Dodatkowo, zdaniem skarżącego, należałoby wskazać brak możliwości prowadzenia zajęć obejmujących podstawę programową w godzinach przekraczających pięć godzin

dziennie i udowodnić, że w pozostałych godzinach
czasu pracy przedszkola zajęcia podstawy programowej nie są realizowane. Skarżący zarzucił, że
opłata jest bezzwrotna, ma charakter opłaty stałej
oraz jest nieekwiwalentną.
Ustalenie w § 2 uchwały, że opłata dzienna wynosi
0,72% (9,18zł), w ocenie skarżącego, powoduje że
opłata ma charakter abonamentu i nie podlega
zwrotowi. Zdaniem skarżącego wyszczególnione
w § 3 uchwały zajęcia dydaktyczne nie spełniają
kryteriów świadczeń rozszerzonych, albowiem większość z nich wchodzi w skład podstawy programowej, natomiast pozostałe – metody Montessori, Weroniki Sherborne, Freineta – praktycznie nie mogą
być stosowanie w placówkach przedszkolnych objętych uchwałą.
Wejście w życie uchwały w trakcie roku szkolnego
spowodowało jednostronne wypowiedzenie umów
o przyjęcie dzieci do przedszkola, albowiem mogło
dojść do sytuacji, w której z powodu zmiany godzin
pracy placówki przedszkolnej lub konieczności ponoszenia opłat za świadczenia, które dotąd nie były
oferowane przez daną placówkę, dziecko z danego
przedszkola nie będzie mogło korzystać.
W uchwale nie wskazano jednoznacznie ilości i adresów placówek realizujących podstawę programową lub program rozszerzony. Nie określono czasu
trwania poszczególnych zajęć ponadprogramowych
i godzin w jakich będą się one odbywać, przez co
załącznik do uchwały nie spełnia wymogu ekwiwalentności. Określenie zajęć i podanie procentowej
stawki odpłatności ich udziału w stawce dziennej,
w ocenie skarżącego nie jest wystarczające. Wysokość stawki dziennej ustalona została na poziomie
0,72% najniższego wynagrodzenia brutto. W skład
tej stawki wchodzi 10 świadczeń, których realizacja
w ciągu trzech godzin, zdaniem skarżącego, nie jest
możliwa. Nadto wszystkie zajęcia powinny odbywać
się codziennie, we wszystkich grupach wiekowych.
Zapisy uchwały dotyczące formy pobierania opłaty
za zajęcia ponadprogramowe, powodują zagrożenie,
iż wysokość stawek opłaty za poszczególne zajęcia
będą dowolnie kształtowane, co z kolei może doprowadzić do nadmiernego wzrostu cen za zajęcia.
Naruszona została dobrowolność świadczeń ponadprogramowych, gdyż uchwała pozostawia prawo
wyboru jedynie rodzaju przedszkola, pomiędzy
przedszkolem bezpłatnym, a płatnym realizującym
pakiet świadczeń. Uchwała nie stwarza możliwości
wyboru poszczególnego – ekwiwalentnie opłacanego świadczenia. Opłata ma być pobierana za gotowość przyjęcia dziecka do przedszkola. W uchwale-
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nie uwzględniono okoliczności, że poszczególne
dzieci pozostają w przedszkolu na różną ilość godzin.
W odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu
wniósł o jej odrzucenie, a w sytuacji gdyby Sąd tegoż wniosku nie uwzględnił o jej oddalenie.
Wnioskując o odrzucenie skargi pełnomocnik organu wskazał, że zaskarżona uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 101 z dnia 18 września 2009r., natomiast
weszła w życie w dniu 3 października 2009r. Pismem
z dnia 1 września 2009r. skarżący wezwał Radę Miejską w Nowej Soli do usunięcia naruszenia prawa.
Na sesji w dniu 25 września 2009r. organ zapoznał
się z treścią wezwania do usunięcia naruszenia prawa i nie zajął stanowiska w tej sprawie. Zaskarżona
uchwała jest prawem miejscowym, zatem weszła do
obrotu prawnego i wywołuje skutki prawne od dnia
3 października 2009r., czyli po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia. Skarżący wniósł skargę w dniu
1 października 2009r., zatem przed wejściem w życie
zaskarżonej uchwały. Po jej wejściu w życie skarżący
nie wezwał organu do usunięcia naruszenia prawa,
uczynił to – ale przed wejściem w życie uchwały.
Z powyższego względu, zdaniem pełnomocnika organu, skarżący nie wyczerpał trybu przewidzianego
w art. 101 ustawy o samorządzie gminnym oraz
w art. 52 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej zwaną w skrócie p.p.s.a., dlatego skarga jako niedopuszczalna, na podstawie art. 58 § 1 pkt. 6 p.p.s.a.
podlega odrzuceniu. Na poparcie powyższej argumentacji pełnomocnik organu powołał się na treść
postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 maja 2008r. sygn. akt
II SA/Kr 213/08.
Odnosząc się do meritum skargi, pełnomocnik organu wskazał, iż obowiązkiem gminy jest prowadzenie bezpłatnych przedszkoli świadczących usługi
w zakresie podstawy programowej, określonej
w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz.U. Nr 4, poz. 17). Obowiązek ten Gmina
spełnia przez prowadzenie bezpłatnego przedszkola,
co wynika z § 1 uchwały. Gmina zapewnia rodzicom
lub opiekunom dzieci w wieku przedszkolnym prawo wyboru przedszkola świadczącego usługi w ramach podstawy programowej lub realizującego
rozszerzone
świadczenia
przedszkolne.
Takie
uprawnienie wynika z treści § 1 ust. 3 uchwały.
Skarżący ma zagwarantowane prawo do bezpłatnego przedszkola świadczącego usługi w ramach podstawy programowej, jednak dokonał wyboru przedszkola świadczącego usługi wykraczające poza podstawy programowe.
Za bezzasadny uznał pełnomocnik organu zarzut
skargi, iż wprowadzona w § 2 ust. 1 opłata dzienna
w wysokości 0,72% minimalnego wynagrodzenia
brutto za świadczenia oferowane przez przedszkole
w ramach programu rozszerzonego, ma charakter
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stałej opłaty abonamentowej. Pełnomocnik podkreślił, że opłata ta pobierana jest wyłącznie za dzień,
w którym dziecko korzysta z rozszerzonych świadczeń przedszkolnych, jeśli natomiast dziecko nie
korzysta w danym dniu z przedszkola świadczącego
rozszerzone usługi, obowiązek uiszczenia opłaty nie
istnieje. Argumentację skarżącego dotyczącą okoliczności, iż dziecko pozostaje w przedszkolu różną
ilość godzin, pełnomocnik uznał za nieadekwatną do
treści uchwały. Uchwała bowiem wyraźnie wskazuje, że Gmina prowadzi przedszkola, które świadczą
usługi w zakresie podstawy programowej i w zakresie rozszerzonym, przy czym w przedszkolu podstawami programowymi dziecko przebywa pięć godzin,
natomiast w przedszkolu świadczącym usługi rozszerzone dziecko może przebywać osiem lub więcej
godzin dziennie. Może przebywać również krócej niż
osiem godzin, ale ponieść należy opłatę dzienną,
a nie godzinową. Jeżeli rodzić nie wyraża woli, aby
dziecko przebywało w przedszkolu osiem godzin lub
więcej, ma zagwarantowane prawo wyboru przedszkola bezpłatnego pięciogodzinnego, świadczącego
usługi w zakresie podstaw programowych.
W ocenie pełnomocnika organu niesłuszny jest zarzut skargi, w myśl którego zajęcia określone
w uchwale jako przekraczające podstawy programowe pokrywają się z określonymi w załączniku
jako podstawy programowe. W załączniku brak jest
zapisu o świadczeniu przez przedszkola zajęć rozwijających plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci. W podstawach programowych brak jest
też świadczeń w postaci gier i zabaw tematycznych
wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny
dziecka, brak jest zajęć relaksacyjnych, brak nauczania metodą „Montesori", Weroniki Sherborne, Freineta.
Odnośnie zarzutu skargi, iż w ciągu ośmiu godzin
przedszkole nie jest w stanie zrealizować wszystkich
świadczeń
ponadprogramowych,
pełnomocnik
stwierdził, iż program uwzględnia tygodniowy rozkład zajęć programu przedszkolnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje
W pierwszej kolejności należało rozważyć zasadność
wniosku pełnomocnika organu o odrzucenie skargi
jako niedopuszczalnej.
Uchwała będąca przedmiotem badania Sądu w rozpatrywanej sprawie, została podjęta na sesji Rady
w dniu 28 sierpnia 2009r, natomiast weszła w życie
w dniu 3 października 2009r. Skarżący pismem
z dnia 1 września 2009r. (doręczonym w tym samym
dniu) wezwał Radę Miasta Nowa Sól do usunięcia
naruszenia prawa uchwałą Nr L/296/09 z dnia
28 sierpnia 2009r. Pismem z dnia 25 sierpnia (powinno być - września) 2009r. Przewodniczący Rady
Miejskiej poinformował skarżącego, że Rada nie
zajęła stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia
naruszenia prawa wskazaną powyżej uchwałą.
W dniu 1 października 2009r. skarżący wniósł skargę
na powyższą uchwałę. Okoliczności powyższe pozostają w sprawie poza sporem. W ocenie pełnomocnika organu skarżący nie wyczerpał wymaganego
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trybu zaskarżenia uchwały, albowiem w dacie wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
oraz wniesienia skargi, uchwała jeszcze nie obowiązywała, a zatem nie mogła naruszać jego interesu
prawnego. Stąd też skarga jako niedopuszczalna
powinna być odrzucona.

uwzględnienia – przez sąd administracyjny. Porządek prawny wymaga, aby akt prawny w sposób
istotny naruszający przepisy prawa nie funkcjonował w obrocie prawnym, a sytuacją pożądaną jest,
aby nie wszedł do obrotu prawnego i nie rodził
skutków prawnych.

Stanowisko powyższe jest błędne.

Powyższe stanowisko ma oparcie w orzecznictwie
sądowoadministracyjnym, w którym wskazuje się
na pro obywatelskie rozumienie przepisu art. 101
ust. 1 u.s.g., nadto na aktualne standardy ochrony
praw jednostki (por. postanowienie NSA z 27 czerwca 2007r. II OSK 1738/06, postanowienie NSA
z 28 sierpnia 2008r. II OSK 1132/08 – uchylające postanowienie WSA II SA/Kr 213/08, wyrok WSA
w Bydgoszczy II SA/Bd 642/09).

W myśl art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym 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 lub zarządzenie do sądu administracyjnego.
Tryb wniesienia skargi na akt prawa miejscowego
do sądu administracyjnego regulują przepisy art. 52
§ 4 i 53 § 2 p.p.s.a.
Badając zasadność zgłoszonego w tym zakresie
wniosku należało rozważyć, czy akt prawny mający
charakter prawa miejscowego, podjęty, ale jeszcze
nie opublikowany, a zatem taki, który jeszcze nie
wszedł w życie, może naruszać interes prawny jednostki, upoważniając ją do skutecznego wniesienia
skargi. Przeprowadzona wykładnia językowa, systemowa oraz celowościowa przemawiają za przyjęciem dopuszczalności skargi na uchwałę podjętą,
lecz jeszcze nie opublikowaną. Należy zwrócić uwagę, że w przytoczonym powyżej przepisie art. 101
ust. 1 u.s.g. jest mowa o uchwale lub zarządzeniu podjętych. Przepis ten, będący prawnomaterialną
podstawą wniesienia skargi na akt prawa miejscowego, stawia przed stroną następujące warunki
w celu skutecznego wniesienia skargi, są to: naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia, istnienie
uchwały lub zarządzenia organu gminy podjętych
w sprawie z zakresu administracji publicznej oraz
bezskuteczne wezwanie do usunięcia naruszenia
prawa. Pomiędzy wymienionymi elementami musi
istnieć związek przyczynowy. Norma prawna wynikająca ze wskazanego powyżej przepisu nie wymaga, aby akt będący przedmiotem zaskarżenia wszedł
w życie. Strona ma jednak obowiązek wykazania, że
dany akt prawny narusza jej interes prawny lub
uprawnienie.
Sam fakt podjęcia uchwały przez organ gminy, jeszcze przed jej opublikowaniem, rodzi określoną sytuację prawną, którą można określić jako stan subiektywnego przekonania strony, że względu na postanowienia zawarte w uchwale jej interes prawny został naruszony. Skoro w ocenie strony dana uchwała
narusza jej prawa, zbytnim formalizmem byłoby
stawianie wymogu wstrzymania się z procedurą
zaskarżenia uchwały do czasu jej wejścia w życie.
Należy też przypomnieć cel instytucji skargi opartej
na art. 101 ust. 1 u.s.g. Przepis ten ma umożliwić
kontrolę legalności określonych aktów podjętych
przez organy samorządu terytorialnego. W pierwszej
kolejności akt niezgodny z prawem, na skutek wezwania do usunięcia naruszenia prawa, może zostać
wyeliminowany poprzez autokontrolę, następnie
w wyniku skutecznego wniesienia skargi i jej

Tym samym wskazany powyżej przepis określający
procedurę zaskarżenia aktów organów jednostek
samorządu terytorialnego należy rozumieć w ten
sposób, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego winno być poprzedzone wezwaniem organu
do usunięcia naruszenia prawa, jednakże wezwanie
to może być skierowane po podjęciu uchwały lecz
przez jej wejściem w życie (w orzecznictwie reprezentowany jest również pogląd, zgodnie z którym
wezwanie może być skierowane – przed jej opublikowaniem).
Przechodząc do rozważań merytorycznych Sąd
stwierdził co następuje.
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) – zwana dalej
ustawą w art. 6 ust. 2 stanowi, że publiczna forma
wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne
nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach. Ustawa nakłada
na przedszkola publiczne obowiązek realizacji podstawy programowej (art. 14 ust. 2 w zw. z art. 6).
O tym co stanowi podstawę programową wychowania przedszkolnego jest mowa w załączniku Nr 1
rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2008r. Ministra
Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
Zakres podstawy programowej określony został
poprzez wyznaczenie celów wychowawczych jakie
powinny być osiągnięte poprzez realizację podstawy
programowej. We wspomnianym załączniku do rozporządzenia mówi się o tym, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym. Powyższe uwagi
mają znaczenie dla określenia zakresu programu
rozszerzonego wychowania przedszkolnego, albowiem tak jak podstawa programowa jest bezpłatna,
tak świadczenia w ramach programu rozszerzonego,
w myśl art. 14 ust. 5 ustawy – są świadczone za odpłatnością. W oparciu o delegację ustawową wynikającą z art. 14 ust. 5 ustawy Rada Miejska w Nowej
Soli podjęła uchwałę Nr L/296/09 w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę
programową wychowania przedszkolnego.
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Analiza poszczególnych przepisów przedmiotowej
uchwały prowadzi do wniosku iż, w sposób istotny
narusza ona przepis art. 14 ust. 5 ustawy w związku
z załącznikiem Nr 1 do wskazanego powyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r.
Jak wyżej wywiedziono, wychowanie i nauczanie
w ramach podstawy programowej jest bezpłatne,
a zatem niezbędne jest dokładne określenie świadczeń, które są odpłatne. Samo ogólne wskazanie
w uchwale, iż w ramach zajęć rozszerzonych realizowane będą poszczególne rodzaje zajęć, jak np.
rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci (§ 3 ust. pkt. 1 uchwały), jest niewystarczające. Z takiego określenia nie wynika bowiem
jakie konkretnie zajęcia mają być prowadzone, które
podstawy programowe przekraczają. Nadto z zapisu
uchwały, iż przedszkole realizuje program rozszerzony w wymiarze trzech godzin dziennie nie wynika
jeszcze, że w tym czasie nie będzie realizowana podstawa programowa, która jest bezpłatna. Czas realizacji zajęć ponadprogramowych winien być również
określony, albowiem rodzic lub opiekun dziecka,
w zależności od swoich możliwości finansowych
i innych uwarunkowań, winien mieć możliwość wyboru poszczególnych świadczeń. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, iż dziecku jest np. zapewnione określone świadczenie ponadprogramowe,
poza placówką przedszkolną bądź że dziecko w poszczególnych dniach tygodnia przebywa w przedszkolu zróżnicowaną ilość godzin.
Słuszny okazał się również zarzut skargi, iż przedmiotowa uchwała wprowadziła faktycznie opłatę
stałą. Regulacja, na podstawie której wprowadzona
została dzienna stawka opłaty za świadczenia w ramach programu rozszerzonego, bez określenia jakie
konkretnie świadczenia będą w danym dniu realizowane, ma znamiona wprowadzenia opłaty stałej.
Nadto uchwała nie przewiduje możliwości rezygnacji przez świadczeniobiorcę z poszczególnych świadczeń oferowanych w ramach programu rozszerzonego oraz – co za tym idzie – możliwości ponoszenia
opłaty dziennej w niższej wysokości, adekwatnej do
zrealizowanego świadczenia. Istotne jest również to,
że stawka dzienna wynosząca 0,72% minimalnego
wynagrodzenia miesięcznego za pracę obejmuje
trzy godziny dziennie realizacji programu rozszerzonego, bez względu na planowany lub faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu. Ustawa o systemie
oświaty nie przewiduje pojęcia „opłaty stałej".
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, że uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 ustawy opłata nie może mieć charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej
ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania
(por. m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2008r. sygn. akt III SA/Wr 622/07). W wyroku
z dnia 3 marca 2009r. sygn. l OSK 1189/08 NSA
stwierdził, że ponoszenie opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej ponoszenia niezależnie
od czasu korzystania i charakteru dodatkowych
świadczeń opiekuńczo – wychowawczych oferowa-
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nych przez dane przedszkole, stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Podobny pogląd wyrażony został w wyrokach WSA we
Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r. IV SA/Wr 150/08,
z dnia 5 lutego 2008 III SA/Wr 622/07, z dnia 30 maja
2007r. IV SA/Wr 122/07, z dnia 24 września 2008r.
III SA/Wr 358/08, z dnia 8 sierpnia 2006r. IV SA/Wr
94/06, z dnia 18 lipca 2007r. IV SA/Wr 213/07, wyroku WSA w Lublinie z dnia 29 maja 2008r. III SA/Lu
167/08 i wyroku WSA w Gdańsku z dnia 19 marca
2009r. III SA/Gd 476/08.
Argumentacja zawarta w odpowiedzi na skargę, iż
na tle analizowanej uchwały prawo rodzica lub
opiekuna dziecka do wyboru świadczeń w ramach
programu rozszerzonego polega na możliwości dokonania wyboru pomiędzy przedszkolem realizującym jedynie podstawy programowe w wymiarze
pięciu godzin, a przedszkolem z programem rozszerzonym, nie jest do przyjęcia. Należy bowiem pamiętać, że – w myśl art. 14 ust. 5 ustawy – świadczenie usług w ramach programu rozszerzonego
powinno mieć miejsce na zasadzie ekwiwalentności.
A zatem nie chodzi tu o wybór rodzaju przedszkola,
lecz o wybór konkretnego świadczenia w przedszkolu realizującym program rozszerzony. Kierując się
zasadą ekwiwalentności świadczeń opłatę za świadczenia przedszkoli publicznych wnosi się za konkretne świadczenia, przekraczające podstawę programową (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia
8 sierpnia 2006r. sygn. akt IV SA/Wr 94/06).
Wbrew twierdzeniom zawartym w odpowiedzi na
skargę uchwała nie przewiduje możliwości zwrotu
opłaty za świadczenia ponadprogramowe w wypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, co oznacza,
że opłata ponoszona jest przez rodziców/ opiekunów
dziecka za samą gotowość do spełnienia świadczeń.
Powyższe również stanowi naruszenie zasady ekwiwalentności świadczeń.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego z usług
przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą Skoro ustawodawca upoważnia organ samorządu terytorialnego
do ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych
przez gminę przedszkoli publicznych, przeto przy
wykonywaniu tej kompetencji organ stanowiący nie
może poprzestać na określeniu opłaty według kryterium czasu przebywania dziecka w przedszkolu (pięć
lub osiem godzin dziennie), bez skonkretyzowania
poszczególnych świadczeń i odpowiadających im
usług oraz przedstawienia kalkulacji ekonomicznej.
Brak czytelności co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczo wychowawczych i odpowiadającej
im opłaty, pozbawia rodziców lub opiekunów dzieci,
przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania
z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej
oceny w tym zakresie. Za przedstawienie przekonywującej kalkulacji ekonomicznej nie może być uznane odniesienie poszczególnych, tematycznie opisanych rodzajów świadczeń ponadprogramowych,
w stosunku procentowym do najniższego wynagrodzenia miesięcznego. Nie wynika bowiem z niego,
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na jakich przesłankach oparto wskazane wyliczenie
oraz czy ustalona w ten sposób opłata jest adekwatna do oferowanego świadczenia. Powyższe, stwierdzone w zaskarżonej uchwale, uchybienia mają charakter istotnych naruszeń prawa i skutkują stwierdzeniem jej nieważności.
Sąd stwierdził, że eliminacja z obrotu prawnego
przepisów uchwały o zasadniczym dla jej bytu znaczeniu, powoduje konieczność eliminacji zaskarżonej uchwały w całości.

1765
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Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 147
§ 1 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji wyroku. Na podstawie art. 152, w punkcie
drugim, stwierdzono że zaskarżona uchwała nie
podlega wykonaniu. O kosztach orzeczono w punkcie trzecim sentencji wyroku, w oparciu o przepisy
art. 200 i 205 p.p.s.a.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 529/10
z dnia 30 czerwca 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący
Sędziowie

Sędzia WSA Barbara Rennert
(spr.)
Sędzia WSA Anna Juszczyk Wiśniewska
Sędzia WSA Stefan Kowalczyk

Protokolant

Starszy specjalista
Bronowicki

Damian

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2010r. na rozprawie sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Kolsko
z dnia 18 listopada 2008r. Nr XIX/137/2008
w sprawie określenia stawek oraz wprowadzenia
zwolnień w podatku od środków transportowych
stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 28 maja 2010r. przesłana została do tut. Sadu skarga Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Kolsko z dnia 18 listopada 2008r. Nr XIX/137/08 w sprawie zwolnień
w podatku od środków transportowych.
Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny:
Podczas odbywającej się w dniu 18 listopada 2008r.
sesji Rada Gminy Kolsko podjęła uchwałą
o Nr XIX/137/08 w sprawie zwolnień w podatku od
środków transportowych. Jako podstawę prawną
uchwały wskazano m. in. art. 10 ust. 1 i 3 oraz art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych.
W § 2 uchwały zwolniono z podatku od środków
transportowych: w pkt. 1 – środki transportowe (…)
wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek
i zakładów budżetowych gminy stanowiące ich własność oraz własność gminy; w pkt. 2 – samochody
ciężarowe (…) związane wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego posiadającego gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Jednocześnie w § 5 wskazano, iż uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2009r.

Ze skargi wynika, iż uchwała została opublikowana
w w/w Dzienniku w dniu 26 listopada 2008r. Nr 122,
pod pozycją 1826.
W złożonej na powyższą uchwałę skardze Prokurator
Okręgowy w Zielonej Górze wniósł o stwierdzenie
jej nieważności w części tj. § 2, zarzucając jej rażące
naruszenie prawa – art. 217 Konstytucji RP oraz
art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez ustanowienie w § 2 pkt. 1 i 2 w/w uchwały zwolnienia z podatku od środków transportowych
o charakterze mieszanym podmiotowo – przedmiotowym, pomimo braku po stronie rady gminy kompetencji do ustanawiania zwolnień podatkowych
innych niż przedmiotowe.
Uzasadniając skargę Prokurator wskazał, że art. 217
Konstytucji RP stanowi, że nakładanie podatków,
innych danin publicznych, określenie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Ustawą, która przyznaje
gminom kompetencje w zakresie podatku od środków transportowych jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, która wskazuje pojazdy podlegające
opodatkowaniu tym podatkiem, określając maksymalne roczne jego stawki, a w art. 12 zawiera katalog pojazdów zwolnionych od tego podatku. Poza
enumeratywnie wskazanymi pojazdami, art. 12
ust. 4 cyt. ustawy daje radzie gminy możliwość
wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych,
z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 ust. 2, 4, 6 przywołanej ustawy.Skarżący podkreślił, że rada gminy nie ma
uprawnień do wprowadzenia zwolnień podmiotowych, jak i podmiotowo – przedmiotowych w podatku od środków transportu. Zwolnienie o charakterze podmiotowym to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku – a więc spośród podatników – pewnej kategorii podmiotów. Zwolnienie
przedmiotowe to wyłączenie z przedmiotu danego
podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub
prawnych.
Prokurator wskazał, że wprawdzie w uchwale
stwierdzono, iż zwalnia się od podatku określone
w niej środki transportowe (pojazdy określonych
kategorii wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
jednostek i zakładów budżetowych gminy i samochody ciężarowe związane wyłącznie z działalnością
rolniczą), to jednak zwolnienia te w istocie sprowadzają się do zniesienia obowiązku podatkowego
w zakresie podatku od środków transportowych
w stosunku do podmiotów wskazanych w uchwale
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(to jest Gminy Kolsko i gminnych jednostek i zakładów budżetowych oraz podatników podatku rolnego) i stanowi określenie kategorii podmiotów zwolnionych z podatku. Zwolnienie to stanowi typowy
przykład zwolnienia o charakterze podmiotowo –
przedmiotowym, to jest takiego, w którym fakt
zwolnienia powiązany jest nie tylko z cechami
przedmiotu opodatkowania lecz także z osobą podatnika.
W odpowiedzi na skargę organ administracji samorządowej wniósł o umorzenie postępowania, wskazując że zaskarżona uchwała została uchylona przez
uchwałę Nr XXVIII/202/2009 z dnia 18 listopada
2009r. w sprawie określenia stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych. W § 2 tejże uchwały Rada Gminy Kolsko
zwolniła z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe (…) związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego posiadającego gospodarstwo rolne
(…). Z § 5 uchwały wynika, że obowiązuje ona od
1 stycznia 2010r.
Przed rozprawą Prokurator Okręgowy w Zielonej
Górze cofnął złożoną skargę i wniósł o umorzenie
postępowania z uwagi na uchylenie przez Radę
Gminy Kolsko zaskarżonej uchwały.
Sąd zważył:
Zgodnie z treścią art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sąd administracyjny
sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę
działalności administracji publicznej, a kontrola ta
sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Decyzja
administracyjna jest zgodna z prawem, jeżeli jest
zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Sąd bada zgodność
z prawem obowiązującym w dniu podjęcia zaskarżonej decyzji.
Nadto, zgodnie z przepisem art. 3 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270
ze zm.), sądy te sprawując kontrolę działalności administracji publicznej stosują środki określone
ustawą. Środki te określone zostały przez przepisy
art. 145 do art. 150 cyt. wyżej ustawy.
Na wstępie niniejszych rozważań należy wskazać, iż
Sąd, na podstawie art. 60 p.p.s.a., uznał cofnięcie
skargi przez Prokuratora za niedopuszczalne, gdyż
spowodowałby pozostawienie w obrocie prawnym
uchwały dotkniętej nieważnością. Nie ma przy tym
znaczenia fakt, że z dniem 1 stycznia 2010r. uchwała
ta utraciła moc, ponieważ uchyliła ją uchwała z dnia
18 listopada 2009r. Obowiązywała ona jednak przez
cały 2009r. i na jej podstawie stosowano określone
w niej zwolnienia podmiotowo – przedmiotowe.
Skarga okazała się zasadna.
Z art. 168 Konstytucji RP wynika prawo jednostek
samorządu terytorialnego do ustalania wysokości
podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym
ustawą. Dalej kompetencje samorządu terytorialne-
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go w tym zakresie regulują ustawy dotyczące poszczególnych samorządów.
I tak na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) na podstawie
upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy czym zgodnie z art. 18
ust. 2 pkt. 8 tejże ustawy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej
właściwości rady gminy lecz podejmować te uchwały rada może tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Pierwszy z wymienionych przepisów przyznaje kompetencje radzie gminy do określenia przez nią, w drodze uchwały, wysokości stawek podatku od środków transportowych. Natomiast w art. 12 ust. 4 ustawy radzie gminy zostało
przyznane uprawnienie do wprowadzenia innych
zwolnień przedmiotowych niż określone w ust. 1
tego artykułu, z wyjątkiem zwolnień dotyczących
pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 tej
ustawy. Jak z powyższego wynika, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje kompetencje
rady gminy w przedmiocie zwolnień od podatku od
środków transportowych jedynie w zakresie zwolnień o charakterze przedmiotowym. Treść upoważnienia zawartego w art. 12 ust. 4 tej ustawy jest przy
tym jednoznaczna. Podejmując uchwały podatkowe
rada gminy nie może pominąć nie tylko wyżej wskazanych przepisów ustawowych, ale także przepisów
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 84 Konstytucji zostało ustanowione, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie, co
odnosi się także do danin publicznych, o których
mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Z kolei art. 217 Konstytucji określa, że nakładanie
podatków, innych danin publicznych, określanie
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a także zasad przyznawania ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków następuje w drodze ustawy.
Jak słusznie zatem zarzucił Prokurator w swojej
skardze, Rada Gminy Kolsko nie miała kompetencji
do wprowadzenia zwolnień przedmiotowo – podmiotowych w podatku od środków transportowych,
ponieważ art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o czym była wyżej mowa, dopuszcza
możliwość wprowadzenia zwolnień od podatku od
środków transportowych jedynie o charakterze
przedmiotowym. Należy także zgodzić się ze skarżącym, że zwolnienie wprowadzone w zaskarżonej
uchwały ma charakter zwolnienia podmiotowo –
przedmiotowego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że
w tym przypadku wyłączenie obowiązków podatkowych nastąpiło ze względu na kryterium podmiotowe, odnoszące się do określonej kategorii podmiotów spośród podatników. Natomiast aby zwolnienie
zachowało charakter przedmiotowy, to wyłączenie
z podatku powinno dotyczyć przedmiotów tego podatku i być dokonane według kryteriów odnoszących się do stanów faktycznych i prawnych. Adresatem zwolnień podatkowych, które zostały wprowadzone w zaskarżonej uchwale, została ustanowiona
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gmina oraz podatnicy podatku rolnego posiadający
gospodarstwo rolne. Zwolnieniem z podatku zostały
bowiem objęte środki transportowe tylko i wyłącznie stanowiące własność gminy (jej jednostek i zakładów budżetowych) – pkt. 1 oraz związane z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego posiadającego gospodarstwo rolne –
pkt. 2. W pełni zatem należy zgodzić się ze stanowiskiem skarżącego, iż w takiej sytuacji mamy do czynienia z przywilejem podatkowym o charakterze
podmiotowym (w którym decydujące znaczenie
należy przypisać wyróżnikowi podmiotowemu). Fakt
zwolnienia pojazdów został połączony ściśle z określonym podatnikiem, tj. gminną bądź podatnikiem
podatku rolnego. W tak uchwalonych zwolnieniach,
kryterium podmiotowe jest niewątpliwie jedynym
jego warunkiem.
W ocenie Sądu, objęcie zakresem zastosowania
zaskarżonej uchwały wyraźnie wskazanych kategorii
podatników, których ustalenie nastąpiło według
kryteriów podmiotowych, oznacza kolizję z ustrojowym zakresem rozdziału kompetencji pomiędzy
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organami państwa a samorządu terytorialnego, wyznaczonym m.in. przez art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest sprzeczne z art. 12 ust. 4
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zasadnie
więc Prokurator dopatrzył się obrazy prawa w zwolnieniu od podatku od środków transportowych
uchwalonym przez Radę Gminy Kolsko w uchwale
Nr XIX/137/2008 z dnia 18 listopada 2008r.
Reasumując Sąd stwierdza, że § 2 zaskarżonej
uchwały jest sprzeczny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 12 ust. 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. W myśl art. 91 ust.
1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu
gminy sprzeczna z prawem jest nieważna.
Zważywszy powyższe Sąd, na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz art. 147 § 1 p.p.s.a. orzekł
jak w sentencji.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 498/10
z dnia 25 sierpnia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek

Sędziowie

Sędzia WSA Marek Szumilas
(spr.)
Sędzia WSA Mirosław Trzecki

Protokolant

st. sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 17 września 2009r. Nr XLIII/257/09
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości wchodzących w skład
zasobu nieruchomości Gminy Witnica oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony, a także na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
w tym na kolejne okresy następujące po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość, a także zakres upoważnień dla Burmistrza do podejmowania
decyzji w powyższych sprawach
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 12 ust. 1 pkt. 1 a oraz
b,

II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w zakresie określonym w punkcie
I.
UZASADNIENIE
Uchwałą Nr XLIII/257/2009 z dnia 17 września 2009r.,
podjętą na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt. 9
lit. a, art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591) w zw. z art. 11 ust. 2, art. 34 ust. 6,
art. 37 ust. 3 – 4, art. 68 ust. 1 pkt. 7 i art. 70 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze
zm.), Rada Miejska w Witnicy określiła zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy
Witnica oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony, a także na czas dłuższy niż
3 lata, w tym na kolejne okresy następujące po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, jeżeli
przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość,
a także określiła zakres upoważnień dla Burmistrza
do podejmowania decyzji w powyższych sprawach.
Powołując się na dyspozycję art. 3 § 2 pkt. 5, art. 50
§ 1 i art. 53 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze
(Dz. U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 ze zm.), pismem z dnia
31 maja 2010r. skargę na wskazaną powyżej uchwałę – w części obejmującej § 12 ust. 1 pkt. 1 lit. a i lit.
b ww. uchwały – wniósł Prokurator Rejonowy
gw Gorzowie Wlkp. Prokurator zarzucił uchwale
Nr XLIII/257/2009 z dnia 17 września 2009r. rażące
naruszenie prawa tj. art. 70 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, poprzez wyrażenie w § 12
ust. 1 pkt. 1 lit. a i lit. b „zgody na zastosowanie następującego oprocentowania rat niespłaconych części ceny nieruchomości sprzedanych w drodze bezprzetargowej: 1) budynki mieszkalne oraz lokale
mieszkalne wraz z udziałami w nieruchomości
wspólnej oraz przynależnymi do nich nieruchomościami gruntowymi: a) 3% w stosunku rocznym
w czasie pierwszych 4 lat spłaty, b) 5% w stosunku
rocznym w czasie pozostałych lat spłaty”, pomimo
braku po stronie Rady Miejskiej kompetencji do
uchwalania w tym zakresie przepisów odnoszących
się do wszystkich mieszkańców gminy i zmieniających wysokość oprocentowania niespłaconej części
ceny zakupu nieruchomości.
W uzasadnieniu skargi Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wskazał, iż zgodnie z treścią art. 18
ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym,
do wyłącznej właściwości gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy
przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony – o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej. Na mocy art. 40 ust. 1 ww. ustawy radzie
gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy
i w granicach upoważnień zawartych w ustawach.
Ponadto, zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym, organy gminy mogą wydawać
– na podstawie tej ustawy – akty prawa miejscowego w zakresie zasad zarządu mieniem gminy.
Odnosząc się do regulacji określających kompetencje organów gminy w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, zawartych w ustawie
o gospodarce nieruchomościami, Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wskazał, iż ustawodawca
w art. 70 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej
może zostać rozłożona na raty, przy czym zgodnie
z ust. 3 rozłożona na raty niespłacona część ceny
podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy
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procentowej równej stopie dyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Jednocześnie,
na mocy art. 70 ust. 4, wojewoda w stosunku do
nieruchomości stanowiących przedmiot własności
Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w stosunku do
nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu lub województwa,
mogą wyrazić zgodę na zastosowanie innej, niż
określona w ust. 3 stopy procentowej.
W ocenie Prokuratora Rejonowego w Gorzowie
Wlkp. analiza powyższego przepisu prowadzi do
wniosku, że zakreśla on w sposób kompletny warunki zmiany wysokości oprocentowania niespłaconej części rozłożonej na raty ceny nieruchomości.
Prokurator podkreślił, iż zmiana ta ma charakter
indywidualny, zaś przywołane regulacje nie upoważniają rady do wydania w tym zakresie aktów
o charakterze generalnym.
Z uwagi na powyższe, powołując się na dyspozycję
art. 147 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi, Prokurator Rejonowy
w Gorzowie Wlkp. wniósł o stwierdzenie nieważności § 12 ust. 1 pkt. 1 lit. a i lit. b zaskarżonej uchwały.
Odpowiadając na skargę, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Witnicy poinformował, iż Rada
uwzględniając zarzuty przedstawione przez Prokuratora Rejonowego w Gorzowie Wlkp. podjęła w dniu
24 czerwca 2010r. uchwałę Nr LIII/346/2010 zmieniającą § 12 zaskarżonej uchwały. Uznając, iż postępowanie sądowoadministracyjne stało się w niniejszej
sprawie bezprzedmiotowe, Rada Miejska w Witnicy
– powołując się na dyspozycję art. 161 § 1 pkt. 3
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – wniosła o umorzenie postępowania.
Prokurator Rejonowy Gorzowie Wlkp. w piśmie
z dnia 21 lipca 2010r. poinformował, iż podtrzymuje
wniosek o stwierdzenie nieważności § 12 ust. 1 pkt.
1 lit. a oraz lit. b uchwały Nr XLIII/257/2009 z dnia
17 września 2009r. Biorąc pod rozwagę, że w okresie
pomiędzy datą wejścia w życie zaskarżonej uchwały,
a datą wejścia w życie aktu uchylającego sporne
przepisy, mogły one wywołać określone skutki
prawne, a nadto uwzględniając, iż inne skutki prawne wywołuje uchylenie kwestionowanego zapisu,
inne zaś stwierdzenie ich nieważności, Prokurator
uznał, iż brak jest podstaw do stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania sądowoadministracyjnego wszczętego skargą z dnia 31 maja 2010r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga jest zasadna.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują
wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności
administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów
kompetencyjnych i o właściwość między organami
jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami, a organami administracji rządowej (§ 1). Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod
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względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej (§ 2). Na podstawie art. 3 § 2 pkt. 5
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego podlegają kognicji
sądu administracyjnego. Stosownie zaś do przepisu
art. 147 § 1 pkt. 1 p.p.s.a., sąd uwzględniając skargę
na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2
pkt. 5 i 6 p.p.s.a., stwierdza nieważność tej uchwały
lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że
zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis
szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.
Kontrola Sądu ogranicza się zatem do zbadania czy
organ jednostki samorządu terytorialnego wydając
akt lub uchwałę działał zgodnie z przepisami prawa
i w granicach udzielonego upoważnienia ustawowego.
Stanowienie aktów prawa miejscowego poddane
jest reglamentacji prawnej. Według art. 87 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które
je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Natomiast
artykuł 94 Konstytucji stanowi, że organy jednostek
samorządu terytorialnego oraz terenowe organy
administracji rządowej, na podstawie ustaw i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na
obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.
Konstytucja po części reguluje bezpośrednio tryb
prawodawczy, po części zaś odsyła do ustawy zwykłej. Taką ustawą jest także ustawa o samorządzie
gminnym.
Zaskarżona uchwała należy do kategorii aktów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym. Została bowiem wydana z powołaniem się na art. 40
ust. 2 pkt.. 3 ustawy o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Niesporne w sprawie jest więc zakwalifikowanie
zaskarżonej uchwały jako aktu prawa miejscowego.
Zauważyć jednocześnie należy, iż jako źródła prawa
powszechnie obowiązującego, akty prawa miejscowego charakteryzują się tym, że mogą regulować
postępowanie wszystkich kategorii adresatów
(obywateli, organów, organizacji publicznych i prywatnych). Adresatami prawa miejscowego mogą
być zarówno wszystkie podmioty, jak też niektóre
ich kategorie (np. właściciele nieruchomości). Akty
prawa miejscowego są prawem dla wszystkich, którzy znajdują się w przewidzianej przez nie sytuacji.
W praktyce oznacza to, że adresatami prawa miejscowego są osoby będące mieszkańcami danej jednostki samorządu terytorialnego lub tylko przebywające na terenie jej działania. Skoro zaskarżona
uchwała zawiera normy powszechnie obowiązujące
na terenie gminy, niekonsumujące się w jednostkowym stosowaniu, nie powinno budzić zastrzeżeń
stanowisko, że stanowi ono akt prawa miejscowego.
Niewątpliwie Konstytucja przyznaje jednostkom
samorządu terytorialnego samodzielność w zakresie
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ich uprawnień, podlegającą ochronie sądowej
(art. 165 Konstytucji RP). Działalność ta podlega
jednak nadzorowi wskazanych tam organów,
z punktu widzenia legalności (art. 171 Konstytucji RP
w związku z art. 85 i art. 86 ustawy o samorządzie
gminnym). Działalność prowadzona przez organy
samorządu terytorialnego opiera się zatem na ustawach i musi się mieścić w granicach ustanowionych
przez ustawy. Zgodność działania organów samorządu terytorialnego z prawem podlega nadzorowi
organów administracji rządowej. Władcze wkroczenie organu nadzoru w działalność organu samorządu terytorialnego naruszającą ustawy nie jest zatem
ograniczeniem konstytucyjnie i ustawowo zagwarantowanej samodzielności samorządu terytorialnego.
Nadzór nad działalnością gminy regulują przepisy
rozdziału 10 ustawy o samorządzie gminnym. Podstawowym instrumentem nadzoru nad działalnością
gminy jest wynikający z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym obowiązek organu nadzoru do
stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy,
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi, jeśli jest ona sprzeczna z prawem.
Pozycję organu nadzoru wzmacnia dodatkowo wynikający z art. 90 ust. 1 powołanej ustawy obowiązek
wójta przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu
7 dni od dnia ich podjęcia, zaś uchwał w sprawie
wydania przepisów porządkowych – w ciągu dwóch
dni od ich ustanowienia Po upływie terminu, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym organ nadzoru nie może we własnym
zakresie stwierdzić nieważności uchwały organu
gminy. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego (art. 93
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ). Nie stwierdza się nieważności uchwały organu gminy po
upływie 1 roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie , o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, albo jeżeli uchwała jest aktem
prawa miejscowego (art. 94 tejże ustawy).
W rozpatrywanej sprawie organ nadzoru nie podjął
rozstrzygnięcia nadzorczego, ani też nie zaskarżył
uchwały do sądu administracyjnego. W tej sytuacji
Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. zaskarżył
uchwałę do sądu administracyjnego. Kompetencja
Prokuratora do wniesienia skargi wywodzi się na
art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 roku Nr 7, poz. 39 ze zm.), który
stanowi, że jeżeli uchwała organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje
wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru; w wypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego.
Przesłanki nieważności uchwały organu powiatu
ustala art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
według którego uchwała organu gminy sprzeczna
z prawem jest nieważna. Zgodnie z art. 91 ust. 4
omawianej ustawy, w przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważ-
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ności, ograniczając się do wskazania, że uchwałę
wydano z naruszeniem prawa. Przepisy art. 91 ust. 1
oraz ust. 4 tej ustawy o wyróżniają zatem dwie kategorie wad prawnych uchwał organów gminy: istotne i nieistotne naruszenie prawa. Podstawą rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały organu gminy może być tylko istotne
naruszenie prawa. Według poglądów literatury
przedmiotu oraz ustalonego orzecznictwa sądów
administracyjnych, istotnym naruszeniem prawa
jest naruszenie przez organ gminy podejmujący
uchwałę przepisów o właściwości, podjęcie takiego
aktu bez podstawy prawnej czy wadliwe zastosowanie normy prawnej będącej podstawą prawną podjęcia aktu.
W miejscu ponownie przywołać należy treść art. 94
Konstytucji, który wskazuje, że podstawą prawną
stanowienia prawa miejscowego jest upoważnienie
zawarte w ustawie. Każdorazowo zatem w akcie
rangi ustawowej zawarte musi być upoważnienie
dla lokalnego prawodawstwa, czyli tzw. Delegacja
ustawowa. Upoważnienie to musi być wyraźne,
a nie tylko pośrednio wynikające z przepisów ustawowych. Akty prawa miejscowego nie mogą być
automatyczne, wydawane bez wyraźnego upoważnienia ustawowego. Nie ulega też wątpliwości, że
nie mogą one regulować materii ustawowych i nie
mogą wykraczać poza unormowania ustawowe.
Wyjątkowo, gdy istnieje wyraźne upoważnienie
ustawowe, akty prawa miejscowego mogą regulować poszczególne sprawy w sposób odmienny od
przewidzianego w ustawach dla całego Państwa.
Upoważnienie generalne do stanowienia prawa
miejscowego zawiera przepis art. 40 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym przyznający radzie gminy
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązujących na obszarze gminy jedynie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych
w ustawach.
Przepisami rangi ustawowej zawierającymi określone kompetencje organów gminy w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami są przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (podobnie wyrok Wojewódzkiego
Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia
22 kwietnia 2010 roku w spr II SA/Go 198/10 ).
Istota sprawy sprowadza się do wyjaśnienia czy,
w świetle art. 12 ust. 8 lit. a ustawy o samorządzie
powiatowym w związku z art. 70 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.
zm.), nazywanej dalej "u.g.n.", Rada Miejska w Witnicy była uprawniona do ustalenia w § 12 ust. 1
uchwały Nr XLIII/257/209 z dnia 17 września 2009
roku generalnej zgody na stosownie odmiennych,
niż to przewidziała w art. 70 ust. 3 u.g.n. stawek
oprocentowania, skutecznych wobec wszystkich
potencjalnych nabywców nieruchomości gminnych
nabywanych w trybie bezprzetargowym, którym
rozłożono spłatę ceny. Innymi słowy, czy uchwalając
zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Witnicy, Rada Miasta

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112

– 8694 –

w tej części przekroczyła normę kompetencyjną zawartą we wskazanych wyżej przepisach.
Przy rozstrzygnięciu tego zagadnienia decydujące
znaczenie dla wyniku sprawy ma ustalenie zależności pomiędzy art. 70 ust. 3 i art. 70 ust. 4 u.g.n.
Stosownie do treści art. 70 ust. 3 u.g.n., rozłożona
na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Natomiast zgodnie z art. 70
ust. 4 u.g.n. wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności
gminy, powiatu lub województwa, mogą wyrazić
zgodę na zastosowanie, innej niż określona w ust. 3,
stopy procentowej.
W wyroku z dnia 27 października 2009r. sygn. akt
I OSK 579/09 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził wprost, że nie ulega żadnej wątpliwości, że
przepis art. 70 ust. 3 u.g.n. ustanawia zasadę, która
ma charakter uniwersalny: obejmuje wszystkie
podmioty, które nabywają i spłacają ratami cenę
nieruchomości nabytej od gminy w trybie bezprzetargowym (art. 70 ust. 2 u.g.n.). Natomiast regulacja
zawarta w art. 70 ust. 4 u.g.n. ma charakter wyjątku
od tej zasady, o czym świadczą następujące argumenty:
po pierwsze, wykładnia systemowa wewnętrzna – ustęp 4 zamieszczono jako lex specialis po
ustępie 3, dając tym samym pierwszeństwo
ustawowemu oprocentowaniu rozłożonej na raty nie spłaconej części ceny;
po drugie, tryb, jaki został przewidziany dla wyrażania oświadczenia woli gminy (w rozpoznawanej sprawie miasta) na rozłożenie na raty nie
spłaconej części ceny nieruchomości, która została zbyła w trybie bezprzetargowym (art. 70
ust. 4 u.g.n. zawiera sformułowanie "rada może
wyrazić zgodę"). Tryb generowania cywilnoprawnego, umownego oświadczenia woli wymaga w tym wypadku współdziałania dwóch
organów; organ wykonawczy gminy (miasta),
który pragnąc odstąpić na etapie zawierania
umowy z konkretnym podmiotem od ustawowej wysokości oprocentowania wynikającej
z art. 70 ust. 3 u.g.n., obowiązany jest wystąpić
do rady miasta, dla której ustawa o samorządzie gminnym zastrzega do wyłącznej kompetencji podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zasad nabycia,
zbycia i obciążania nieruchomości i ubiegać się
przed tym organem o zgodę na inną, wyjątkową, indywidualną modyfikację stopy oprocentowania. Podkreślić należy, że art. 70 ust. 4
u.g.n. nie zwiera żadnych kryteriów udzielenia
takiej zgody co oznacza, że uchwała rady miasta w tym przedmiocie jest w pełni uznaniowa,
a jej treść w znaczącej mierze zależeć będzie od
argumentacji zaprezentowanej przez wnioskujący organ wykonawczy. Uchwała w przedmiocie zgody na stawkę oprocentowania od nie-
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spłaconej części ceny nieruchomości gminnej
zbywanej w trybie bezprzetargowym jest aktem
indywidualnym rady, skierowanym do organu
wykonawczego gminy.
po trzecie, umowny charakter oprocentowania
określonego w przepisie art. 70 ust. 4 u.g.n.;
o takim charakterze świadczy poprzednie
brzmienie tegoż przepisu. Przed nowelizacją
art. 70 ust. 4 u.g.n miał brzmienie: "Wojewoda
w stosunku do nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, a rada lub sejmik
w stosunku do nieruchomości stanowiących
odpowiednio własność gminy, powiatu lub województwa, mogą zastosować umowne stawki
oprocentowania" (zob. tekst jednolity Dz. U.
z 2000 roku Nr 46, poz. 543). Obecne brzmienie
tej normy prawnej nie zmienia umownego charakteru oprocentowania, a jedynie precyzuje
sposób jego ustalenia. Jest to nadal oprocentowanie umowne, ustalane w szczególnym trybie, wynika z czynności prawnej (art. 359 § 1
k.c.) z tym tylko, że wieloetapowy proces składnia przez gminę oświadczenia woli w zakresie
tego postanowienia umownego został ukształtowany tak, aby na każdym jego etapie, wobec
każdego indywidualnie oznaczonego nabywcy
nieruchomości, każdy z organów uczestniczących w składaniu oświadczenia woli gminy
mógł wywołać powrót do ogólnej zasady gwarantującej gminie odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 § 2 k.c., na minimalnym poziomie ustalonym przez art. 70 ust. 3 u.g.n.

Konkludując powyższe rozważania stwierdzić należy,
iż z literalnego brzmienia przepisu art. 70 ust. 4
u.g.n. wynika, że nie daje on podstaw do wydania
przez radę gminy (miasta) aktu prawa miejscowego
o charakterze generalnym, odnoszącym się do
ogólnie określonego kręgu podmiotów, podejmowanego a priori przed wnioskiem zawierającym
cenę w odniesieniu do wszystkich lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu
nieruchomości i potencjalnie podlegających sprzedaży w trybie bezprzetargowym. W ramach kompetencji ustanowionej w art. 70 ust. 4 u.g.n. rada gminy upoważniona jest jedynie do wyrażenia zgody na
zastosowanie innej niż przewidziana w ustawie stopy oprocentowania niespłaconej części rozłożonej
na raty ceny nieruchomości, nie zaś do wprowadzenia generalnego obowiązku stosowania wobec nabywców nieruchomości wchodzących w skład
gminnego zasobu nieruchomości odmiennych, niższych stawek oprocentowania niespłaconej części
rozłożonej na raty ceny nieruchomości.
Rada Miejska w Witnicy nie mogła dla ustalenia
stopy oprocentowania innej niż stopa redyskonta
weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski, posłużyć się formą prawną aktu generalnego i abstrakcyjnego o charakterze aktu prawa miejscowego.
Uchwała o wyrażeniu zgody ma charakter indywidualny i musi dotyczyć zbycia nieruchomości na
rzecz konkretnego nabywcy. Na indywidualny i konkretny charakter aktu wyrażenia zgody jednoznacznie wskazuje treść art. 70 ust. 4 u.g.n. Niedopuszczalne w powyższym układzie było zastosowanie,
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zamiast aktu wyrażenia zgody, formy aktu o charakterze generalnym i abstrakcyjnym mającego skutki
prawa powszechnie obowiązującego. Prowadziłoby
to do zamiany ustawowo wyznaczonej relacji
współdecydowania organu wykonawczego i uchwałodawczego gminy w zakresie ustalenia stawek
oprocentowania niespłaconej części rozłożonej na
raty ceny nieruchomości. Rada Miejska zachowała
się jakby realizowała kompetencję o charakterze
prawodawczym, czego nie wolno czynić bez wyraźnego upoważnienia ustawowego – art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483).
Stosowanie do wskazanego już powyżej art. 87
ust. 2 Konstytucji, akty prawa miejscowego są źródłami prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organu, który je ustanowił. Natomiast akt zgody na zastosowanie innej stopy oprocentowania zakłada, że inicjatywa w zakresie, zarówno odstąpienia od ustawowo określonej stopy
oprocentowania niespłaconej ceny, jaki i proponowanej wysokości oprocentowania, należy do organu
wykonawczego gminy. Ustanowienie w formie
przepisów gminnych wysokości tego oprocentowania powoduje, że organ wykonawczy gminy (miasta)
zostaje, wbrew postanowieniom ustawy, związany
wolą rady gminy. na mocy przepisu prawa miejscowego.
Rozdział kompetencji znajduje swoje umocowanie
w art. 169 Konstytucji RP. Skoro ustawa zasadnicza
wyodrębnia stanowiące i wykonawcze organy jednostek samorządu terytorialnego, to jako zasadę
należy przyjąć, że kompetencje, jakie zostały przyznane ustawowo jednemu z tych organów, nie mogą być realizowane przez drugi z nich. Rozróżniając
organy wykonawcze i stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, Konstytucja pozostawia tymże
jednostkom kompetencje do kształtowania ich ustroju wewnętrznego w granicach określonych przez
ustawy. Powyższy podział został uszczegółowiony
w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, która
w art. 15 ust. 1 określa, że organem stanowiącym
jest rada gminy, natomiast wedle art. 26 ust. 1 i 3
organem wykonawczym jest wójt (burmistrz). Stosownie do dyspozycji art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy jest
uprawniona do podejmowania uchwał w sprawach
majątkowych gminy dotyczących zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości. Zgodnie z
określonym ustawowo zakresem właściwości rady,
rada gminy, jako organ kolegialny, jest uprawniona
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zatem do podejmowania działań związanych jedynie
ze stanowieniem lub kontrolą (art. 15 ust. 1); organ
ten nie może natomiast podejmować czynności,
które należą do sfery wykonawczej, gdyż stanowiłoby to naruszenie konstytucyjnej zasady podziału
organów gminy na stanowiące i wykonawcze.
Stosownie zaś do przepisu art. 25b u.g.n. gminnym
(miejskim) zasobem nieruchomości gospodaruje
burmistrz. Regulacje te pozwalają przyjąć, że do
organu wykonawczego gminy należy bieżące gospodarowanie jej mieniem, rozumiane jako podejmowanie czynności faktycznych i prawnych w imieniu i na rzecz gminy. Organ stanowiący gminy decyduje natomiast w zakresie bezpośrednio i wprost
przekazanym mu przez ustawę, posiadając na gruncie art. 70 ust. 4 u.g.n., wyłącznie uprawnienia do
wyrażania zgody na zastosowanie innej niż przewidziana w ustawie stopy oprocentowania niespłaconej części rozłożonej na raty ceny nieruchomości
jedynie w indywidualnych przypadkach dotyczących
konkretnych nieruchomości i ich nabywców. Zgoda
taka powinna być udzielana przez radę gminy po
przedstawieniu przez organ wykonawczy gminy
wniosku zawierającego cenę. Regulacja ta nie upoważnia do wydawania przez radę aktów o charakterze generalnym, podejmowanych a priori, przed
wnioskiem i w odniesieniu do wszystkich nieruchomości komunalnych potencjalnie podlegających
sprzedaży.
Kierując się powyższymi rozważaniami, za słuszne
uznać należy stanowisko Prokuratora Rejonowego
w Gorzowie Wlkp., iż podstawy do stwierdzenia
nieważności § 12 ust. 1 zaskarżonej uchwały. Zdaniem Sądu omówione naruszenie prawa ma charakter istotnego naruszenia prawa, albowiem kontrolowana uchwała w zakresie określonym w § 12
ust. 1 podjęta została przez Radę Miejską w Witnicy
bez podstawy prawnej. Okoliczność ta, stosownie
do art. 147 § 1 ppsa przesądzała o obowiązku
stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały
podanym wyżej zakresie. Zgodnie z art. 152 p.p.s.a.
Sąd orzekł, iż w tym zakresie uchwała nie podlega
wykonaniu przyjmując, iż instytucja ta dotyczy także
przepisów prawa miejscowego (vide: R. Sawuła
"Stosowanie art. 152 prawa o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia",
Państwo i Prawo 2004/8/71; także Z. Kmieciak, glosa
do wyroku NSA z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK
591/04, opubl. OSP 2005/4/50 i powołane tam poglądy).
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN.AKT II SA/GO 531/10
z dnia 25 sierpnia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające
zainteresowania otaczającym światem;

Przewodniczący

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek

Sędziowie

Sędzia WSA Marek Szumilas

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;

Sędzia WSA Mirosław Trzecki
(spr.)
Protokolant

st. sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia
2010r. spraw ze skarg Prokuratora Rejonowego
w Żarach na uchwały Rady Gminy Przewóz:
1) z dnia 29 października 2009r. Nr XXIX/172/2009
w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia
Gminnego Przedszkola w Przewozie,
2) z dnia 10 marca 2010r. Nr XXXIV/205/2010
w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy Przewóz z dnia 29 października 2009r. Nr XXIX/172/2009
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
Rady Gminy Przewóz z dnia 29 października
2009r. Nr XXIX/172/2009 w części obejmującej § 3 i 4,

II. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
Rady Gminy Przewóz z dnia 10 marca 2010r.,
Nr XXXIV/205/2010 w części obejmującej
§ 1 pkt. 1,
III. określa, że zaskarżone uchwały nie podlegają
wykonaniu w zakresie wskazanym w punktach I i II.
UZASADNIENIE
Dnia 29 października 2009r. Rada Gminy Przewóz
podjęła uchwałę Nr XXIX/172/2009 w sprawie opłat
za świadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie.
Uchwałę podjęto na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2577). Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2009r. Nr 139, poz. 1977
z dnia 11 grudnia 2009r.
W § 3 powyższej uchwały Rada ustaliła, iż za zajęcia
świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji
podstawy programowej a obejmujące następujące
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczne, emocjonalny i społeczny dziecka;

4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój
dziecka
pobierana będzie opłata w wysokości 1,10zł za jedną
godzinę realizacji tych zajęć, która naliczana ma być
za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji
podstawy programowej.
W § 4 uchwały wskazano, iż opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki odpłatności, o której
mowa w § 3 oraz deklarowanej przez rodziców bądź
opiekunów prawnych ilości godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej.
Dnia 10 marca 2010r. Rada Gminy w Przewozie podjęła uchwałę Nr XXXIV/205/2010 w sprawie zmiany
uchwały z 29 października 2009r. W podstawie
prawnej uchwały także wskazano art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. W § 1 pkt. 1 w/w uchwały
wprowadzono zmianę w treści § 3 uchwały
z 29 października 2009r. polegającą na podwyższeniu stawki opłaty do 2zł za jedną godzinę realizacji
zajęć. Uchwała opublikowana została ona w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Lubuskiego
z 20 kwietnia 2010r. Nr 30, poz. 477.
Pismem z dnia 29 czerwca 2010r. skargę na obie
przedmiotowe uchwały do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wniósł Prokurator Rejonowy w Żarach. Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały z dnia 29 października
2009r. w części obejmującej § 3 i § 4 oraz uchwały
z 10 marca 2010r. w części obejmującej § 1 pkt. 1.
Skarżący zarzucił obu uchwałom istotne naruszenie
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, poprzez ustalenie w jej § 3 i 4 opłaty
stałej za świadczenia Gminnego Przedszkola
w Przewozie w wymiarze przekraczającym podstawy
programowe wychowania przedszkolnego w kwocie
2 zł za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
przy jednoczesnym ustaleniu, że w czasie tym realizowane będą zajęcia wchodzące w skład podstawy
programowej i braku wskazania za jakie konkretnie
świadczenia, przekraczające podstawę programową
opłata będzie pobierana.
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W uzasadnieniu skargi Prokurator podniósł, że
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty upoważnił
radę gminy do ustalania opłat za świadczenia
w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 tej ustawy
tj. z zastrzeżeniem, iż przedszkole publiczne musi
prowadzić bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstaw programowych
wychowania przedszkolnego. Zdaniem skarżącego
należy rozumieć, iż nauczanie i wychowanie odbywa
się w ramach podstawy programowej i jest bezpłatne, zaś za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dozwolone jest pobieranie opłat.
Podstawa programowa, jak zaznaczył skarżący,
obowiązująca w czasie podjęcia zaskarżonej uchwały określona została w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17).
Prokurator podkreślił, iż za świadczenia określone
w/w rozporządzeniem niedopuszczalne jest pobieranie jakichkolwiek opłat, niezależnie od czasu ich
realizacji. Czasu realizacji jako kryterium służącego
określeniu czy dane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne wchodzą w zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego
czy też poza nią wykraczają, w opinii skarżącego,
nie sposób wywieźć z treści rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (o którym mowa była powyżej)
ani też z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół. W rozporządzeniu z 2001r. wskazany został
jedynie minimalny czas jaki przedszkole winno przeznaczyć na realizację podstawy programowej –
5 godzin dziennie (§ 10 ust. 2 pkt. 1).
Zdaniem skarżącego porównując zakres podstawy
programowej określony w rozporządzeniu z treścią
§ 3 uchwały z 29 października 2009r. uznać należy, iż
zajęcia za które Rada Gminy Przewóz uchwaliła
opłatę w zdecydowanej większości wchodzą w skład
podstawy programowej określonej w rozporządzeniu. Skarżący zwrócił uwagę, iż ustalona opłata
w wysokości 2zł za jedną godzinę pobytu dziecka
w przedszkolu dotyczy także świadczeń wchodzących w skład bezpłatnie realizowanej podstawy programowej. Powyższa opłata zdaniem skarżącego ma
charakter opłaty stałej pobieranej za świadczenia
wchodzące w skład podstawy programowej wychowania przedszkolnego o czym świadczy fakt, iż
jest ona uzależniona nie od rodzaju świadczeń opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz
dziecka czy też od ilości faktycznie spędzonych
w przedszkolu przez dziecko godzin, lecz tylko od
formalnie zadeklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów liczby godzin pobytu dziecka
w placówce. Zgodnie z zasadą ekwiwalentności
świadczeń opłatę wnosi się za konkretne świadczenie, które przekracza podstawę programową. Skarżący podkreślił, iż rada gminy nie posiada kompe-
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tencji do nakładania opłaty o charakterze stałym.
Zatem ustalenie przez organ gminy w § 3 zaskarżonej uchwały opłaty stałej w wysokości 2zł za godzinę, uzależnionej jedynie od długotrwałości pobytu
dziecka w przedszkolu w oderwaniu od faktycznie
realizowanych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych stanowi istotne naruszenie treści art. 14 ust. 5
ustawy o systemie oświaty uzasadniające stwierdzenie nieważności uchwały w zaskarżonym wymiarze.
Na poparcie swojej argumentacji Prokurator powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych,
w myśl którego niedopuszczalne jest określanie
opłat za korzystanie ze świadczeń wykraczających
poza
podstawy
programowe
realizowanych
w przedszkolach w sposób stały, niezależny od faktycznego korzystania z tych świadczeń przez wychowanków przedszkola.
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy w Przewozie
wniosła o jej oddalenie wskazując, iż w zaskarżonych uchwałach nie nastąpiło istotne naruszenie
przepisu art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty,
gdyż gmina jest uprawniona do ustalania opłat za
świadczenia prowadzonych przez nią przedszkoli,
które przekraczają podstawy programowe. Opłaty
ustalone przez Radę, zdaniem organu, nie obejmują
czynności i świadczeń wynikających z realizowanej
przez przedszkole publiczne podstawy programowej
wychowania przedszkolnego. Rada podkreśliła, iż
zajęcia w publicznym przedszkolu w wymiarze
5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Organ
nie zgodził się z zarzutem skargi, iż opłata ma charakter stały i nie jest związana z faktycznym świadczeniem na rzecz dzieci usług wykraczających poza
podstawy programowe, podkreślając iż jest ona
pobierana tylko wówczas, gdy dziecko korzysta
z zajęć wymienionych w § 3 uchwały. Zatem rodzicom pozostawia się wybór korzystania z bezpłatnej
podstawy programowej w wymiarze 5 godzin
dziennie lub przedłużonego czasu pobytu dziecka
w przedszkolu za odpłatnością.
Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 lipca 2010 r. zgodnie z treścią art. 57
§ 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga została rozdzielona
w ten sposób, iż pod dotychczasową sygnaturą
prowadzona miała być sprawa ze skargi Prokuratora
na uchwałę z 29 października 2009r., a pod sygn.
II SA/Go 532/10 sprawa ze skargi Prokuratora na
uchwałę z 10 marca 2010r.
Na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2010r. Sąd postanowił o połączeniu obu spraw II SA/Go 531/10
i 532/10 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skargi zasługują na uwzględnienie.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi
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poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt. 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a.
Dodać też na wstępie należy, iż po wniesieniu skargi
na akty prawa miejscowego Sąd, zgodnie z art. 147
u.p.p.s.a. w razie jej uwzględnienia, orzeka o nieważności uchwały albo stwierdza, że wydana została
z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności. Wprowadzając
sankcję nieważności jako następstwo naruszenia
prawa, ustawodawca nie określił rodzaju naruszenia
prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej
sankcji.
Zasadnym jest zatem sięgnięcie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gdzie przewidziano
dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą być wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych
przez organy gminy. Mogą być to naruszenia istotne
lub nieistotne (por. art. 91 ustawy). Jednak i tu brak
ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza konieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie. Za "istotne" naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być
tolerowane w demokratycznym państwie prawnym.
Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego,
a także przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty
nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny,
Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, s. 101-102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa (będące
podstawą do stwierdzenia nieważności aktu) przyjmuje się, że są to takiego rodzaju naruszenia prawa
jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak
podstawy do podjęcia uchwały określonej treści,
niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie
procedury podjęcia uchwały (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1998r.,
II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79, z dnia 8 lutego
1996r. , SA/Gd327/95, OwSS 1996, Nr 3, poz. 90).
Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia, ograniczając się
do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano
z naruszeniem prawa.
Uwzględniając przytoczone zasady oceny obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
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należy stwierdzić, że zaskarżone uchwały nie mogą
być utrzymane w obrocie prawnym, gdyż zostały
podjęte z istotnym naruszeniem wskazanych dalej
przepisów.
Przedmiotem kontroli Sądu jest § 3 i 4 uchwały Rada
Gminy Przewóz z dnia 29 października 2009r.
Nr XXIX/172/2009 w sprawie opłat za świadczenia
Gminnego Przedszkola w Przewozie oraz § 1 pkt. 1
uchwały tej Rady z dnia 10 marca 2010r.
Nr XXXIV/205/2010 w sprawie zmiany uchwały
z 29 października 2009r.
Zdaniem Sądu, w pierwszej kolejności przesądzenia
wymagała kwestia charakteru prawnego zaskarżonych uchwał, jako zagadnienia o najdalej idących
konsekwencjach dla bytu prawnego tego aktu. Co
prawda brak jest legalnej definicji aktu prawa miejscowego, jednakże w orzecznictwie i doktrynie
ugruntował się pogląd, iż aktem prawa miejscowego jest akt, którego adresatem jest szeroki krąg adresatów (którzy mogą być jednak w jakiś sposób
określeni) oraz został wydany na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia
2002r. Sygn. akt I SA 2160/2001 LEX 81765, wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 3 października 2006r. Sygn. akt I OSK 908/06, niepublik.,
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
22 listopada 2005r. Sygn. akt I OSK 971/2005, LEX
Nr 196727).
Obecnie nie budzi już wątpliwości, że uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
przytaczanej w dalszych wywodach jako "ustawa
oświatowa" jest aktem normatywnym o charakterze
aktu prawa miejscowego. Pogląd taki zaprezentowany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005r. (I OSK 971/05,
LEX Nr 196727) został zaaprobowany i podzielony
również w innych orzeczeniach sądów administracyjnych.
W ocenie NSA, za takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej przemawia
przede wszystkim to, że jest ona wydawana na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera normy
prawne, które adresowane są do każdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem
norm zawartych w takiej uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
W § 3 uchwały Nr XXIX/172/2009 Rada Gminy przewóz ustaliła, iż za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej
a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczne, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające
zainteresowania otaczającym światem;
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3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój
dziecka
pobierana będzie opłata w wysokości 1,10zł za jedną
godzinę realizacji tych zajęć, która naliczana ma być
za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji
podstawy programowej. Natomiast w § 4 w/w
uchwały wskazano, iż opłatę miesięczną ustala się
na podstawie stawki odpłatności, o której mowa
w § 3 oraz deklarowanej przez rodziców bądź opiekunów prawnych ilości godzin dziennego pobytu
dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej.
W § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXIV/205/2010 wprowadzono zmianę w treści § 3 uchwały z 29 października
2009r. polegającą na podwyższeniu stawki opłaty do
2zł za jedną godzinę realizacji zajęć.
Uchwalając powyższe regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
Rada Gminy wskazała art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), w którym
ustawodawca upoważnił radę gminy do ustalania
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę
przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6
pkt. 1 tej ustawy.
Z przywołanego wyżej przepisu wynika jasno, że
zakres udzielonego radzie upoważnienia sprowadza
się do ustalenia opłaty.
W tym miejscy należałoby określić znaczenie użytego w treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
pojęcia „opłata”, gdyż nie istnieje jego definicja
ustawowa.
Bezwzględnie, pośród danin publicznych dokonać
można wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków
i opłat. Podstawą tego rozróżnienia jest koncepcja
ekwiwalentności. Opłaty wydają się stanowić wynagrodzenie za związane z kosztami działania władzy.
Nakładanie opłat jest dopuszczalne w trzech sytuacjach, jeśli obywatel korzysta z obiektów i urządzeń
należących do państwa (np. opłaty za przyłączenie
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego
udziałem staje się jakiś przywilej ze strony państwa
(opłaty koncesyjne), a także jeśli organ państwa
musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.).
Opłatę możemy zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za
oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje
więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między świadczeniem pieniężnym dłużnika
(opłatą), a świadczeniem wzajemnym administracji
publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność.
Pobiera się ją w związku z wyraźnie wskazanymi
usługami i czynnościami organów państwowych lub
samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą
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zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma opłata
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (por. M. Pilich, Ustawa o systemie
oświaty. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2006, str. 157).
W świetle przywołanych przepisów, nie budzi również wątpliwości kompetencja rady do ustanowienia
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę
przedszkolach publicznych, przy czym opłaty te mogą być ustalane tylko za świadczenia przekraczające
minimum programowe wychowania przedszkolnego. Rada nie może zaś ustalać w uchwale opłat za
pobyt dziecka w przedszkolu publicznym jeżeli realizuje ono jedynie podstawy programowe, gdyż
mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Obowiązek organizowania bezpłatnego nauczania
i wychowania oznacza, że gmina nie może pobierać
od rodziców (opiekunów) dzieci korzystających
z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia, które
mieszczą się w ramach wyznaczonych w załączniku
Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17). Opłaty mogą zatem
dotyczyć wyłącznie świadczeń w załączniku tym
niewymienionych (np. za żywienie dzieci czy też
naukę języków obcych).
Pod pojęciem „podstawy programowej” należy rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenia,
zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności,
a także zadania wychowawcze szkoły (przedszkola),
które są uwzględniane odpowiednio w programach
wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych (art. 3 pkt. 13
ustawy o systemie oświaty). Podstawy programowe
wychowania przedszkolnego wymienione są w załączniku Nr 1 do powoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Zakres podstawy
programowej określony został poprzez wyznaczenie
celów wychowawczych jakie powinny być osiągnięte poprzez realizację podstawy programowej. We
wspomnianym załączniku do rozporządzenia mówi
się o tym, że podstawa programowa wychowania
przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym. Powyższe uwagi mają znaczenie dla
określenia zakresu programu rozszerzonego wychowania przedszkolnego, albowiem tak jak podstawa programowa jest bezpłatna, tak świadczenia
w ramach programu rozszerzonego, w myśl art. 14
ust. 5 ustawy – są świadczone za odpłatnością.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, że uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 ustawy opłata nie może mieć charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej
ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania przez
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dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W wyroku z dnia 3 marca 2009r., I OSK 1189/08 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż ustalenie
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej
ponoszenia niezależnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole,
stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty.
Podobny pogląd został wyrażony w wyrokach NSA
z dnia 16 marca 2010r. OSK 1646/09, z dnia 28 stycznia 2010r., I OSK 1477/09 oraz dnia 3 marca 2009r.,
I OSK 1189/08; wyroki WSA w Gdańsku z dnia
22 kwietnia 2010r. III SA/Gd 71/10 oraz dnia 19 marca 2009r., III SA//Gd 476/08; wyroki WSA w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2010r., II SA/Bd 182/10
oraz dnia 22 lipca 2009r., II SA/Bd 400/09; wyroki
WSA w Poznaniu z dnia 25 marca 2010r., IV SA/Po
871/09, dnia 3 marca 2010r., IV SA/Po 889/09 oraz
dnia 21 stycznia 2010r., IV SA/Po 887/09; wyrok WSA
w Opolu z dnia 9 marca 2010r., II SA/Op 432/09; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2008r.,
III SA/Wr 622/07; wyrok WSA w Gliwicach z dnia
9 grudnia 2009r., IV SA/Gl 385/09; wyrok WSA
w Lublinie z dnia 29 maja 2008r., III SA/Lu 167/08
oraz wyrokach WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawach
II SA/Go 1025/09, 962/09, 934/09, 880/09, 841/09,
799/09, 790/09, 781/09, 777/09, 771/09, 759/09,
752/09, 709/09, 705/09, 697/09, 665/09, 556/09,
wszystkich publikowanych w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych – www.nsa.gov.pl).
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą.
Przy ustalaniu omawianej opłaty należy szczegółowo wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata
jest żądana i co się na opłacane świadczenie składa.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelności
co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczowychowawczych i odpowiadającej im opłaty, pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji
w kwestii korzystania z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie.
Takie ogólnikowe ujęcie przedmiotowej opłaty powoduje w istocie przyjęcie tylko jednej, a przy tym
sztywnej opłaty, która w istocie nakłada na rodziców
dzieci obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przed176 8
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szkolnego, niezależnie od rozmiaru i rodzaju tych
dodatkowych świadczeń oferowanych poza podstawą programową przez przedszkole, oraz bez związku
z tym, czy konkretne dziecko korzysta w ogóle
z owych dodatkowych świadczeń (a jeśli nawet tak,
to w jakim rozmiarze).
Podkreślić trzeba, że kontrolowane uchwały jako
akty prawa miejscowego o charakterze generalnym
i abstrakcyjnym powinny zakresem swojego uregulowania obejmować wszystkie możliwe sytuacje.
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, akt
normatywny (a takim są przedmiotowe uchwały)
powinien zawierać próbę zdefiniowania danego
określenia, jeżeli jest ono wieloznaczne lub nieostre,
a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości albo
znaczenie danego określenia nie jest powszechnie
zrozumiałe. Wprowadzenie w uchwale będącej aktem prawa miejscowego uregulowań sformułowanych w sposób trudny do jednoznacznego odczytania stanowi istotne naruszenie prawa.
Zawarte w zaskarżonych uchwałach Rady Gminy
Przewóz sformułowania takich – wyżej wskazanych
– warunków nie spełniają, gdyż generalizują one
zakres ponadprogramowych zajęć przez odwołanie
się do pojęć obecnych również w podstawie programowej, nie zawierają wskazanej konkretyzacji
świadczeń objętych odpłatnością w dwóch jej powiązanych aspektach czyli takiego określenia "zajęć
ponadprogramowych" by nie rodziło ono wątpliwości co do zakresu ich pokrywania się z zajęciami
wymienionymi w załączniku Nr 1 do Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008r. obszarów, w szczególności zaś form wychowania i wspomagania rozwoju umysłowego dzieci.
Nie zawiera także analizy ekonomicznej i indywidualizacji świadczeń wykraczających poza podstawę
programową, co jest podstawowym warunkiem
kontroli ekwiwalentności opłat za świadczenia. Brak
jest powiązania godzinowej wysokości opłaty za
wskazane "świadczenia ponadprogramowe" z ich
realnym kosztem.
Mając powyższe na uwadze Sąd – na podstawie
art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 94
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym – stwierdził nieważność zaskarżonych
uchwał Rady Gminy Przewóz z dnia 29 października
2009r. w części dotyczącej § 3 i § 4 oraz z dnia
10 marca 2010r. w części obejmującej § 1 pkt. 1.
Stosownie do treści art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł, iż
zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części objętej stwierdzeniem nieważności, przyjmując,
iż instytucja ta dotyczy także przepisów prawa miejscowego (szerzej R. Sawuła - Stosowanie art. 152
prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia. Państwo i Prawo
2004/8/71, także Z. Kmieciak, glosa do wyroku NSA
z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK 591/04, opubl. OSP
2005/4/50).
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 549/10
z dnia 26 sierpnia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Marzenna Linska-Wawrzon

Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska (spr.)
Sędzia WSA Ireneusz Fornalik

Protokolant

sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Żaganiu na uchwałę Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 11 sierpnia 2009r. Nr XXXVIII/254/2009
w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części tj. § 2 ust. 1, 2, 3, 4, § 5, § 6, § 7, § 8,
II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w części wskazanej w pkt. I wyroku.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Małomicach, na podstawie art. 12
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst. jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473
ze zm.), podjęła uchwałę z dnia 11 sierpnia 2009r.
Nr XXXVIII/254/2009 w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Małomice. W § 1 rada ustaliła dla terenu gminy Małomice liczbę punktów
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na
terenie:
1) szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych,
2) ośrodków kultu religijnego,
3) zakładów pracy,

4) stadionów.
W ust. 2 i 3 § 2 uchwały rada określiła, iż punkt
sprzedaży napojów alkoholowych winien odpowiadać odpowiednim wymogom określonym prawem
budowlanym i przepisom sanitarnym dla obiektów
handlowych, a sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczona do spożycia w miejscu sprzedaży może odbywać się w lokalach gastronomicznych,
w których znajduje się toaleta dostępna dla klientów. W myśl przepisu § 2 ust. 4 ww. uchwały, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż 30 m od obiektów wymienionych w § 2 ust. 1 mogą otrzymać zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych po uzyskaniu opinii
właścicieli, administratorów lub zarządców tych
obiektów. Przy czym, zgodnie z ust. 5 § 2, pomiaru
odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc określonych
w ust. 4 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub
podawania napojów alkoholowych.
W przepisie § 5 ust. 1 Rada Miejska dopuściła możliwość funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych" na
wolnym powietrzu ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
które mogą być usytuowane przy lokalach gastronomicznych. W ust. 2 § 5 rada zdefiniowała, iż pod
pojęciem „ogródka piwnego" należy rozumieć wydzielone miejsce na zewnątrz istniejącego lokalu
gastronomicznego, które: znajduje się w jego bezpośrednim sąsiedztwie, oddzielone trwałymi lub
przenośnymi elementami małej architektury (pergole, parkany itp. wyposażone w stoliki, krzesła, parasole itp.) lub którego granice są wyznaczone w sposób niebudzący wątpliwości np. poprzez zaznaczenie
jego narożników. Natomiast w § 5 ust. 3 określone
zostały warunki prowadzenia „ogródka piwnego":
1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na
której będzie usytuowany „ogródek piwny" wraz
z podaniem jego powierzchni, 2) lokalizacja „ogródka piwnego" musi spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i swobody ruchu
pieszego na ciągach komunikacyjnych, 3) do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć szkic sytuacyjny „ogródka piwnego", 4) należy dołączyć
zobowiązanie przedsiębiorcy do utrzymania czystości i porządku na terenie „ogródka piwnego" oraz
terenie wokół niego, 5) lokalizacja „ogródka piwnego" nie może zakłócać ciszy i spokoju mieszkańców
sąsiednich posesji, 6) stworzenie elementarnych
warunków sanitarnych w postaci standardowych
toalet dla konsumentów, 7) ustawienie przy „ogród-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112

– 8702 –

ku piwnym" koszy na odpadki, 8) posiadanie co
najmniej 2 stolików konsumpcyjnych wraz z odpowiednią ilością miejsc siedzących, 9) posiadanie
decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego, który potwierdzi spełnienie warunków sanitarnych „ogródka piwnego".
W § 6 uchwały rada uchwaliła, iż burmistrz może
wyrazić zgodę na jednorazową zmianę miejsca podawania i spożywania napojów alkoholowych bez
zachowania wymagań określonych w § 2 ust. 3 dla
imprez o charakterze społecznym lub charytatywnym. Zgodnie z § 7 uchwały, wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia na miejscu, w czasie organizowanych imprez odbywających się na wolnym powietrzu następuje po rozpatrzeniu wniosku, do którego wnioskodawca winien dołączyć zgodę organizatora imprezy.
Ponadto wnioskodawca składa oświadczenie o zapewnieniu utrzymania porządku, ładu i bezpieczeństwa publicznego przy sprzedaży napojów alkoholowych w trakcie organizowanej imprezy. Z kolei
w § 8 rada określiła, iż zezwolenia wydane w oparciu
o akty prawa miejscowego obowiązujące przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują swoją
ważność do końca okresu, na który zostały wydane.
Uchwała zgodnie z jej § 11 została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
z 2009r. Nr 101, poz. 1346 i weszła w życie 3 października 2009r.
Pismem z dnia 25 maja 2010r. Prokurator Rejonowy
w Żaganiu, działając na podstawie art. 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze. zaskarżył
przedmiotową uchwałę Rady Miejskiej w Małomicach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp. w części co do § 2 ust. 1, ust. 2,
ust. 3 i ust. 4, § 5, § 6, § 7 i § 8 (pkt. 1 skargi – k. 4,
sprecyzowany na rozprawie w dniu 26 sierpnia
2010r. – k. 43 i wniosek skargi str. 3 tiret pierwsze –
k. 5), wnosząc o stwierdzenie jej nieważności we
wskazanej części. Prokurator zarzucił podjęcie
uchwały z istotnym naruszeniem prawa tj. przepisu
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn.
zm.) poprzez:
1) ustalenie w § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały
z dnia 11 sierpnia 2009r. zakazu sprzedaży podawania i spożywania napojów alkoholowych
na terenie szkół oraz innych zakładów placówek
oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych,
ośrodków kultu religijnego zakładów pracy,
stadionów, podczas gdy przepis art. 12 ust. 1 i 2
ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – stanowiący podstawę
podjęcia przez Radę Miejską w Małomicach
kwestionowanej uchwały nie przewiduje kompetencji do ustanawiania miejsc, w których zabroniona jest sprzedaż, podawanie oraz spożywanie napojów alkoholowych, zaś innej podstawy prawnej do uregulowania tych kwestii
w uchwale nie wskazano, a nadto regulacja ta
zdaniem skarżącego – z uwagi na częściowe
powielenie zapisów ustawowych pozostaje
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w sprzeczności z zasadami techniki legislacyjnej i może wpływać na błędną wykładnię przepisów w niej zawartych.

2) ustalenie w § 2 ust. 2, 3 oraz § 5 i § 6 uchwały
warunków technicznych i sanitarnych, które
winny być spełnione przez przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych, podczas gdy ww. delegacja
ustawowa nie przyznaje radzie gminy kompetencji do uregulowania tych kwestii.
3) ustalenie w § 2 ust. 4 uchwały obowiązku uzyskania zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży zlokalizowanych w
odległości nie mniejszej niż 30m od obiektów
wskazanych w § 2 ust. 1 uchwały, podczas gdy
żaden przepis prawa nie przyznaje radzie
uprawnienia do ustalenia warunków sprzedaży
napojów alkoholowych, z uzależnieniem wydania stosownego zezwolenia od uzyskania zgody
określonych podmiotów.
4) ustalenie w przepisie § 8 reguł intertemporalnych dotyczących obowiązywania wydanych na
podstawie poprzednio obowiązujących uchwał
Rady Miejskiej zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, podczas gdy kompetencja do
uregulowania tych kwestii na rzecz Rady Miejskiej w Małomicach nie została przewidziana
w będącej podstawą podjęcia kwestionowanej
uchwały delegacji ustawowej.
W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Rady
Miejskiej w Małomicach oświadczył, iż Rada
uwzględnia w całości skargę Prokuratora i nie wnosi
zastrzeżeń co do jej zakresu i podstaw.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga jako zasadna, zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 1 ustawy
z dnia 25 lipca 2002r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.),
art. 3 i art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej jako:
„P.p.s.a.”, sąd administracyjny sprawuje wymiar
sprawiedliwości przez kontrolę legalności zaskarżonego aktu, czyli ocenia jego zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty jego podjęcia, nie będąc przy tym związanym zarzutami
i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.
Należy zaznaczyć, iż Prokurator Rejonowy w Żaganiu wniósł skargę na uchwalę organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego z powołaniem
się na przepis art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r.
o prokuraturze (Dz. U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 ze zm.).
Prokuratora nie dotyczy wymóg uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia, co wynika z art. 52
§ 1 P.p.s.a.
W myśl art. 147 § 1 P.p.s.a. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2
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pkt. 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu
w całości lub w części albo stwierdza, że zostały
wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo naruszenia przepisu prawa, ustawodawca nie określił
rodzaju naruszenia prawa. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się jednak, że podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały stanowią takie naruszenia prawa, które mieszczą się w kategorii rażących naruszeń, np. w razie podjęcia uchwały przez
organ niewłaściwy, braku podstawy prawnej do
podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwego
zastosowania przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenia procedury jej
uchwalania.
Przechodząc do sądowej kontroli uchwały Rady
Miejskiej w Małomicach z dnia 11 sierpnia 2009r.
Nr XXXVIII/254/2009, w zaskarżonej części tj.: § 2
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz §§ 5 – 8 stwierdzić
należy, że została ona wydana z istotnym naruszeniem prawa, bowiem powołana podstawa prawna –
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.),
w kontekście przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, nie stanowi dostatecznej podstawy do ustanowienia przez
Radę Miejską w Małomicach norm, jakie zostały
sformułowane w wymienionym akcie prawa miejscowego.
W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż zgodnie
z treścią art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie
i w granicach upoważnień zawartych w ustawie,
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące
na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb
wydawania aktów prawa miejscowego określa
ustawa.
Należy zaznaczyć, iż zaskarżona uchwała jest aktem
prawa miejscowego. Aktem takim jest każdy akt
prawny zawierający normy o charakterze generalnym (czyli nie odnoszącym się do indywidualnie
oznaczonego podmiotu lecz do pewnej kategorii
potencjalnych adresatów) i abstrakcyjnym, wydany
przez ustawowo wskazany organ administracji.
W ocenie sądu zaskarżona uchwała odpowiada temu kryterium.
Art. 7 Konstytucji RP określa zasadę legalności działań organów władzy publicznej co oznacza, iż organy te działają na podstawie i w granicach prawa.
Gminny samorząd terytorialny, będąc zatem pierwotnym adresatem prawa do stanowienia aktów
prawa miejscowego, jest legitymowany do wydawania aktów prawa miejscowego tylko wówczas
i tylko w takim zakresie, który wynika bezpośrednio
i wprost z woli ustawodawcy wyrażonej w upoważnieniu ustawowym. Również z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (Dz. U.
z 1994r. Nr 124, poz. 607, z późn. zm.) wynika, że
społeczności lokalne mają pełną swobodę działania
w każdej sprawie, która nie jest wyłączona z ich
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kompetencji lub nie wchodzi w zakres kompetencji
innych organów władzy, ale z wyraźnym zastrzeżeniem, iż swoboda ta rozciąga się w zakresie określonym prawem (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca
2007r. sygn. akt V SA/Wa 1058/07, LEX Nr 341327).
Zgodnie z dyspozycją art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia
aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Przepis ten upoważnia radę gminy do
wydawania aktów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym, których zadaniem jest wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie szczególnej,
w granicach i zakresie przedmiotowym w nim określonym, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb danej
gminy. Wobec tego podkreślić należy, iż rada gminy
(miejska) nie ma prawa do samoistnego, czyli nie
mającego podstawy w normie ustawowej, kształtowania podstaw prawnych swojego działania.
Upoważnienie ustawowe dla Rady Miejskiej w Małomicach w zakresie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania
tych miejsc oraz miejsc podawania napojów alkoholowych zawiera art. 12 ust. 1 i 2 ustawy. Stosownie
do tego przepisu rada gminy ustala, w drodze
uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży (ust. 1) oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych (ust. 2).
Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie stała się ta
część uchwały, która dotyczy kwestii uregulowanych
w art. 12 ust. 2 ustawy, czyli zasad usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Mając powyższe na uwadze,
zgodzić trzeba się z Prokuratorem, że Rada Miejska
w Małomicach podejmując przedmiotowy akt prawa
miejscowego wykroczyła poza granice upoważnienia wynikającego z art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Odnośnie do zakresu delegacji wynikającej
z tego przepisu dla organu stanowiącego gminy,
wypowiadały się już niejednokrotnie sądy administracyjne, podkreślając, iż pod pojęciem zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych należy rozumieć ich rozmieszczenie w
terenie, a w szczególności ich usytuowanie względem miejsc chronionych, takich jak np.: szkoły, inne
placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze,
miejsca kultu religijnego itp. Nie mieści się natomiast w ramach upoważnienia zawartego w cytowanym unormowaniu uprawnienie rady gminy do
konkretyzowania, jak ma wyglądać takie miejsce
sprzedaży i podawania napojów, ani tym bardziej
warunków budowy takich punktów (vide wyroki
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja
1994r. sygn. akt SA/Gd 2824/93 (niepublikowany),
z dnia 18 marca 1994r. SA/Gd 2818/93, OwSS
1994/2/73).
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Żaden też przepis ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w brzemieniu
obowiązującym w dacie uchwalenia zaskarżonego
aktu normatywnego, nie upoważnia organu stanowiącego gminy do określania warunków sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych. W wyroku
z dnia 5 lipca 2007 r. sygn. akt II GSK 81/07 Naczelny
Sąd Administracyjny stwierdził, iż zawarte w art. 12
ust. 2 ww. ustawy upoważnienie do ustalenia "zasad
usytuowania miejsc" podlegać musi ścisłej wykładni
językowej. Tak więc, usytuowanie to położenie, lokalizacja, umiejscowienie (Słownik synonimów, PWN,
Warszawa 2007); umiejscowienie czegoś, to miejsce,
jakie to coś zajmuje względem czegoś (Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2007)” opubl. Systemie Informacji Prawniczej "Lex" Nr 361571). Stanowisko to podziela Sąd w składzie rozpoznającym
przedmiotową sprawę.
Niezależnie od powyższego zaakcentować trzeba, iż
katalog miejsc chronionych został zawarty w art. 14
ust. 1 – 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest to katalog zamknięty, co oznacza, iż rada gminy nie może na
podstawie art. 12 ust. 2 tej ustawy dokonać jego
rozszerzenia. Może natomiast na podstawie art. 14
ust. 6 wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych, lecz jest to odmienna regulacja.
W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, iż regulacje ustawowe nie mogą być powtarzane bądź modyfikowane przez przepisy prawa miejscowego (por.
wyroki z dnia 30 stycznia 2003r. sygn. akt SA/Ka
508/02 i z dnia 14 października 1999r. II SA/Wr
1179/98).
W ocenie Sądu, zasadnie Prokurator zarzuca, iż
przepis § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały wkracza
w materię ustawową dotyczącą bezwzględnego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych, uregulowaną wprost w samej ustawie (art. 14 ust. 1 – 5) z odstępstwami określonymi
w rozporządzeniach wykonawczych (art. 14 ust. 7
i 8), a jednocześnie nie dotyczy sytuacji określonej
w art. 14 ust. 6 ustawy. Materia ta nie może być regulowana w uchwale rady gminy wydanej na podstawie art. 12 ust. 2 tej ustawy, dotyczącego określania zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Treść i zakres zawartego w art. 12 ust. 2 ww. ustawy upoważnienia rady
gminy do ustalania zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
wskazuje, że upoważnienie to dotyczy miejsc nie
objętych zakazem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Uchwała rady gminy
wydana na podstawie tego upoważnienia nie może
więc wskazywać obiektów, na terenie których nie
może być usytuowany punkt sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych, gdyż wkroczyłaby w ten
sposób w zagadnienia zakazów, o których mowa
w art. 14 tej ustawy. Nadto jakiekolwiek modyfikacje, w tym zawężenie ustawowego katalogu miejsc
chronionych mogłyby rodzić, wśród adresatów aktu
prawa miejscowego, wątpliwości co do ewentualnego „wyłączenia” stosowania na terenie gminy
zakazów ustawowych – niewymienionych w uchwa-

Poz. 1766

le rady gminy. W wyroku z dnia 14 października
1999r. sygn. akt II SA/Wr 1179/98 Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku stanął na stanowisku, iż:
"uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze
raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo,
jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że
powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może
prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy" (OSS 2000/1/17). Z kolei w wyroku z dnia 21 grudnia 1993r. w sprawie SA/Wr
1739/93 NSA podkreślił, że: „Przeniesienie do
uchwały rady gminy w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przepisów ustawowych o warunkach wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
cofania i wygasania tych zezwoleń oraz zakazów
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych i nadanie tym przepisom charakteru bezpośredniej regulacji rady gminy wykracza poza zakres delegacji do stanowienia przepisu gminnego
wykonawczego, przewidzianej w art. 12 ust. 1 i 2
ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uzasadnia stwierdzenie jej nieważności przez organ
nadzoru. (opubl. OwSS 1995/4/142).
Powyższe odnosi się także do treści § 5 zaskarżonej
uchwały, w którym Rada Miejska w Małomicach
ustaliła zasady tworzenia tzw. „ogródków piwnych”
przy lokalach gastronomicznych. Jak już bowiem
wskazano, akty prawa miejscowego mogą być wydane tylko na podstawie upoważnienia ustawowego
i tylko w granicach tego upoważnienia, a przepis
ustawy ustanawiający takie upoważnienie podlega
ścisłej wykładni językowej i nie może prowadzić do
objęcia zakresem upoważnienia materii w nim nie
wymienionych w drodze wykładni celowościowej.
W konsekwencji należy stwierdzić, iż rada gminy
w uchwale wydanej na podstawie art. 12 ust. 2 powołanej ustawy nie może ustalać zasad tworzenia
„ogródków piwnych”, określać warunków i wymogów ich prowadzenia, wykraczających poza ich usytuowanie, czyli położenie, umiejscowienie względem innych chronionych miejsc, obiektów, czy
punktów.
Równie zasadne są wywody strony skarżącej co do
podjęcia pozostałych objętych skargą norm zaskarżonej uchwały z przekroczeniem upoważnienia zawartego w art. 12 ust. 2 powołanej wyżej ustawy
oraz objęcia uchwałą rady gminy materii będącej
przedmiotem regulacji w odrębnych przepisach
prawa powszechnie obowiązującego hierarchicznie
wyższej rangi. Ocena ta odnosi się do zapisów § 2
ust. 2, ust. 3, ust. 4 oraz § 6, § 7 i § 8 dotyczących
wymogów sanitarno-higienicznych, budowlanych
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym obowiązku uzyskania opinii innych podmiotów, składania oświadczeń), ważności udzielonych wcześniej zezwoleń.
Takie powtórzenie regulacji ustawowej bądź jej modyfikacje i uzupełnienie przez przepisy gminne jest,
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także niezgodne z zasadami legislacji (wyrok NSA
z 20 sierpnia 1996r. sygn. akt SA/Wr 2761/95). Zważyć przyjdzie, iż uchwalenie przez Radę Miejską uregulowań w powyższym zakresie nie znajduje podtawy prawnej w przedmiotowej delegacji ustawowej, ani też w innych powszechnie obowiązujących
przepisach prawa. W szczególności wskazać należy,
iż ustalając zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych rada gminy
(miejska) nie może uzależniać lokalizacji takiego
miejsca od zgody określonego podmiotu czy grupy
podmiotów, ponieważ tego typu ograniczenia nie
przewiduje omawiany przepis art. 12 ust. 2 ustawy.
Ograniczeń takich nie zawierają także art. 14 i 15 tej
ustawy, ustanawiające zakazy sprzedaży i podawa-
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nia napojów alkoholowych (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia
16 października 2008r. sygn. akt II SA//Rz 307/08).
W tym stanie rzeczy Sąd, działając na podstawie
z art. 147 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały Rady
Miejskiej w Małomicach w zaskarżonej części tj.:
§ 2 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, § 5, § 6, § 7 i § 8. Na
podstawie art. 152 P.p.s.a Sąd określił, iż zaskarżona
uchwała, we wskazanej wyżej części, nie podlega
wykonaniu do uprawomocnienia się wyroku.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 550/10
z dnia 1 września 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

alkoholowych po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika w/w placówek".

Przewodniczący

Sędzia WSA Joanna Brzezińska

skreśliła § 3 ww. uchwały z dnia 11 sierpnia 2009r.

Sędziowie

Sędzia WSA Ireneusz Fornalik
(spr.)

Pismem z dnia 25 maja 2010r. Prokurator Rejonowy
w Żaganiu, w oparciu o treść art. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985r. o prokuraturze, wniósł skargę na
powyższą uchwałę, zarzucając jej istotne naruszenie
prawa, tj. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze
zm.) poprzez ustalenie w § 1 obowiązku uzyskania
pisemnej zgody na sprzedaż napojów alkoholowych
w punktach sprzedaży zlokalizowanych w odległości
nie mniejszej niż 30m od obiektów wskazanych
w § 2 ust. 1 uchwały z dnia 11 sierpnia 2009r. od
kierowników tych obiektów, podczas gdy żaden
przepis prawa nie przyznaje Radzie Miejskiej uprawnienia do ustalenia warunków sprzedaży napojów
alkoholowych, z uzależnieniem wydania stosownego zezwolenia od uzyskania zgody określonych
podmiotów, wnosząc o stwierdzenie nieważności
całej uchwały Nr XXXIX/266/2009 z dnia 15 września
2009r. Rady Miejskiej w Małomicach. Na rozprawie
w dniu 1 września 2010r. skarżący ograniczył zakres
zaskarżenia uchwały wnosząc o stwierdzenie jej
nieważności w części odnoszącej się do § 1 pkt. 1.

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek
Protokolant

specjalista Ewa Kłosowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Żaganiu na uchwałę Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 września 2009r. Nr XXXIX/266/09
w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
I.

stwierdza nieważność § 1 pkt. 1 zaskarżonej
uchwały,

II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w części określonej w pkt. I wyroku.
UZASADNIENIE
Rada
Miejska
w
Małomicach
uchwałą
Nr XXXIX/266/2009 z dnia 15 września 2009r, 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, ze zm.), art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. Nr 70 z 2007r., poz. 473, ze zm.), zmieniła
własną uchwałę Nr XXXVIII/254/2009 z dnia
11 sierpnia 2009r. ustalającą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu
sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
gminy Małomice. W treści powyższej uchwały z dnia
15 września 2009r. Rada Miejska w Małomicach:
zmieniła § 2 ust. 4 uchwały z dnia
11 sierpnia 2009r. poprzez ustalenie nowego brzmienia, tj.: „Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
w punktach sprzedaży zlokalizowanych
w odległości mniejszej niż 30m od obiektów wymienionych w § 2 ust. 1 mogą
otrzymać zezwolenie na sprzedaż napojów

W odpowiedzi na skargę, pismem z dnia 30 czerwca
2010r., Przewodniczący Rady Miejskiej w Małomicach oświadczył, iż Rada uwzględnia w całości skargę Prokuratora i nie wnosi zastrzeżeń co do zakresu
i podstaw przedmiotowej skargi.
Wyrokiem z dnia 26 sierpnia 2010r. (sygn. akt II
SA/Go 549/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny
stwierdził nieważność § 2 ust. 1, 2, 3 i 4, § 5, § 6, § 7,
§ 8 uchwały Nr XXXVIII/254/2009 z dnia 11 sierpnia
2009r.
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.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
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zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt.. 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.) - dalej „p.p.s.a.").
Zgodnie z dyspozycją art. 147 § 1 p.p.s.a. Sąd
uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których
mowa w art. 3 § 2 pkt.. 5 i 6, stwierdza nieważność
tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo
stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa,
jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich
nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności
jako następstwo naruszenia przepisu prawa, ustawodawca nie określił rodzaju naruszenia prawa.
W orzecznictwie sądowym przyjmuje się jednak, że
podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały
stanowią takie naruszenia prawa, które mieszczą się
w kategorii rażących naruszeń, np. w razie podjęcia
uchwały przez organ niewłaściwy, braku podstawy
prawnej do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwego zastosowania przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenia procedury jej uchwalania.
Przedmiotem oceny, w rozpoznawanej sprawie
jest uchwała Rady Miejskiej w Małomicach
Nr XXXIX/266/2009 z dnia 15 września 2009r., podjęta między innymi na podstawie art. 12 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj. Dz. U. Nr 70 z 2007r., poz. 473, ze zm.) –dalej jako
„ustawa".
Przede wszystkim zaznaczyć należy, iż zgodnie
z treścią art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie
i w granicach upoważnień zawartych w ustawie,
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące
na obszarze działania tych organów.
Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego
określa ustawa. Należy zaznaczyć, iż zaskarżona
uchwała jest aktem prawa miejscowego. Aktem
takim jest każdy akt prawny zawierający normy
o charakterze generalnym (czyli nie odnoszącym się
do indywidualnie oznaczonego podmiotu lecz do
pewnej kategorii potencjalnych adresatów) i abstrakcyjnym, wydany przez ustawowo wskazany organ administracji. W ocenie sądu zaskarżona
uchwała odpowiada temu kryterium.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na
obszarze gminy na podstawie i wyłącznie w granicach określonych przez upoważnienie ustawowe.
Akty prawa miejscowego, a takim aktem jest zaskarżona uchwała, stanowione są na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego i ustanawiane
jako obowiązujące na obszarze działania m.in. orga-
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nów jednostek samorządu. Powyższe oznacza, że
skoro stanowią one źródło prawa i wiążą adresata
w sposób analogiczny jak przepisy prawa powszechnie obowiązujące to nie mogą one odmiennie, w stosunku do dyspozycji ustawowej uregulować takiej samej sytuacji społecznej.
Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określa
zasadę legalności działań organów władzy publicznej co oznacza, iż organy te działają na podstawie
i w granicach prawa. Gminny samorząd terytorialny,
będąc zatem pierwotnym adresatem prawa do stanowienia aktów prawa miejscowego, jest legitymowany do wydawania aktów prawa miejscowego
tylko wówczas i tylko w takim zakresie, który wynika
bezpośrednio i wprost z woli ustawodawcy wyrażonej w upoważnieniu ustawowym. Również z art. 4
ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego
(Dz. U. z 1994r. Nr 124, poz. 607, ze. zm.) wynika, że
społeczności lokalne mają pełną swobodę działania
w każdej sprawie, która nie jest wyłączona z ich
kompetencji lub nie wchodzi w zakres kompetencji
innych organów władzy, ale z wyraźnym zastrzeżeniem, iż swoboda ta rozciąga się w zakresie określonym prawem (vide: wyrok Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca
2007r., sygn. akt V SA/Wa 1058/07, LEX Nr 341327).
Zatem podkreślić należy, iż rada gminy (miejska) nie
ma prawa do samoistnego, czyli nie mającego podstawy w normie ustawowej, kształtowania podstaw
prawnych swojego działania.
Upoważnienie ustawowe dla Rady Miejskiej w Małomicach w zakresie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania
tych miejsc oraz podawania napojów alkoholowych
zawiera art. 12 ust. 1 i 2 ustawy. Stosownie do tego
przepisu rada gminy ustala, w drodze uchwały, dla
terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
(ust. 1) oraz zasady usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (ust. 2).
Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie stała się
uchwała, która poprzez zmianę zapisu wcześniejszego aktu (uchwały z dnia 11 sierpnia 2009r.) dotyczącego kwestii uregulowanych w art. 12 ust. 2 ustawy
czyli zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, nałożyła na przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż
napojów alkoholowych w punktach sprzedaży zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 30m. od
obiektów wymienionych w § 2 ust. 1 uchwały z dnia
11 sierpnia 2009r., który chce otrzymać zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych - obowiązek
uzyskania pisemnej zgody kierowników tych obiektów.
Wyrokiem z dnia 26 sierpnia 2010r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gorzowie Wlkp. – sygn. akt
II SA/Go 549/10, stwierdził nieważność zarówno § 2
ust. 1 jak i § 2 ust. 4 uchwały z dnia 11 sierpnia
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2009r., których dotyczyła zaskarżona w niniejszej
sprawie uchwała.
Wskazać należy, iż ustalając zasady usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania alkoholu rada gminy
(miejska) nie może uzależniać lokalizacji takiego
miejsca od zgody określonego podmiotu czy grupy
podmiotów, ponieważ tego typu ograniczenia nie
przewiduje omawiany przepis art. 12 ust. 2 ustawy.
Ograniczeń takich nie zawierają nawet art. 14 i 15 tej
ustawy, ustanawiające zakazy sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Zadaniem priorytetowym jaki gmina winna realizować przy uchwalaniu aktu takiego jak zaskarżony
jest cel wyznaczony ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jakim jest
ograniczanie dostępności alkoholu i tworzenia warunków motywujących powstrzymywanie się od
spożywania alkoholu (por. także wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 1996r.,
sygn. akt II SA 2792/95, Glosa 1996/11/30).
Decyzję w zakresie ustalania punktów sprzedaży
alkoholu przekazał ustawodawca gminom, które to
mają określić ich maksymalną liczbę i wydać w tym
zakresie stosowne zezwolenia. Nie ma bowiem prostego związku pomiędzy liczbą ww. punktów a ilo-
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ścią spożywanego alkoholu. Przyjęcie odmiennego
założenia prowadziłoby do wniosku, iż każde zwiększenie liczby miejsc sprzedaży alkoholu powodowały naruszenie przepisów omawianej ustawy (vide:
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu z dnia 23 marca 2004r., sygn. akt
II SA/Wr 2964/2001, Lex Polonica Nr 2095253).
Pokreślić należy, iż rada gminy (miejska) jest legitymowana wyłącznie do ustalenia, w drodze uchwały
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na tej
podstawie rada gminy może, oprócz określenia limitu punktów, ustalić jedynie zasady ich usytuowania.
Mając na uwadze powyższe przesłanki należało
uznać, iż organ uchwałodawczy gminy wykroczył
poza swoje kompetencje uchwalając przepisy zaskarżonej uchwały.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na
podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stwierdził nieważność uchwały stanowiącej przedmiot zaskarżenia. Na podstawie art. 152
p.p.s.a. Sąd określił że zaskarżona uchwała we
wskazanej części nie podlega wykonaniu.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 575/10
z dnia 1 września 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Joanna Brzezińska (spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Ireneusz Fornalik
Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek

Protokolant

specjalista Ewa Kłosowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Żaganiu na uchwałę Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 25 września 2009r. Nr XLV/384/09
w przedmiocie opłaty za świadczenia prowadzonych
przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały,

II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
Dnia 25 września 2009r. Rada Miejska w Szprotawie
uchwaliła uchwałę Nr XLV/384/09 w sprawie opłat za
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych. Uchwałę podjęto na podstawie
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2577)
i 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). Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2009r.
Nr 110, poz. 1490 i zaczęła obowiązywać z dniem
5 listopada 2009r.
W § 1 ust. 1 powyższej uchwały Rada ustaliła, iż
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmują
koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym
podstawy programowe wychowania przedszkolnego (ponad 5 godzin dziennie).
Zgodnie z § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały zajęcia
dodatkowe świadczone przez przedszkola i oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie
przekraczającym realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego obejmują następujące
zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne:
1) zajęcia dydaktyczne o charakterze badawczym
i logicznym,

2) prowadzenie zajęć krajoznawczych, turystycznych, organizacja wycieczek, obserwacji przyrodniczych oraz imprez sportowo – rekreacyjnych w terenie dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci ich stanu zdrowia
oraz sprawności fizycznej,
3) zajęcia z zakresu plastyki, teatru, matematyki,
mowy i myślenia rozwijające uzdolnienia dzieci,
4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
5) prowadzenie zajęć w sekcjach tematycznych,
6) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach
artystycznych i okolicznościowych. Stosownie
do treści § 2 ust. 1 uchwały opłaty za świadczenia określone w § 1 w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego ustala się w wysokości
4,50zł za każdy dzień, w którym dziecko korzysta ze świadczeń.
Z kolei stosownie do treści § 2 ust. 2, w przypadku,
gdy do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej uczęszcza więcej niż jedno
dziecko z jednej rodziny, za pierwsze dziecko pobiera się 100% opłat określonych w § 2 ust. 1, za drugie
i następne dziecko pobiera się 50% opłat określonych w § 2 ust. 1., natomiast w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłat nie pobiera się
(§ 2 ust. 3).
Pismem z dnia 5 lipca 2010r. skargę na przedmiotową uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł Prokurator Rejonowy w Żaganiu.
Wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w części obejmującej § 1 i § 2.
Uchwale zarzucił istotne naruszenie art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
poprzez ustalenie w jej § 1 i 2 odpłatności za korzystanie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym
podstawy programowe wychowania przedszkolnego w kwocie po 4,50zł za każdy dzień, w którym
dziecko korzysta ze świadczeń, pomimo braku po
stronie Rady Miejskiej w Szprotawie kompetencji do
ustalania opłat stałych za korzystanie z tego rodzaju
świadczeń, które nakładane zostają na rodziców
(opiekunów) niezależnie od faktu i czasu korzystania
przez ich podopiecznych z konkretnych świadczeń
wykraczających poza podstawy programowe, a faktycznie obciążających ich za każdy dzień, w którym
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dane dziecko będzie przebywało w przedszkolu czy
oddziale przedszkolnym przez czas przekraczający
5 godzin.
W uzasadnieniu skargi Prokurator podniósł że art. 14
ust. 5 ustawy o systemie oświaty upoważnia radę
gminy do ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 tej ustawy. Obowiązkiem rady gminy ustalającej opłatę za usługi przedszkolne jest wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica czy opiekuna dziecka korzystającego z usług przedszkola publicznego
pozostaje w związku z oferowaną mu usługą, a przy
ustalaniu omawianej opłaty należy szczegółowo
wykazać, na podstawie jakiego tytułu opłata jest
ustalana. Sposób ustalenia odpłatności nie powinien być oderwany od faktycznych nakładów czynionych przez gminę na finansowanie świadczeń
przedszkoli, które wykraczają poza podstawy programowe, zaś rodzaj i częstotliwość tych świadczeń
winny być szczegółowo dookreślone, tak aby rodzice czy opiekunowie danego dziecka byli świadomi
podstawy zobowiązania ich do świadczenia określonych opłat oraz mieli możliwość wyboru świadczeń
wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których będzie korzystać ich dziecko i za które będą oni uiszczać określone należności pieniężne.
Z treści zaskarżonej uchwały wynika, iż przewidziana
w § 2 ust. 1 opłata naliczana jest nie za uczestnictwo
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza podstawy programowe, a za sam pobyt
dzieci w przedszkolach czy oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym 5 godzin. Dodatkowo
treść § 2 ust. 3 uchwały wskazuje, iż jedynie w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty
nie są pobierane, co w sposób bezpośredni wskazuje, iż ustalonych opłat nie nalicza się za realizację
zajęć wykraczających poza podstawy programowe,
a nalicza się je za sam pobyt dziecka w przedszkolu
w danym dniu i czasie przekraczającym 5 godzin.
Kompetencji do ustalenia takiego rodzaju opłat dla
rady gminy nie przyznaje żaden przepis prawa,
w tym i przepis art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty, stanowiący podstawę podjęcia uchwały.
Wprawdzie § 1 ust. 2 kwestionowanego aktu wymienia rodzaje zajęć, które miałyby wykraczać poza
podstawy programowe, jednak treść pozostałych
przepisów uchwały wskazuje, iż rodzicom czy opiekunom wychowanków uczęszczających do przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych nie pozostawiono możliwości wyboru świadczeń, z jakich ich
podopieczni mieliby korzystać i za które obowiązani
oni byliby do uiszczania określonych opłat. Obecna
regulacja daje zatem uprawnienie do obciążania
rodziców czy opiekunów dzieci opłatą stałą w każdym przypadku korzystania przez ich podopiecznych
ze świadczeń przedszkoli, opłatą niezależną od rodzaju zajęć, w których będą ci podopieczni uczestniczyli, w tym i zajęć objętych podstawą programową
jeżeli tylko wychowankowie ci będą przebywali
w stosownych placówkach przez czas przekraczający
5 godzin dziennie. Taka regulacja pozostaje
w sprzeczności z regulacjami ustawy o systemie
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oświaty, w myśl których do zadań własnych gminy
należy m.in. prowadzenie publicznych przedszkoli
zapewniających bezpłatne nauczanie i wychowanie
objęte co najmniej podstawą programową.
Na poparcie swojej argumentacji Prokurator powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych,
w myśl którego niedopuszczalne jest określanie
opłat za korzystanie ze świadczeń wykraczających
poza
podstawy
programowe
realizowanych
w przedszkolach w sposób stały, niezależny od faktycznego korzystania z tych świadczeń przez wychowanków przedszkola.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Szprotawie
wniosła o jej uwzględnienie informując, że na najbliższym posiedzeniu organ ten przyjmie uchwałę
uwzględniającą zapisy skargi i uchyli wadliwe przepisy. Jednocześnie Rada nie odniosła się merytorycznie do skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.
Skarga okazała się zasadna.
Stosownie do treści art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między
innymi poprzez kontrolę działalności administracji
publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego
oraz inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej w skrócie p.p.s.a.
W świetle art. 147 § 1 p.p.s.a., sąd administracyjny
uwzględniając skargę na uchwałę lub akt stwierdza
nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub
w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza
stwierdzenie ich nieważności.
Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo
naruszenia prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest zatem sięgnięcie
do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), dalej w skrócie u.s.g, gdzie przewidziano dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą
być wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych przez organy gminy. Mogą być to naruszenia
istotne lub nieistotne (art. 91 u.s.g).
Za „istotne" naruszenie prawa uznaje się uchybienie
prowadzące do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do
nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów
prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a także przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty nadzoru
nad działalnością samorządu terytorialnego w świe-
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tle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny, Samorząd Terytorialny 2001, z. 1 – 2, s. 101 – 102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa uznaje
się takiego rodzaju naruszenia prawa jak: podjęcie
uchwały przez organ niewłaściwy, brak podstawy do
podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe
zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie procedury podjęcia uchwały (wyroki NSA z dnia 11 lutego 1998r.,
sygn. akt II SA/Wr 1459/97; z dnia 8 lutego 1996r.,
sygn. akt SA/Gd 327/95; wyrok WSA w Gorzowie
Wlkp. z dnia 12 marca 2009r., sygn. akt II SA/Go
844/08). Natomiast nieistotne naruszenia prawa,
które nie stanowią przesłanki do stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia, ale są przesłanką
do wskazania, że akt został wydany z naruszeniem
prawa to takie naruszenia, które są mniej doniosłe
w porównaniu z innymi przypadkami wadliwości,
czyli np. nieodpowiednie oznaczenie uchwały, powołanie wadliwej podstawy prawnej, oczywista
omyłka pisarska lub rachunkowa. Są to takie naruszenia, które nie mają wpływu na treść uchwały lub
zarządzenia.
Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy, z uwzględnieniem przytoczonych zasad oceny
obowiązujących w postępowaniu sądowo – administracyjnym, zarzuty zawarte w skardze należy uznać
za zasadne.
Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie będąca
przedmiotem kontroli Sądu w niniejszym postępowaniu została podjęta na podstawie art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dalej
w skrócie u.s.o. W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, że uchwała ta jest aktem normatywnym o charakterze aktu prawa miejscowego. Za takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 u.s.o. przemawia przede wszystkim to, że jest ona wydawana
na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera
normy prawne, które adresowane są do każdego,
w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm zawartych w takiej uchwale będzie
bliżej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów
prawnych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (vide wyrok NSA z 22 listopada 2005r.,
sygn. akt l OSK 971/05).
Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
należy do zadań własnych gmin. Stosownie zaś do
art. 14 ust. 5 u.s.o, opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala
rada gminy. W myśl art. 6 ust. 1 u.s.o, przedszkolem
publicznym jest przedszkole, które:
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1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach.
Dla oceny regulacji zawartych w zaskarżonej uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 u.s.o,
w którym ustawodawca upoważnił radę gminy do
ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych
przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 pkt.. 1 tej ustawy. Z przywołanego
wyżej przepisu wynika, że zakres udzielonego radzie
upoważnienia sprowadza się do ustalenia opłaty za
świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Obowiązujące przepisy prawa nie zawierają ustawowej definicji pojęcia „opłata". Podstawą rozróżnienia danin publicznych (podatków i opłat) jest
koncepcja ekwiwalentności. Opłaty stanowią wynagrodzenie za związane z kosztami działania władzy.
Nakładanie opłat jest dopuszczalne w trzech sytuacjach: jeśli obywatel korzysta z obiektów i urządzeń
należących do państwa (np. opłaty za przyłączenie
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego
udziałem staje się jakiś przywilej ze strony państwa
(opłaty koncesyjne), a także jeśli organ państwa
musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.). Opłatę można
zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność,
nakładaną przez władze publiczne za oferowane
świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między świadczeniem pieniężnym dłużnika (opłatą),
a świadczeniem wzajemnym administracji publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawno – finansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub
samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą
zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego. Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma
opłata ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o.
W świetle dotychczasowego orzecznictwa sądów
administracyjnych nie budzi wątpliwości, że uchwalona na mocy art. 14 ust. 5 u.s.o opłata nie może
mieć charakteru stałego, bowiem obowiązek jej ponoszenia istniałby w każdym przypadku uczęszczania przez dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia
przy tym rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu
trwania.
Przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie
i wychowanie co do zasady w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4,
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poz. 17). Działalność przedszkoli w pozostałym zakresie, w szczególności obejmującym zajęcia ponadprogramowe jest odpłatna. Gmina zatem nie jest
uprawniona do pobierania od rodziców (opiekunów)
dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat
za zajęcia, które mieszczą się w ramach określonych
w załączniku Nr 1 do wspomnianego wyżej rozporządzenia. Opłaty mogą dotyczyć wyłącznie świadczeń w załączniku tym nie wymienionych. Wskazany
akt wykonawczy określając zajęcia mieszczące się
w granicach podstawy programowej kieruje się
głównie celem, jaki poprzez te zajęcia należy osiągnąć w zakresie rozwoju dziecka. Taka konstrukcja
przepisów prawa może powodować trudności
w zdefiniowaniu przez organ uchwałodawczy gminy
tych zajęć, które tą podstawę programową przekraczają i mogą być realizowane przez przedszkole za
opłatą. Tym niemniej nie zwalnia to organu z tego
obowiązku. Organ uchwałodawczy musi w taki sposób oznaczyć zakres oferowanych przez przedszkole
odpłatnych usług, aby dały się one w sposób bezpośredni i jednoznaczny odróżnić od zajęć zdefiniowanych w ramach podstawy programowej określonej powyższym rozporządzeniem.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
również wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowanym mu świadczeniem.
Uchwała powinna precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę programową, oferowane przez przedszkole publiczne,
a także co składa się na każde z tych świadczeń. Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę
powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie ekwiwalentności, a argumentacja
za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelności co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i odpowiadającej im opłaty, pozbawia rodziców dzieci,
przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania
z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej
oceny w tym zakresie. Powyższe musi wynikać
z treści uchwały.
Zdaniem Sądu zaskarżona uchwała powyższych
wymogów nie spełnia.
Na aprobatę zasługuje zawarty w skardze pogląd na
temat charakteru prawnego opłaty, o której mowa
w § 2 ust. 1 uchwały. Przede wszystkim organ nie
dokonał w uchwale wyodrębnienia kosztów poszczególnych zajęć ponadprogramowych, za niewystarczające należy uznać również wskazanie, iż opłata obejmuje koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych realizowanych w zakresie przekraczającym
podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
Ogólnikowe wskazanie, iż opłaty za świadczenia
określone w § 1 uchwały, w zakresie i wymiarze
przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego ustala się w wysokości 4,50zł za
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każdy dzień korzystania przez dziecko ze świadczeń,
powoduje przyjęcie tylko jednej sztywnej opłaty,
która nakłada na rodziców (opiekunów) obowiązek
jej ponoszenia w każdym przypadku korzystania
przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie od tego czy konkretne dziecko w ogóle korzysta z dodatkowych świadczeń, o ile tylko przebywa
ono w przedszkolu przez czas dłuższy niż 5 godzin
dziennie. Takie sformułowanie uniemożliwia weryfikację, za jakie konkretnie świadczenia pobierana jest
opłata. Uniemożliwia to również kontrolę czy w ramach opłaty mieszczą się wyłącznie świadczenia
przekraczające podstawy programowe wychowania
przedszkolnego.
Z treści art. 14 ust. 5 u.s.o. wynika, że zakres udzielonego radzie upoważnienia sprowadza się do ustalenia opłaty. Opłata stanowi zaś instytucję prawno
finansową której istotną cechą jest ekwiwalentność.
Pobiera się ją w związku z wyraźnie wskazanymi
usługami i czynnościami organów państwowych lub
samorządowych, dokonywanymi w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą
zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Powinien również wykazać, iż wysokość opłaty pozostaje w związku przyczynowym
z oferowanym świadczeniem. Zdaniem Sądu sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie
ekwiwalentności oraz przekonująco uzasadniony.
Realizacja tych wskazań po pierwsze pozwoli na
kontrolę czy opłatą nie są objęte świadczenia bezpłatne według art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o systemie
oświaty, a po drugie sprawi, że zakres oferowanych
świadczeń ponadprogramowych oraz odpowiadający im taryfikator staną się czytelne, co będzie miało
istotne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka
przy wyborze poszczególnych odpłatnych świadczeń
dodatkowych, odpowiadających potrzebom dziecka
oraz ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
W ocenie Sądu, przepisy § 1 i § 2 zaskarżonej
uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia
25 września 2009r. Nr XLV/384/09 w sprawie opłat za
świadczenia prowadzonych przez gminą przedszkoli
publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych nie spełniają powyższych wymogów, zatem istotnie naruszają przepis art. 14 ust. 5,
z uwzględnieniem treści art. 6 ust. 1 u.s.o.
Pogląd, iż ustanowienie odpłatności za usługi
świadczone przez przedszkole publiczne w taki sposób jak uczyniła to Rada Miejska w Szprotawie
w zaskarżonej uchwale, narusza wskazane przepisy
u.s.o., znajduje potwierdzenie w przytoczonym przez
Prokuratora orzecznictwie sądowym, m.in. wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca
2009r., l OSK 1189/08 (Centralna Baza Orzeczeń Są-
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dów Administracyjnych), w którym Sąd stwierdził, iż
ustalenie opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej ponoszenia niezależnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych oferowanych przez dane
przedszkole, stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5
u.s.o.
Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyrokach
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r., IV SA/Wr 150/08, z dnia
5 lutego 2008r., III SA/Wr 622/07 (Lex Nr 372638),
z dnia 30 maja 2007r., IV SA/Wr 122/07 (Lex
Nr 322173), z dnia 24 września 2008r., III SA/Wr
358/08, z dnia 8 sierpnia 2006r., IV SA/Wr 94/06 (Lex
Nr 235607), z dnia 18 lipca 2007r., IV SA/Wr 213/07
(Lex Nr 471665), z dnia 7 maja 2008r., wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 29 maja 2008r., III SA/Lu 167/08 i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 marca 2009r., III SA/Gd 476/08 (opublikowanych w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.nsa.Qov.pl).
Ogólnikowe i zbiorcze wskazanie w § 1 ust. 2 omawianego aktu jedynie rodzajów świadczeń podlegających opłacie należy uznać za niewystarczające.
Ujęcie świadczeń podlegających opłacie jako całości
nie zapewnia czytelności co do zakresu świadczeń
i sprawia, że poza kontrolą pozostaje, czy w opłacanych zajęciach mieszczą się wyłącznie świadczenia
przekraczające podstawy programowe wychowania
przedszkolnego, czy też mieszczą się również świadczenia zaliczone do podstawy programowej, wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. Równocześnie pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji
w kwestii korzystania z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie. Taka
konstrukcja opłaty nie spełnia nadto wymogu ekwiwalentności, z uwagi na niemożliwość określenia
konkretnych zajęć, za które opłata ma być pobierana.
Nadto zajęcia wskazane w § 1 ust. 2 omawianej
uchwały jako wykraczające poza podstawę programową, mimo iż sformułowane ogólnikowo i obejmujące stosunkowo szeroki zakres tematyczny,
w znacznej części wchodzą w skład podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej
w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. Świadczy o tym
porównanie treści § 1 ust. 2 zaskarżonej uchwały
oraz załącznika wspomnianego rozporządzenia.
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Niewykazanie przez organ uchwałodawczy w zaskarżonej uchwale, że przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie ponad wymagane minimum podstawy programowej, czego konsekwencją jest ustalona w zaskarżonej uchwale opłata, jest istotnym
naruszeniem prawa (wyrok WSA we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2007r., sygn. akt IV SA/Wr 122/07,
LEX Nr 322173).
W świetle powyższych wywodów podkreślić należy,
że wszelkie opłaty za świadczenia publicznych
przedszkoli winny być kształtowane zgodnie z celami polityki edukacyjnej, znajdującymi w szczególności wyraz w ustawie o systemie oświaty. Obowiązek
organizowania bezpłatnego nauczania i wychowania
oznacza, że gmina nie może pobierać od rodziców
(opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia, które mieszczą się w ramach wyznaczonych podstawą programową. W tej
sytuacji możliwe jest zatem (jednak nie obligatoryjne) ustalanie i pobieranie opłat jedynie za świadczenia tych przedszkoli publicznych, które udzielają
świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę
programową. Ustalanie przedmiotowych opłat nie
może mieć cech arbitralności, dowolności, polegać
winno zatem na precyzyjnym określeniu konkretnych opłat za poszczególne świadczenia, a wyliczenie ich wysokości, oparte na zasadzie ekwiwalentności, winno być poprzedzone jawną kalkulacją poszczególnych kosztów w sposób dający możliwość
kontrolowania i oceny.
Realizacja wskazań zawartych w niniejszym uzasadnieniu pozwoli po pierwsze na kontrolę, czy opłatą
nie są objęte świadczenia bezpłatne według art. 6
ust. 1 pkt.. 1 ustawy oświatowej, a po drugie sprawi,
że zakres oferowanych świadczeń ponadprogramowych oraz odpowiadający im taryfikator staną się
czytelne, co będzie miało istotne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka przy wyborze poszczególnych odpłatnych świadczeń dodatkowych, odpowiadających potrzebom dziecka oraz ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności,
a także fakt, iż zakwestionowane w skardze przepisy
uchwały stanowią zasadniczą część tego aktu, Sąd
na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 94
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym,
stwierdził
nieważność
zaskarżonej
uchwały w całości.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT NR II SA GO 515 10
z dnia 2 września 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

W § 6 ustalono warunki ulg w miesięcznych opłatach.

Przewodniczący

Sędzia WSA Michał Ruszyński
(spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Marek Szumilas

Powyższa uchwała, została w całości zaskarżona do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. przez Prokuratora Rejonowego w Zielonej
Górze. Prokurator zarzucił uchwale istotne naruszenie prawa, tj. art. 14 ust. 5 u.s.o, poprzez objęcie
opłatą, w § 2 uchwały zajęć mieszczących się
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli szczegółowo określonych
w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17). Ponadto istotne
naruszenie prawa poprzez ustanowienie w § 3 i § 4
stałej, zryczałtowanej odpłatności za korzystanie
z przedszkola w wysokości 1 złoty za godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej przy jednoczesnym ustaleniu, iż
w czasie tym realizowane będą zajęcia wchodzące
w skład podstawy programowej i braku wskazania
za jakie konkretne świadczenia, przekraczające podstawę próg ramową opłata ta będzie pobierana.

Sędzia WSA Mirosław Trzecki
Protokolant

sekr. sąd Stanisława Maciejewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia
2009r. Nr XLV/284/09 w sprawie: ustalenia opłat
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Nowogród Bobrzański
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały,

II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim
30 grudnia 2009r., 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 ze zm.),
dalej: u.s.g, w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), dalej: u.s.o, podjęła uchwałę Nr XLV/284/09 w sprawie ustalenia opłat
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Nowogród Bobrzański.
W § 1 uchwały Rada stwierdziła, iż ustala ona wysokość opłat w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Nowogród Bobrzański. W § 2 określono
świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,
natomiast w § 3 ustalono opłatę za jedną godzinę
realizacji tych zajęć, w wysokości 1,00zł. W § 4 określono, iż miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki
godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców lub
opiekunów prawnych dziecka, liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. Natomiast w § 5 ustalono, iż zakres świadczeń, zasady poboru opłat miesięcznych
za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz
warunki jej wypowiedzenia, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem lub prawnymi opiekunami.

W uzasadnieniu, opierając się na przepisach ustawy
o systemie oświaty Prokurator wskazał, że jeżeli
nauczanie i wychowanie odbywa się w ramach podstawy programowej, jest bezpłatne, natomiast za
świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające
poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dozwolone jest pobieranie opłat. Ponadto
stwierdził, iż ustalona w uchwale opłata w wysokości 1zł za godzinę pobytu w przedszkolu dotyczy
świadczeń wprost wchodzących w skład bezpłatnie
realizowanej podstawy programowej. W związku
z tym niedopuszczalne jest pobieranie jakichkolwiek
opłat, niezależnie od czasu ich realizacji. Wskazał
także, że ustanowiona w uchwale opłata ma charakter zryczałtowanej opłaty stałej pobieranej za świadczenia wchodzące w zakres podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, a co za tym idzie jej
wprowadzenie ocenić należy jako naruszające prawo w sposób istotny.
Prokurator stwierdził również, że w istniejącym stanie prawnym rada gminy (rada miasta) nie posiada
upoważnienia do nałożenia opłaty za korzystanie
z przedszkoli o charakterze stałym. Zgodnie przy tym
z zasadą ekwiwalentności świadczeń, opłatę wnosi
się za konkretne świadczenie, które przekracza podstawę programową. W takim stanie prawnym organ
stanowiący gminy posiada jedynie prawo do ustalania opłat za konkretne, indywidualnie wskazane
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świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych, przekraczające podstawę programową.
Na zakończenie Prokurator wskazał, że zaskarżona
uchwała wprowadziła faktycznie zryczałtowaną opłatę stałą, bowiem uzależniła wysokość opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu jedynie od ilości godzin spędzanych w nim przez dziecko, nie tylko nie określając jakie konkretnie świadczenia wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego będą w ramach tych godzin realizowane, co samo w sobie stanowiło by istotne naruszenie prawa,
lecz wręcz obejmując obowiązkiem uiszczania opłaty
świadczenia wchodzące wprost w zakres podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim stwierdziła, że podtrzymuje
swoje stanowisko zawarte w zapisach uchwały
Nr XLV/284/09 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Nowogród
Bobrzański przedszkolach publicznych i zastosuje się
do rozstrzygnięcia przyjętego na posiedzeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
z 2002r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między
innymi poprzez kontrolę działalności administracji
publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego
oraz inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt.. 5 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a.
W świetle art. 147 § 1 p.p.s.a, sąd uwzględniając
skargę na uchwałę lub akt stwierdza nieważność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności jako
następstwo naruszenia prawa, ustawodawca nie
określił rodzaju naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest
zatem sięgnięcie do przepisów u.s.g, gdzie przewidziano dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą być
wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych
przez organy gminy. Mogą być to naruszenia istotne
lub nieistotne (art. 91 u.s.g). Jednak i tu brak ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza
konieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie.
Za „istotne" naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być
tolerowane w demokratycznym państwie prawnym.
Do nich zalicza się między innymi naruszenie prze-
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pisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego,
a także przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty
nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny,
Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, s. 101-102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa uznaje
się takiego rodzaju naruszenia prawa jak: podjęcie
uchwały przez organ niewłaściwy, brak podstawy do
podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe
zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie procedury podjęcia uchwały (wyroki NSA z 11 lutego 1998r., sygn.
akt II SA/Wr 1459/97; z 8 lutego 1996r., sygn. akt
SA/Gd327/95; wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.
z 12 marca 2009r., sygn. akt II SA/Go 844/08).
Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
rażące naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Natomiast nieistotne naruszenia prawa, które nie
stanowią przesłanki do stwierdzenia nieważności
uchwały lub zarządzenia, ale są przesłanką do wskazania, że akt został wydany z naruszeniem prawa to
takie naruszenia, które są mniej doniosłe w porównaniu z innymi przypadkami wadliwości, czyli np.
nieodpowiednie oznaczenie uchwały, powołanie
wadliwej podstawy prawnej, oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa. Są to takie naruszenia, które
nie mają wpływu na treść uchwały lub zarządzenia.
Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy, z uwzględnieniem przytoczonych zasad oceny
obowiązujących w postępowaniu sądowo – administracyjnym stwierdzić należy, że zarzuty zawarte
w skardze są zasadne.
Przedmiotem kontroli sądu w niniejszym postępowaniu jest uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie
Bobrzańskim Nr XLV/284/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański, podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15
u.s.g, w związku z art. 14 ust. 5 u.s.o.
W pierwszej kolejności należało rozważyć, jaki charakter ma zaskarżony akt prawny. W orzecznictwie
administracyjnym i doktrynie ugruntował się pogląd, że aktem prawa miejscowego jest akt, którego
adresatem jest szeroki krąg adresatów, którzy mogą
być jednak w jakiś sposób określeni oraz został wydany na podstawie i w granicach upoważnienia
ustawowego (wyrok NSA z 5 kwietnia 2002r. sygn.
akt l SA 2160/2001, LEX 81765; wyrok NSA z 3 października 2006r. sygn. akt l OSK 908/06, niepublik.;
wyrok NSA z 22 listopada 2005r. sygn. akt l OSK
971/2005, LEX Nr 196727).
Obecnie nie budzi już wątpliwości, że uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o jest
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aktem normatywnym o charakterze aktu prawa
miejscowego. Pogląd taki, zaprezentowany w orzeczeniu
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego
z 22 listopada 2005r. sygn. akt l OSK 971/05, LEX
Nr 196727, został zaaprobowany i podzielony również w innych orzeczeniach sądów administracyjnych (np. w wyroku WSA we Wrocławiu z 5 lutego
2008r. sygn. akt III SA/Wr 622/07, LEX Nr 372638). Za
takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 5
u.s.o przemawia przede wszystkim to, że jest ona
wydawana na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera normy prawne, które adresowane są do
każdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm zawartych w takiej uchwale
będzie bliżej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
należy do zadań własnych gmin. Stosownie zaś do
art. 14 ust. 5 u.s.o, opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala
rada gminy. W myśl art. 6 ust. 1 u.s.o, przedszkolem
publicznym jest przedszkole, które: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 2) przeprowadza rekrutację dzieci
w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3)
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach.
Dla oceny regulacji zawartych w zaskarżonej uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 u.s.o,
w którym ustawodawca upoważnił radę gminy do
ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych
przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 pkt.. 1 tej ustawy. Z przywołanego
wyżej przepisu wynika jasno, że zakres udzielonego
radzie upoważnienia sprowadza się do ustalenia
opłaty.
W tym miejscu należałoby określić znaczenie użytego w treści art. 14 ust. 5 u.s.o pojęcia „opłata", gdyż
nie istnieje jego definicja ustawowa. Bezwzględnie,
pośród danin publicznych dokonać można wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków i opłat. Podstawą tego rozróżnienia jest koncepcja ekwiwalentności. Opłaty wydają się stanowić wynagrodzenie za
związane z kosztami działania władzy. Nakładanie
opłat jest dopuszczalne w trzech sytuacjach, jeśli
obywatel korzysta z obiektów i urządzeń należących
do państwa (np. opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego udziałem
staje się jakiś przywilej ze strony państwa (opłaty
koncesyjne), a także jeśli organ państwa musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie
zaświadczeń, zezwoleń itd.). Opłatę można zatem
zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za oferowane świadcze-
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nie na rzecz obywatela. Istnieje więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między
świadczeniem
pieniężnym
dłużnika
(opłatą),
a świadczeniem wzajemnym administracji publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność.
Pobiera się ją w związku z wyraźnie wskazanymi
usługami i czynnościami organów państwowych lub
samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą
zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma opłata
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o.
W świetle przywołanych przepisów, nie budzi wątpliwości kompetencja rady do ustanowienia opłat za
świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych, przy czym opłaty te mogą być
ustalane tylko za świadczenia przekraczające minimum programowe wychowania przedszkolnego.
Rada nie może zaś ustalać w uchwale opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu publicznym, jeżeli realizuje
ono jedynie podstawy programowe, gdyż mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Konsekwentnie do powyższego rada gminy nie może ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyż świadczenia takie są bezpłatne, a także nie może obciążać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej
opieki przedszkolnej.
Pod pojęciem „podstawy programowej" należy rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenia,
zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności,
a także zadania wychowawcze szkoły (przedszkola),
które są uwzględniane odpowiednio w programach
wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych (art. 3 pkt. 13
u.s.o). Podstawy programowe wychowania przedszkolnego wymienione są w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół. Zakres
podstawy programowej określony został poprzez
wyznaczenie celów wychowawczych jakie powinny
być osiągnięte poprzez realizację podstawy programowej. We wspomnianym załączniku do rozporządzenia mówi się o tym, że podstawa programowa
wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Powyższe uwagi mają znaczenie dla określenia zakresu programu rozszerzonego wychowania przedszkolnego, albowiem tak jak
podstawa programowa jest bezpłatna, tak świadczenia w ramach programu rozszerzonego, w myśl
art. 14 ust. 5 ustawy- są świadczone za odpłatnością.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, że uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 u.s.o opłata nie może mieć charakteru stałego,
wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej pono-
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szenia w każdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W wyroku z 3 marca 2009r., l OSK 1189/08 Naczelny
Sąd Administracyjny stwierdził, iż ustalenie opłaty
na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej ponoszenia niezależnie od czasu korzystania i charakteru
dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole, stanowi
istotne naruszenie art. 14 ust. 5 u.s.o. Podobny pogląd został wyrażony w wyrokach WSA we Wrocławiu z 21 maja 2008r., sygn. akt IV SA/Wr 150/08;
z 5 lutego 2008r, sygn. akt III SA/Wr 622/07, LEX
Nr 372638; z 30 maja 2007r., sygn. akt IV SA/Wr
122/07, LEX Nr 322173; z 24 września 2008r., sygn.
akt III SA/Wr 358/08; z 8 sierpnia 2006r., sygn. akt IV
SA/Wr 94/06, LEX Nr 235607; z 18 lipca 2007r., sygn.
akt IV SA/Wr 213/07, LEX Nr 471665; z 7 maja 2008r.,
wyroku WSA w Lublinie z 29 maja 2008r., sygn. akt
III SA/Lu 167/08 i wyroku WSA w Gdańsku z 19 marca 2009r., sygn. akt III SA/Gd 476/08.

oczywista z co najmniej dwu powodów. Po pierwsze
dlatego, że tylko w ten sposób można zweryfikować,
czy opłatą nie są objęte świadczenia bezpłatne według art. 6 pkt.. 1 u.s.o., do którego to przepisu
ustawodawca odesłał przecież wprost w ramach
delegacji z art. 14 ust. 5 u.s.o. Obowiązek prowadzenia
w zakresie podstawy programowej bezpłatnego
nauczania i wychowania oznacza, że gmina nie może pobierać od rodziców (opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia,
które mieszczą w tych ramach. Drugi powód, dla
którego istnieje potrzeba konkretyzowania w uchwałach odpłatnych świadczeń przedszkoli, a także wysokości samych opłat w stosunku do każdego z takich świadczeń dodatkowych, to czytelność usług
opiekuńczo- wychowawczych, co ma niebagatelne
znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka przy
wyborze poszczególnych świadczeń dodatkowych
(odpłatnych), odpowiadających potrzebom dziecka
oraz ich możliwościom finansowym.

Zaskarżona uchwała nie odpowiada wskazanym
wyżej wymogom. Generalizuje ona bowiem zakres
ponadprogramowych zajęć przez odwołanie się do
pojęć obecnych również w podstawie programowej
lub prowadzi do istotnych wątpliwości w rozróżnianiu desygnatów określonych w § 2 pkt.. 1 – 3
uchwały Nr XLV/284/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2009r. Wskazany paragraf nie zawiera wskazanej konkretyzacji
świadczeń objętych odpłatnością w dwóch jej powiązanych aspektach, czyli takiego określenia „zajęć
świadczonych przez przedszkole, przekraczających
czas realizacji podstawy programowej" by nie rodziło ono wątpliwości co do zakresu ich pokrywania się
z zajęciami wymienionymi w załączniku Nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r. Nie zawiera także analizy ekonomicznej i indywidualizacji świadczeń wykraczających
poza podstawę programową, co jest podstawowym
warunkiem kontroli ekwiwalentności opłat za świadczenia. Brak jest powiązania godzinowej wysokości
opłaty za wskazane „świadczenia ponadprogramowe" z ich realnym kosztem. Przyjęcie w § 2 abstrakcyjnie ujmowanej typizacji zajęć i przyporządkowanie im w § 3 godzinowej opłaty stałej (i to nawet bez
wskazania czasu ich realizacji poza przeznaczonym
na realizację podstawy programowej) uniemożliwia
zatem adresatom uchwały rozpoznanie, a zatem
także kontrolę, czy w opłacanych zajęciach mieszczą
się rzeczywiście świadczenia przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego
wymienione w załączniku Nr 1 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej oraz jakie są ich rzeczywiste koszty. Taka konstrukcja świadczeń oraz
odpowiadającej im opłaty stałej nie dostarcza także
precyzyjnego kryterium ustanawiającego odrębność
tego kosztu od innych kosztów funkcjonowania placówki oświatowej.

Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. W § 2 zaskarżonej uchwały brak takiej konkretyzacji, a wysokość
opłat uzależniona została nie od rodzaju świadczenia
realizowanego ponad podstawę programową, lecz
od czasu ich pobytu w przedszkolu.

Powinność precyzowania przez rady gmin świadczeń udzielanych przez przedszkola i wysokość opłat
odpowiadających każdemu z tych świadczeń jest
1772

Niezachowanie wskazanych zasad skutkowało przekroczeniem granic delegacji ustawowej przewidzianej w art. 14 ust. 5 u.s.o. Konsekwencją tego jest
stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały
w części dotyczącej § 2, § 3, § 4, § 5. Zważywszy na
fakt, iż wyeliminowanie z obrotu prawnego wskazanych paragrafów, uczyniło bezprzedmiotowym pozostałe paragrafy, tj. 1, 6, 7, orzeczono również
o jego nieważności jako „kadłubowego". Zakres
derogacji dokonywanej przez sąd powinien bowiem
uwzględnić fakt, iż przedmiotowa uchwała jako akt
prawa miejscowego powinna spełniać podstawowe
kryteria zastosowania normatywnego.
W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 147 § 1
p.p.s.a, który stanowi, że sąd uwzględniając skargę
na uchwałę lub akt, stwierdza nieważność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. stwierdził nieważność zaskarżonej
uchwały w całości. O tym, że zaskarżona uchwała
nie podlega wykonaniu sąd orzekł na podstawie
art. 152 p.p.s.a.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 535/10
z dnia 15 września 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek

Sędziowie

Sędzia WSA Marek Szumilas
(spr.)
Sędzia WSA Mirosław Trzecki

Protokolant

st. sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia
2010r. sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiego na
uchwałę Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 lutego
2010r. Nr XLI/219/2010 w przedmiocie określenia
wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części
I.

stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały,

II. w pozostałym zakresie skargę oddala,
III. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w części określonej w pkt. I wyroku.
UZASADNIENIE
Dnia 25 lutego 2010r. Rada Gminy Zwierzyn, działając na podstawie art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze
zm.), podjęła uchwałę Nr XLI/219/2010 w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Rada w § 2 ww. uchwały określiła, iż przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności obejmującej odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien posiadać:

1) wpis do rejestru przedsiębiorstw w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub rejestru handlowego
albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia
19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.),
2) tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi ma
być wykonywany transport odebranych odpadów komunalnych lub nieczystości płynnych;
przy czym pojazdy te muszą spełniać wymagania techniczne określone w przepisach szczegółowych regulujących tego rodzaju warunki
oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań
dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193,
poz. 1617),
3) urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników
i innego sprzętu technicznego oraz środków
transportu używanych do prowadzenia działalności,
4) dokument potwierdzający gotowość przyjęcia
przez Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie
- Chruściku odpadów stałych z terenu Gminy
Zwierzyn od podmiotu ubiegającego się o zezwolenie,
5) dokument wskazujący podmiot unieszkodliwiający nieczystości ciekłe.
Z kolei, zgodnie z § 4 ww. uchwały, przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami winien posiadać:
1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia
przystosowane do czasowego przetrzymania
zwłok zwierzęcych,
2) tytuł prawny do dysponowania środkiem
transportu, którego użytkowanie w trakcie prowadzonej działalności nie będzie naruszać
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106,
poz. 1002), a także wydanych na jej podstawie
aktów wykonawczych.
Określając wymagania, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych, Rada
w § 5 uchwały wskazała na konieczność posiadania
tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością
wyposażoną w obiekty budowlane i środki technicz-
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ne (pojazd, urządzenia itp.) odpowiednie w ilości
i jakości do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania stosowanych w tym zakresie
przepisów weterynaryjnych i ochrony środowiska.
Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych winien, zgodnie z § 6 uchwały, posiadać tytuł
prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i środki techniczne (pojazd, urządzenia itp.) odpowiednie w ilości i jakości
do zakresu planowanej działalności, spełniającą
wymagania stosowanych w tym zakresie przepisów
budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska.
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 3
§ 2 pkt.. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewoda Lubuski
pismem z dnia 30 czerwca 2010r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp. skargę na przywołaną powyżej uchwałę Rady
Gminy Zwierzyn Nr XLI/219/2010 z dnia 25 lutego
2010r. Wojewoda zarzucając uchwale istotne naruszenie prawa tj. art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wniósł o stwierdzenie jej nieważności.
Skarżący podniósł, że stosownie do art. 7 ust. 1
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (pkt.. 1), opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych (pkt.. 2), ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (pkt.. 3), jak również prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
(pkt.. 4) wymagane jest zezwolenie, którego udziela
w formie decyzji wójt. Zgodnie zaś z art. 7 ust. 3 oraz
ust. 3a ww. ustawy, rada gminy określa wymagania,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o zezwolenia wymienione w pkt.. 1 – 4, z tym że
określając wymagania do uzyskania zezwoleń,
o których mowa w pkt.. 1 i 2 rada powinna
uwzględnić opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, a w przypadku zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości również wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami miejsca
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady mają być przekazywane.
Jednocześnie, w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia
2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.
z 2006r. Nr 5, poz. 33), wykonujący delegację ustawową zawartą w art. 7 ust. 7 ww. ustawy Minister
Środowiska wskazał szczegółowy sposób określenia
przez radę wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
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ści oraz o zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości płynnych.
Przywołując dyspozycję § 2 rozporządzenia, Wojewoda zwrócił uwagę, iż Rada określając wymagania
obejmujące
opis
wyposażenia
technicznego
(uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów,
pojemników lub worków oraz bazy transportowej),
zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów, winna je określić w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do
rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zdaniem skarżącego, Rada Gminy Zwierzyn podejmując kwestionowaną uchwałę nie wykonała delegacji ustawowej, ponieważ ani w § 2 (dotyczącym
ubiegania się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych), ani w § 4 – 6 (odnoszącym się do zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części)
nie określiła wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o wydanie tychże zezwoleń.
Wojewoda Lubuski podniósł, że uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest
aktem prawa miejscowego, stanowiącym normatywną podstawę do wydania przez wójta zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie wyżej określonym. Rada „podejmując uchwałę w tym zakresie
musi więc precyzyjnie w sposób dla wszystkich zrozumiały warunki te określić”.
Odpowiadając na skargę Rada Gminy Zwierzyn nie
zgodziła się ze stanowiskiem Wojewody Lubuskiego. W ocenie Rady, § 2 przedmiotowej uchwały wyraźnie stwierdza jakie warunki powinien spełniać (co
powinien posiadać) przedsiębiorca ubiegający się
o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych. Zdaniem Rady dokonanie doprecyzowania zapisów uchwały - poprzez określenie rodzaju
sprzętu, jaki powinien posiadać przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na działalność w zakresie wywozu nieczystości zarówno stałych, jak i płynnych (w tym poprzez określenie np. marki lub pojemności pojazdu specjalistycznego) – ograniczyłoby dostęp do tego typu działalności, wprowadziłoby
dyskryminację, nieuczciwą konkurencję i naraziłoby
na podejrzenie o faworyzowanie jednego podmiotu.
Rada Gminy Zwierzyn zaznaczyła także, iż Wojewoda przypisał Radzie uprawnienia, które nie wynikają
z żadnych konkretnych przepisów. Skarżący powołał
się na zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 30 grudnia 2005r., które zgodnie z dyspozycją
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§ 1 skierowane są do jednoznacznie określonych
podmiotów tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
a zatem organów wykonawczych. Podnosząc, że po
nowelizacji przepisów art. 7 ust. 3 i 3a ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wynikającej z art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753), minister właściwy ds. środowiska w dalszym ciągu posiada delegację zawartą w art. 7 ust. 7 wyżej cytowanej ustawy, Rada podkreśliła, że minister nie dokonał żadnych zmian w wydanych przez siebie przepisach.
Z uwagi na powyższe, Rada Gminy Zwierzyn wniosła o oddalenie skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:
Skarga nadzorcza wniesiona przez Wojewodę Lubuskiego, na podstawie art. 93, ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), okazała się
zasadna.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują
wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności
administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów
kompetencyjnych i o właściwość między organami
jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami, a organami administracji rządowej (§ 1). Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej (§ 2). Na podstawie art. 3 § 2 pkt.. 5
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego podlegają kognicji
sądu administracyjnego. Stosownie zaś do przepisu
art. 147 § 1 pkt. 1 p.p.s.a., sąd uwzględniając skargę
na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2
pkt.. 5 i 6 p.p.s.a., stwierdza nieważność tej uchwały
lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że
zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis
szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.
Kontrola Sądu ogranicza się zatem do zbadania czy
organ jednostki samorządu terytorialnego wydając
akt lub uchwałę działał zgodnie z przepisami prawa
i w granicach udzielonego upoważnienia ustawowego.
Stanowienie aktów prawa miejscowego poddane
jest reglamentacji prawnej. Stanowi o tym Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Według art. 87 ust. 2
Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego
prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze
działania organów, które je ustanowiły, akty prawa
miejscowego. Artykuł 94 Konstytucji stanowi natomiast, że organy jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na
podstawie ustaw i w granicach upoważnień zawar-
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tych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.
Wniesiona skarga skutkująca oceną kwestionowanej
uchwały przez Sąd w zakresie przysługujących mu
uprawnień w aspekcie legalności, zasługuje na
uwzględnienie.
Powyższe kompetencje organów samorządu terytorialnego odzwierciedla art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.).
Konstytucyjna zasada praworządności (art. 7 Konstytucji RP) wymaga, aby materia regulowana podjętym aktem wynikała z ustawy upoważniającej i nie
przekraczała zakresu upoważnienia.
Charakterystyczną cechą delegacji ustawowej jest
to, że nie dotyczy problematyki ogólnie unormowanej już w samej ustawie, podczas gdy pewne konkretne kwestie pozostawione są do uregulowania
w aktach organów samorządu terytorialnego.
Każde wykroczenie poza udzielone upoważnienie
jest istotnym naruszeniem normy upoważniającej
i zarazem naruszeniem konstytucyjnych warunków
legalności aktu wykonawczego - aktu prawa miejscowego, uzasadniającym stwierdzenie nieważności
tego aktu. Należy bowiem pamiętać, że regulacje
zawarte w akcie prawa miejscowego mają na celu
jedynie uzupełnienie przepisów powszechnie obowiązujących rangi ustawowej kształtujących prawa
i obowiązki ich adresatów.
Przedmiotem rozpoznawanej sprawy jest uchwała
Rady Gminy Zwierzyn Nr XLI/219/2010 z dnia
25 lutego 2010 roku, w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części.
Wydanie w rozpoznawanej sprawie prawidłowego
rozstrzygnięcia wymaga zatem rozważenia, jaki jest
zakres wskazanego wyżej upoważnienia ustawowego, a w konsekwencji, czy Rada Gminy Zwierzyn
określając w § 2, 4 oraz 5 warunki jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia do prowadzenia działalności o jakiej
mowa w uchwale nie przekroczyła kompetencji
przyznanych jej normą ustawową.
Podnieść w tym miejscu należy, że na pełną aprobatę zasługuje wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 października 2000r.
w spr. II SA/Kr 749/00 pogląd, że uprawnień rady
gminy do stanowienia przepisów gminnych nie
można domniemywać (podobnie wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia
13 lipca 2010 roku w spr. II SA/Bd 389/10 0.
Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porząd-
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ku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 236,
poz. 2008 ze zm. ) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagane jest uzyskanie
zezwolenia, którego udziela wójt.
Natomiast zgodnie z art. 7 ust 3 oraz 3a powołanej
ustawy rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt.. 3 i 4., nadto określi, w drodze
uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt.. 1 i 2, uwzględniając:
1) opis wyposażenia technicznego niezbędnego
do realizacji zadań;
2) w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – również wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami miejsca odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do
których odpady mają być przekazywane.
Zdaniem Sądu, powyższej normy kompetencyjnej
nie można interpretować w oderwaniu od wydanego w dniu 30 grudnia 2005r. przez Ministra Środowiska, na podstawie upoważnienie przewidzianego
w art. 7 ust. 7 ustawy, rozporządzenia w sprawie
szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5,
poz. 33). Rozporządzenie Ministra Środowiska zostało wydane przed nowelizacją art. 7 ust. 3 oraz 3a
ustawy, która w tych przepisach wskazywała wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta jako osoby określające wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt.. 3 oraz 4 dlatego adresowane było (§ 1) właśnie do wójta, burmistrza lub
prezydenta.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku (Dz. U. z 2009
roku Nr 92, poz. 753 ) o zmianie niektórych ustaw
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie,
uprawnienia przysługujące dotychczas wymienionym wyżej osobom przekazała do kompetencji rady
gminy, która rzeczone wymagania określi w drodze
uchwały (art. 11). W ten sposób wymieniona ustawa
wskazała jednoznacznie podmiot uprawniony do
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia,
którym mowa w art. 7 ust 1 pkt.. 1 oraz 2 ustawy
o utrzymaniu porządku (..). Rozporządzenie należy
powiązać ze znowelizowaną ustawą skoro jego treść
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pozostaje w zgodzie z ustawą w obecnym jej
brzmieniu z tym jedynie zastrzeżeniem, jak powiedziano, że jego adresatem obecnie stała się rada
gminy. Tak zatem, dokonując oceny dochowania
w zaskarżonej uchwale upoważnienia ustawowego,
należy jej treść rozpatrzeć w świetle ustawy jak również rozporządzenia wydanego na mocy zawartej
w niej delegacji.
Zwrócić przy tym trzeba uwagę, że w art. 7 ust. 7
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach uprawnia się ministra właściwego do spraw
środowiska do szczegółowego sposobu określenia
wymagań, o których mowa w ust. 3a, w związku
z czym należy przyjąć, że rozporządzenie reguluje
pełną problematykę wymagań pozostawionych do
uregulowania radzie w art. 7 ust. 3 oraz 3a ustawy,
co usuwa ewentualne wątpliwości w kontekście
użycia w ustępie 3a sformułowania "uwzględniając"
po słowach ".o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2."
W wymienionym rozporządzeniu w zakresie dotyczącym wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (§ 2) jest mowa o:
1) opisie wyposażenia technicznego, uwzględniającym wymagania dot. pojazdów, pojemników
lub worków oraz bazy transportowej,
2) zabiegach sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,
3) miejscach odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,
które to elementy należy określać w akcie prawa
miejscowego w sposób między innymi nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do
rynku przedsiębiorców świadczących powyższe
usługi.
Nadto w myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia określenie
wymagań, o których mowa w ust. 1 następuje
w sposób zgodny z wojewódzkim i gminnym planem gospodarki odpadami oraz obowiązującymi
przepisami, w tym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Z powyższego wynika, że norma kompetencyjna
stanowiąca matrialnoprawną podstawę do podjęcia
przez radę gminy uchwały dotyczy – poza wymienionymi w jej punkcie 2 - wymagań materiałowo
– technicznych i sanitarnych, a więc nie daje możliwości zawarcia w tym akcie prawa miejscowego
zapisów obligujących ubiegającego się o zezwolenie
przedsiębiorcę do spełnienia dodatkowych wymogów formalnych, jeśli chodzi o wniosek o udzielenie
zezwolenia lub załączniki do tego wniosku, w tym do
udokumentowania w formie umowy gotowości
przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów i to umowy zawartej co najmniej
na zamierzony czas prowadzenia działalności przez
ubiegającego się o zezwolenie przedsiębiorcę.
Uchwała rady gminy jest aktem poprzedzającym
wydanie odpowiednich zezwoleń, jest rodzajem
oferty skierowanej do przedsiębiorców zawierającej
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określenie i podanie do publicznej wiadomości wymagań - głównie technicznych - jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia oraz ( ale tylko w odniesieniu do zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których odpady
mają być przekazywane. Te techniczne wymagania
określane są poprzez opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Powołane wyżej
rozporządzenie nakazuje wymogi określać w sposób
precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (§ 1, ust 1 in fine), zaś
określenie wymagań, o których mowa w ust. 1, następuje w sposób zgodny z wojewódzkim i gminnym planem gospodarki odpadami oraz obowiązującymi przepisami, w tym regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy (ust 2).
Powyższe przepisy, przyznając kompetencję do
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie odpowiedniego
zezwolenia, stanowią tym samym podstawę do wydania aktu administracyjnego określającego w sposób władczy szczegółowe kryteria udzielania zezwoleń (decyzji administracyjnych), oraz ingerującego
w zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej i swobody wyboru zawierania umów.
Pamiętać bowiem należy, że działalność w zakresie
odbierania odpadów, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest
działalnością prawnie reglamentowaną. Do jej wykonywania potrzebne jest bowiem uzyskanie zezwolenia wydanego przez wójta w formie decyzji administracyjnej (art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Tak więc określone
przez radę wymagania, jakie powinien spełnić
przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia,
składają się na normatywną podstawę orzekania
w sprawie indywidualnej z zakresu administracji
publicznej, tj. w przedmiocie udzielenia zezwolenia.
Warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydania zezwolenia, są inne od warunków, jakim podlega już samo wykonywanie tej działalności. Zakres przedmiotowy uchwały określającej
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych wskazuje art. 7
ust. 3a ustawy. Natomiast warunki wykonywania
zezwolenia należy określić, w zakresie wskazanym
w ustawie w zezwoleniu na wykonywanie tej działalności zgodnie z art. 9 i 9a ustawy. Realizując
kompetencję organ stanowiący musi ściśle
uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu.
Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny
i materialny pomiędzy aktem wykonawczym
a ustawą, co stanowi istotne naruszenia prawa. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne
powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny.
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Odnosząc powyższe rozważania do rozpatrywanej
sprawy Sąd stwierdza, że
zaskarżona uchwała
w § 2, w którym uregulowano co „winien posiadać
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności obejmującej odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych” narusza upoważnienie ustawowe przy określaniu warunków jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia do prowadzenia działalności
określonej w uchwale.
Wskazany w skardze § 2 uchwały Rady Gminy
w Zwierzyniu zawiera wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca, jedynie o charakterze
prawnym oraz organizacyjnym. Tymczasem zarówno ustawa o utrzymaniu czystości w gminach (…)
w art. 7, jak również rozporządzenia Ministra Środowiska wydane na mocy zawartej w niej delegacji
w § 2 i § 3 eksponują przede wszystkim konieczność
określenia w uchwale wyposażenia technicznego
jakie powinien posiadać przedsiębiorca oraz zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze
świadczonymi
usługami.
Analiza
zaskarżonej
uchwały ujawnia brak określenia tego rodzaju wymagań.
W odpowiedzi na skargę organ podniósł, że gdyby
Rada Gminy Zwierzyn dokonała precyzyjnych zapisów jakiego rodzaju sprzęt powinien posiadać
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie określając np. markę lub pojemność albo kolor pojazdu
specjalistycznego wówczas ograniczyłoby to dostęp
do tego typu działalności tj wprowadziłoby nieuczciwą konkurencję i naraziłaby się na podejrzenie
o faworyzowanie jednego podmiotu. W tym zakresie, podejmując uchwałę rada gminy zobowiązana
jest dostosować się do jednoznacznie sformułowanego nakazu określania wymagań w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do
rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie uregulowanym uchwałą (§ 2 oraz 3 In fine
rozporządzenia ). Dlatego pogląd Rady Gminy Zwierzyn o zakazie określania w uchwale marki, pojemności albo koloru pojazdu specjalistycznego jest
słuszny. Wprowadzenie tego rodzaju zapisów ograniczałoby faktycznie dostęp do rynku przedsiębiorców świadczących specjalistyczne usługi, czego
zakazuje omawiane rozporządzenie, to jednak taki
pogląd Rady nie usprawiedliwia braku określenia
w zaskarżonej uchwale wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz zabiegów technicznych, o czym powiedziano wyżej.
Rolą omawianego zarządzenia jest konkretyzacja
wymagań stawianych przedsiębiorcom, którzy ubiegają się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie
usług w zakresie odbierania odpadów, dlatego rada
gminy określając wymogi techniczno-sanitarne dla
przedsiębiorców chcących ubiegać się o odpowiednie zezwolenie - umożliwia świadczenie tych usług.
Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu
upoważnienia udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w tych
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działaniach nie może wkraczać w materię uregulowaną ustawą. Uchwała rady gminy, będąca aktem
prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji), musi zatem respektować unormowania
zawarte w aktach prawnych wyższego rzędu (wyrok
Naczelnego Sadu Administracyjnego w z dnia
28 lutego 2003 roku, w spr. I SA/Lu 882/02, Fin. Kom.
2003, Nr 4). Niewątpliwie naruszeniem upoważnienia ustawowego jest wyjście poza jego granice lecz
także niespełnienie nakazów ustawowych w zakresie
elementów jakie powinien zawierać akt prawa miejscowego.
Powyższe uchybienia zawarte w § 2, zaskarżonej
uchwały, kwalifikują ten przepis do uznania za nieważny albowiem naruszają umocowanie ustawowe.
Wojewoda zaskarżył omawianą uchwałę także
w zakresie § 4 oraz 6. W pierwszym przepisie Rada
Gminy Zwierzyń określiła co „winien posiadać
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami” zaś w drugim co „powinien posiadać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni
zwłok zwierzęcych”.
Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach (…)
w art. 7 ust. 3 stanowi, że rada gminy określi, w
drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt.. 3 i 4, zatem
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (pkt.. 3)
oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części (pkt.. 4). Cytowany przepis nie zawiera wskazań co uchwała winna zawierać, jak to ma miejsce
odnośnie działalności opisanych w art. 7 ust 1 pkt.. 1
oraz 2 ustawy a o czym była mowa w powyższej
części uzasadnienia. Również delegacja ustawowa
skierowana do Ministra Ochrony Środowiska zawar-
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ta w art. 7 ust 7 nie dotyczy działalności określonej
w art. 7 ust. 1 pkt.. 3 oraz 4. Zdaniem Sądu, tak
sformułowany przepis pozostawia radzie gminy
pełną swobodę na określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o prowadzenie takiej działalności.
Rada Gminy Zwierzyń w § 4 oraz 6 zawarła wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności
w nich określonych. W świetle powołanego przepisu
i wynikającej z niego swobody Rada określiła warunki, które uznała za konieczne. Zaskarżone przepisy § 4 oraz 6 określają w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w podanym w nich
zakresie. Wojewoda we wniesionej skardze nie wyeksponował zarzutów wskazujących na naruszenie
w uchwale w § 4 oraz 6 obowiązujących przepisów
ustawy, poprzestając jedynie na odwołaniu się do
treści art. 7 ust 3 oraz 3a ustawy o utrzymaniu czystości (…).
Jak wyżej wykazano Rada Gminy w Zwierzyniu
określiła wymagania wobec przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wskazanym w § 4 oraz 6 w granicach swobody udzielonej przez ustawodawcę. Kierując się taką oceną, Sad uznał skargę w omawianym
zakresie za chybioną.
W istniejącym stanie rzeczy, Sąd z powołaniem się
na przepis art. 147§ 1 p.p.s.a., stwierdził nieważność
uchwały Rady Gminy Zwierzyn Nr XLI/219/2010
z dnia 25 lutego 2010 roku w zakresie § 2, zaś skargę
w pozostałym zakresie oddalił.
Z powołaniem się na przepis art. 152 p.p.s.a., Sąd
stwierdził, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 573/10
z dnia 23 września 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Mirosław Trzecki
Sędzia WSA Joanna Brzezińska

Protokolant

st. sekr. sąd. Anna Lisowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie na uchwałę Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 listopada 2009r. Nr XLII/261/2009 w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w całości,

II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
W dniu 27 listopada 2009r. Rada Gminy Skąpe, działając na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18
ust. 2 pkt. 15 i art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r., Nr 142, poz. 142 z późn. zm.) podjęła uchwałę
Nr XLII/261/2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego. W § 1.1. uchwalono, iż
przedszkole publiczne za odpłatnością świadczy
usługi opiekuńcze ponad podstawę programową,
określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. Nr 4, poz. 17) w wymiarze 3 godzin dziennie,
zwane rozszerzonymi świadczeniami. Zgodnie z ust.
2 uchwały, rodzic (opiekun prawny) ma prawo wyboru pomiędzy przedszkolem realizującym zagwarantowaną
bezpłatną
podstawę
programową
w wymiarze 5 godzin (bez wyżywienia), a przedszkolem realizującym rozszerzone świadczenia za odpłatnością. W § 2 ustalono opłatę dzienną za korzystanie z rozszerzonych świadczeń w wysokości
0,50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego

za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z poz.
zm.), obejmującą opłaty za niżej wymienione świadczenia:
1) zajęcia rozwijające plastyczne i muzyczne
uzdolnienia dzieci w wysokości 0,055% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę,
2) gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka w wysokości
0,090% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę,
3) zajęcia relaksacyjne: muzykoterapia, wizualizacja w wysokości 0,060% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę,
4) nauczanie z wprowadzaniem elementów kinezjologii edukacyjnej w wysokości 0,041% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za
pracę,
5) prowadzenie zajęć alternatywnej nauki czytania, w wysokości 0,060 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę,
6) zajęcia czytelnicze w ramach ogólnopolskich
akcji czytania książek dla dzieci w wysokości
0,045% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę,
7) przygotowywanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych przedszkolnych i środowiskowych w wysokości
0,060% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę,
8) opieka na dzieckiem w czasie realizacji świadczeń z pkt.. 1-7 w wysokości 0,090% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę.
W § 3 ustalono sposób i kryteria ustalania ulg
w opłatach, o których mowa w § 2. Zgodnie zaś
z § 5 uchwalono, iż traci moc uchwała
Nr XIX/132/2008 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 49,
poz. 919). W myśl § 6 uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego. Ogłoszona
ona została w Dzienniku Urzędowym Nr 5, poz. 53
z 2010r.
Pismem z dnia 30 czerwca 2010r. skargę na uchwałę
wniósł Prokurator Rejonowy w Świebodzinie. Za-
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skarżając wskazaną uchwałę w części obejmującej
§ 2 zarzucał jej istotne naruszenie prawa tj. art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67,
poz. 329 z późn. zm.) polegające na uchwaleniu
opłaty stałej pomimo, że brak po stronie rady gminy
kompetencji do ustalania opłat o takim charakterze
za korzystanie z przedszkola, nakładanych na rodziców (opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli
publicznych niezależnie od czasu korzystania i charakteru
dodatkowych
świadczeń
opiekuńczowychowawczych oferowanych przez dane przedszkole oraz rozmiaru korzystania z tych świadczeń
przez poszczególne dzieci.
Z powołaniem na przepis art. 147 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2020r. Prawo po postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153.,
poz. 1270 z poz. zm. - dalej jako: ppsa) wnosił
o stwierdzenie nieważności uchwały w zaskarżonej
części. W uzasadnieniu skargi wywodził, iż zgodnie z
przepisem art. 14 ust 5 ustawy o systemie oświaty
zakres udzielonego radzie upoważnienia sprowadza
się do ustalenia opłaty. Określając znaczenie użytego w treści art. 14 ust. 5 tej ustawy, a niezdefiniowanego w niej pojęcia "opłata", wywodził, iż pośród
danin publicznych dokonać można wyodrębnienia
dwóch kategorii: podatków i opłat. Podstawą tego
rozróżnienia jest koncepcja ekwiwalentności. Opłaty
wydają się stanowić wynagrodzenie za związane
z kosztami działania władzy. Nakładanie opłat jest
dopuszczalne w trzech sytuacjach, jeśli obywatel
korzysta z obiektów i urządzeń należących do państwa (np. opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego udziałem staje się
jakiś przywilej ze strony państwa (opłaty koncesyjne), a także jeśli organ państwa musi zajmować się
sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.). Opłatę można zdefiniować jako
przymusową odpłatność, nakładaną przez władze
publiczne za oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje więc charakterystyczny dla opłat
związek przyczynowy między świadczeniem pieniężnym dłużnika (opłatą), a świadczeniem wzajemnym administracji publicznej. Opłata stanowi więc
instytucję prawno-finansową, której istotną cechą
jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata
stanowi zatem swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez
podmiot prawa publicznego. Zdaniem Prokuratora
Rejonowego taki charakter ma opłata ustalana na
podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
(por. M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2006, str.
157). W świetle przywołanych przepisów, nie budzi
również wątpliwości kompetencja rady do ustanowienia opłat za świadczenia w prowadzonych przez
gminę przedszkolach publicznych, przy czym opłaty
te mogą być ustalane tylko za świadczenia przekraczające minimum programowe wychowania przedszkolnego. Rada nie może zaś ustalać w uchwale
opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym
jeżeli realizuje ono jedynie podstawy programowe,
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gdyż mieszczące się w tym zakresie świadczenia są
bezpłatne. Konsekwentnie do powyższego rada
gminy nie może ustalać odpłatności za świadczenia,
które mieściłyby się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, gdyż świadczenia takie są
bezpłatne, a także nie może obciążać opłatami rodziców dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej opieki przedszkolnej. Wskazywał, iż
w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, że uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 ustawy opłata nie może mieć charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej
ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
M.in. w wyroku z dnia 3 marca 2009r., l OSK 1189/08
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż ustalenie opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do
jej ponoszenia niezależnie od czasu korzystania
i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczowychowawczych oferowanych przez dane przedszkole, stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5
ustawy o systemie oświaty.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą, co wymaga szczegółowego wykazania za jakiego rodzaju
świadczenie jest żądana i co się na opłacane świadczenie składa. Uchwała powinna zatem precyzyjnie
określać poszczególne świadczenia przekraczające
podstawę programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych
świadczeń. Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za
każde ze świadczeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na
kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim
przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona.
Brak czytelności co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i odpowiadającej
im opłaty, pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania z usług
przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej oceny
w tym zakresie. Takie ogólnikowe ujęcie przedmiotowej opłaty powoduje w istocie przyjęcie tylko jednej, a przy tym sztywnej opłaty, która w istocie nakłada na rodziców dzieci obowiązek jej ponoszenia
w każdym przypadku korzystania przez dziecko
z wychowania przedszkolnego, niezależnie od rozmiaru i rodzaju tych dodatkowych świadczeń oferowanych poza podstawą programową przez przedszkole, oraz bez związku z tym, czy konkretne dziecko korzysta w ogóle z owych dodatkowych świadczeń (a jeśli nawet tak, to w jakim rozmiarze). Skarżący podkreślał, że zaskarżona uchwała jako akt
prawa miejscowego o charakterze generalnym
i abstrakcyjnym powinna zakresem swojego uregulowania obejmować wszystkie możliwe sytuacje.
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, akt
normatywny (a takim jest przedmiotowa uchwała)
powinien zawierać próbę zdefiniowania danego
określenia, jeżeli jest ono wieloznaczne lub nieostre,
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a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości albo
znaczenie danego określenia nie jest powszechnie
zrozumiałe. Wprowadzenie w uchwale będącej aktem prawa miejscowego uregulowań sformułowanych w sposób trudny do jednoznacznego odczytania stanowi istotne naruszenie prawa. Zawarte w § 2
zakwestionowanej uchwały sformułowania takiego
warunku nie spełniają Kierując się zasadą ekwiwalentności świadczeń opłatę wnosi się za konkretne
świadczenia, przekraczające podstawę programową.
W ustawie nie przewidziano bowiem pojęcia „opłaty
stałej". Wychowanie i nauczanie w ramach podstawy programowej jest bezpłatne, a zatem niezbędne
jest określenie świadczeń, które są odpłatne. Samo
ogólne wskazanie w uchwale, że w ramach zajęć
rozszerzonych realizowane będą poszczególne rodzaje zajęć, jak np. zajęcia rozwijające plastyczne
i muzyczne uzdolnienia dzieci, czy też gry i zabawy
tematyczne wspomagające rozwój społeczny i emocjonalny dzieci jest niewystarczające. Z takiego
określenia nie wynika bowiem jakie konkretnie zajęcia mają być prowadzone, które podstawę programową przekraczają Czas realizacji zajęć ponadprogramowych powinien być również określony, albowiem rodzic lub opiekun dziecka, w zależności od
swoich możliwości finansowych i innych uwarunkowań winien mieć możliwość wyboru poszczególnych świadczeń. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, iż dziecku jest np. zapewnione świadczenie
ponadprogramowe, poza placówką przedszkolną
bądź też że dziecko w poszczególnych dniach tygodnia przebywa w przedszkolu zróżnicowaną liczbę
godzin. Zaskarżona uchwała wprowadza faktycznie
opłatę stałą. Nadto nie przewiduje możliwości rezygnacji przez świadczeniobiorcę z poszczególnych
świadczeń oferowanych w ramach programu rozszerzonego. Ponadto uchwała ta nie przewiduje
możliwości zwrotu opłaty za świadczenia ponadprogramowe w wypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu, co oznacza, że opłata ponoszona jest
przez rodziców/opiekunów dziecka za samą gotowość do spełnienia świadczeń. Powyższe stanowi
również naruszenie ekwiwalentności świadczeń.
Zarzucał także, iż określone przez zaskarżoną uchwałę zajęcia świadczone ponad podstawę programową, a dotyczące wymienionych w pkt.. od 1 do 8 § 2
w rzeczywistości są zajęciami wchodzącymi w skład
podstawy programowej, której zakres określono
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17). Reasumując - skarżący zarzucał, że podejmując zaskarżoną uchwałę Rada Gminy w Skopem dokonała
istotnego naruszenia prawa, polegającego na braku
wykazania rodzajowego i czasowego zajęć, z których
korzystałyby dzieci w ramach programu wychowania przedszkolnego wykraczającego poza jego podstawy programowe oraz nie wskazaniu w sposób
precyzyjny opłat za poszczególne zajęcia, a także
wskazaniu jako zajęć wykraczających poza podstawę
programową zajęć, które w istocie realizują zakres
tej podstawy, za które tym samym nie można pobierać opłat.
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W odpowiedzi na skargę Rada Gminy wniosła o jej
oddalenie lub zwieszenie postępowania z uwagi na
trwające prace legislacyjne zmierzające do nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie obejmującym kwestie zasad ustalania odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga podlegała uwzględnieniu.
Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Zakres sądowej kontroli działania administracji
publicznej obejmuje także orzekanie w sprawach
skarg na akty prawa miejscowego oraz inne akty
organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3
§ 1 w związku z § 2 pkt. 5 oraz pkt. 6 ppsa). Zgodnie
z przyjmowaną dla sądownictwa administracyjnego
zasadą legalności kontrola taka sprawowana jest
pod względem zgodności z prawem (art. 1 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych), która
z kolei determinuje charakter środków prawnych
stosowanych przez to sądownictwo, wymienionych
w szczególności w art. 145 do 151 ppsa.
Kompetencja Prokuratora do wniesienia skargi znajduje swe umocowanie w art. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jednolity:
Dz. U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 ze zm.), który stanowi,
że jeżeli uchwała organu samorządu terytorialnego
albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek
o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru;
w wypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie
jej nieważności do sądu administracyjnego.
W pierwszej kolejności wskazania wymagało, iż
w sprawie nie zachodziły podstawy do uwzględnienia alternatywnego wniosku Rady Gminy Skąpe
o zawieszenie postępowania. Fakt trwania prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o systemie
oświaty stanowi przyczyny zawieszenia (art. 123
– 125 ppsa ). Zgodnie ze swą kognicją sąd administracyjny dokonuje kontroli legalności zaskarżonej
uchwały wg stanu prawnego i faktycznego istniejącego w dacie jej podjęcia i dla jej wyniku bez znaczenia prawnego pozostaje zmiana przepisów prawa
dokonana po wskazanej dacie.
Przechodząc do meritum przypomnienia wymaga,
że podstawy stwierdzenia nieważności uchwały lub
aktu organu gminy wyznaczone są przez przepisy
ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 91
ust. 1 zdanie 1 tej ustawy, uchwała lub zarządzenie
organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne.
W orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie utrwalony jest pogląd, iż tylko istotne naruszenie
prawa stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały (aktu) organu gminy. Za „istotne"
naruszenie prawa uznaje się uchybienie prowadzące
do skutków, które nie mogą być tolerowane w de-
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mokratycznym państwie prawnym. Do nich zalicza
się między innymi naruszenie przepisów prawa
ustrojowego oraz prawa materialnego, a także przepisów regulujących procedury podejmowania
uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak „Akty nadzoru
nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny" w Samorząd Terytorialny 2001r. z. 1-2, s. 101-102).
Przedmiotem skargi Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie stała się uchwała Rady Gminy
w Skąpem w sprawie odpłatności za korzystanie ze
świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową, podjęta na
podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. – dalej jako: u.s.o )
w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 7 ust. 1 pkt. 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 142, poz. 142
ze zm). W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, że
uchwała ta jest aktem normatywnym o charakterze
prawa miejscowego. Za takim charakterem uchwały
podejmowanej na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 u.s.o. przemawia przede
wszystkim to, że jest ona wydawana na podstawie
upoważnienia ustawowego i zawiera normy prawne, które adresowane są do każdego, w określonym
w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm
zawartych w takiej uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym (vide wyrok
NSA z 22 listopada 2005r., sygn. akt l OSK 971/05).
Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli należy do zadań własnych gmin. W myśl art. 6 ust. 1 u.s.o, przedszkolem
publicznym jest przedszkole, które: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 2) przeprowadza rekrutację dzieci
w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3)
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach. Dla oceny regulacji zawartych w zaskarżonej uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 u.s.o, w którym
ustawodawca upoważnił radę gminy do ustalania
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę
przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6
pkt. 1 tej ustawy. Z przywołanego wyżej przepisu
wynika, że zakres udzielonego radzie upoważnienia
sprowadza się do ustalenia opłaty za świadczenia
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Wskazać należy, iż skarżący zasadnie wskazał charakter prawny opłat o jakich mowa w przepisie
art. 14 ust. 5 u.s.o. Obowiązujące przepisy prawa nie
zawierają ustawowej definicji pojęcia „opłata". Podstawą rozróżnienia danin publicznych (podatków
i opłat) jest koncepcja ekwiwalentności. Nakładanie
opłat jest dopuszczalne w trzech sytuacjach: jeśli
obywatel korzysta z obiektów i urządzeń należących
do państwa (np. opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego udziałem
staje się jakiś przywilej ze strony państwa (opłaty
koncesyjne), a także jeśli organ państwa musi zaj-
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mować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie
zaświadczeń, zezwoleń itd.). Opłatę można zatem
zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między
świadczeniem
pieniężnym
dłużnika
(opłatą),
a świadczeniem wzajemnym administracji publicznej. Opłata stanowi zatem instytucję prawnofinansową której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub
samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi tym samym
swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego
świadczenia oferowanego przez podmiot prawa
publicznego. Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter
ma opłata ustalona na podstawie powołanego przepisu art. 14 ust. 5 u.s.o. W świetle dotychczasowego
orzecznictwa sądów administracyjnych nie budzi
wątpliwości, że uchwalona na jego podstawie opłata
nie może mieć charakteru stałego, bowiem obowiązek jej ponoszenia istniałby w każdym przypadku
uczęszczania przez dziecko do przedszkola, bez
uwzględnienia przy tym rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
Ustawową zasadą jest, że przedszkole publiczne
prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z 2009r. Nr 4, poz. 17).
Działalność przedszkoli w pozostałym zakresie,
w szczególności obejmującym zajęcia ponadprogramowe jest odpłatna. Gmina zatem nie jest
uprawniona do pobierania od rodziców (opiekunów)
dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat
za zajęcia, które mieszczą się w ramach określonych
w załączniku Nr 1 do wspomnianego wyżej rozporządzenia. Opłaty mogą dotyczyć wyłącznie świadczeń w załączniku tym nie wymienionych. Wskazany
akt wykonawczy określając zajęcia mieszczące się
w granicach podstawy programowej kieruje się
głównie celem, jaki poprzez te zajęcia należy osiągnąć w zakresie rozwoju dziecka. Taka konstrukcja
przepisów prawa może powodować trudności
w zdefiniowaniu przez organ uchwałodawczy gminy
tych zajęć, które tą podstawę programową przekraczają i mogą być realizowane przez przedszkole za
opłatą. Tym niemniej nie zwalnia to organu z tego
obowiązku. Organ uchwałodawczy musi w taki sposób oznaczyć zakres oferowanych przez przedszkole
odpłatnych usług, aby dały się one w sposób bezpośredni i jednoznaczny odróżnić od zajęć zdefiniowanych w ramach podstawy programowej określonej wskazanym rozporządzeniem.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
również wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związ-
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ku przyczynowym z oferowanym mu świadczeniem.
Uchwała powinna precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę programową, oferowane przez przedszkole publiczne,
a także wskazywać co składa się na każde z tych
świadczeń. Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za
każde ze świadczeń z osobna. Zasadnie wskazywał
skarżący , iż sposób ustalenia odpłatności powinien
być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej
i zasadzie ekwiwalentności, a argumentacja za nim
przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona.
Brak czytelności co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i odpowiadającej
im opłaty, pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania z usług
przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej oceny
w tym zakresie.
Zdaniem Sądu zaskarżona uchwała powyższych
wymogów nie spełnia. W istocie bowiem wprowadza ona jedną, stałą opłatę w wysokości 0,50% minimalnego wynagrodzenia za „rozszerzone świadczenia" oferowane w rozmiarze 3 godzin dziennie
bez względu na faktyczny czy planowany pobyt
dziecka w przedszkolu. Taka konstrukcja uchwały
w połączeniu z brakiem określenia konkretnych zajęć
i ich wymiaru czasowego nie uwzględnia bowiem
faktu, iż dziecko w przedszkolu może w poszczególnych dniach tygodnia przebywać zróżnicowaną liczbę godzin. Tym samym rodzic (opiekun) dziecka
pozbawiony jest możliwości wyboru poszczególnych świadczeń w zależności od swych możliwości
finansowych lub innych uwarunkowań. Na stały
charakter opłaty wskazuje też ogólnikowe i zbiorcze
określenie rodzaju świadczeń z przypisaniem każdej
z ich kategorii opłaty w wysokości określonego procenta minimalnego wynagrodzenia, składającego
się w sumie na określoną procentowo i w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia jedną dzienną
opłatę. Takie ogólnikowe i zbiorcze ujęcie zajęć
„rozszerzonych" uznanych za przekraczające podstawę programową jest niewystarczające. Z kolei
fakt, iż uchwała nie przewiduje możliwości zwrotu
opłaty za świadczenia ponadprogramowe w wypadku nieobecności dziecka w przedszkolu oznacza, iż
naruszona jest zasada ekwiwalentności, gdyż opłata
ponoszona jest przez rodziców (opiekunów) dziecka
za samą gotowość do spełnienia świadczenia. Analiza uregulowań uchwały Rady Gminy Skąpe prowadzi do wniosku, iż organ stanowiący tej gminy nie
zrealizował powinności wykazania, iż wysokość
świadczenia pieniężnego nałożonego na rodzica
dziecka korzystającego z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą. Skoro ustawodawca upoważnia
organ samorządu terytorialnego do ustalenia opłaty
za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, przeto przy wykonywaniu tej
kompetencji organ stanowiący nie może poprzestać
na określeniu opłaty jedynie według kryterium czasu
przebywania dziecka w przedszkolu ponad czas
wymagany na realizację podstawy programowej
(3 godziny dziennie), bez skonkretyzowania poszczególnych świadczeń (rodzajowego i czasowego)
oraz odpowiadających im usług, a także przedsta-
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wienia kalkulacji ekonomicznej. Brak czytelności co
do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczo
wychowawczych i odpowiadającej im opłaty pozbawia rodziców lub opiekunów dzieci, przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania z usług
przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej oceny
w tym zakresie. Za przedstawienie przekonywującej
kalkulacji ekonomicznej nie może być uznane odniesienie poszczególnych, tematycznie tylko opisanych
rodzajów świadczeń ponadprogramowych, w stosunku procentowym do najniższego wynagrodzenia
miesięcznego. Nie wynika bowiem z niego, na jakich
przesłankach oparto wskazane wyliczenie oraz czy
ustalona w ten sposób opłata jest adekwatna do
oferowanego świadczenia. Zauważyć należy, że
przypisanie poszczególnym rodzajom zajęć „rozszerzonych" wymienionych w pkt. 1 - 7 § 2 uchwały,
określonej procentowo stawki dziennej oznacza jedynie, iż nadal mamy do czynienia ze stałymi opłatami cząstkowymi składającymi się na jedną stałą
opłatę dzienną, którą ponosić ma rodzic (opiekun)
dziecka niezależnie od faktycznego czy zamierzonego zakresu korzystania ze świadczeń rozszerzonych.
O tym, że opłata dzienna ma charakter stały obejmując niejako cząstkowe opłaty stałe z pkt. 1 – 7 § 2
przesądza też pkt.. 8 § 2 w którym określono koszt
opieki dziennej nad dzieckiem w czasie realizacji
zajęć „rozszerzonych".
Podkreślenia też wymaga, że porównanie treści
pkt. 1 – 7 § 2 kontrolowanej uchwały z treścią załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół wskazuje, iż tak ogólnikowo sformułowanie
i obejmujące szeroki zakres tematyczny „rozszerzone zajęcia" o jakich mowa w uchwale w znacznej
części wchodzą w skład podstawy programowej,
w ramach realizacji której świadczenia muszą być
oferowane przez gminę bezpłatnie (np. rodzaj zajęć
rozszerzonych z pkt. 1 § 2 uchwały niewątpliwie pokrywa się częściowo zarówno z zakresem celów
wskazanych do realizacji w pkt. 1 jak i pkt. 8 podstawy programowej).
Zaakcentować należy też, a to w kontekście regulacji
§ 1 pkt. 2 uchwały , iż ustawa o systemie oświaty
daje rodzicom ( opiekunom ) dziecka prawo wyboru
czy i w jakim zakresie korzystać będzie ono ze
świadczeń rozszerzonych (tj. z jakiego rodzaju zajęć
rozszerzonych i w jakim czasowo rozmiarze) oferowanych przez przedszkole publiczne ponad podstawę programową , gdy tymczasem uchwała wprowadza prawo wyboru nie zajęć, a między przedszkolami - realizującym wyłącznie podstawę programową lub wraz z nią oferującym zajęcia rozszerzone.
Powyższe, stwierdzone w zaskarżonej uchwale
uchybienia mają charakter istotnych naruszeń prawa - z uwagi przekroczenie przez Radę Gminy delegacji ustawowej - i skutkują stwierdzeniem jej nieważności w całości. Mimo bowiem zaskarżenia przez
Prokuratora jedynie § 2 uchwały Sąd uznał, iż eliminacja z obrotu prawnego przepisów uchwały o zasadniczym dla jej bytu znaczeniu, powoduje konieczność eliminacji zaskarżonej uchwały w całości.
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Wyeliminowanie z obrotu prawnego, zgodnie z żądaniem skargi jedynie § 2 zaskarżonej uchwały,
uczyniło bezprzedmiotowymi pozostałe regulacje
uchwały. Zakres derogacji dokonywanej przez sąd
powinien bowiem uwzględniać fakt, iż przedmiotowa uchwała jako akt prawa miejscowego winna
spełniać podstawowe kryteria zastosowania normatywnego.
Kwestią końcową pozostawało jeszcze zastosowanie
w sprawie art. 152 ppsa. Skład Sądu orzekający
w niniejszej sprawie skłania się ku poglądowi, że
instytucja wstrzymania zaskarżonego aktu dotyczy
także w przedmiotowej sytuacji aktu prawa miejscowego. Dostrzec należy, iż pogląd konkurencyjny
(vide: wyrok NSA z dnia 16 marca 20010r., l OSK
1646/09), odwołujący się przede wszystkim do stanowiska zawartego w uchwale 7 sędziów NSA
z dnia 15 maja 2000r., (OPS 1/00, publ. ONSA 2000,
nr 4, poz. 134) dotyczył art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.). Zgodnie z jego
nie obowiązującą już treścią „wniesienie skargi do
sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub zawieszenia czynności, jednakże sąd może na wniosek strony
lub z urzędu wydać postanowienie o wstrzymaniu
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wykonania tego aktu lub zawieszeniu czynności,
zwłaszcza jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków". Przepis
ten w istocie zatem odpowiada w obecnej regulacji
art. 61 § 1 i § 3 ppsa. Natomiast zakres zastosowania
przepisu art. 152 ppsa dotyczy wykonalności w szerokim jej sensie. Zwrot „w razie uwzględnienia
skargi sąd w wyroku określa, czy i w jakim zakresie
akt lub czynność nie mogą być wykonane", użyty
w komentowanym przepisie, należy zatem traktować jako synonim określenia „czy i w jakim zakresie
zawieszona jest moc (skutek prawny) aktu lub czynności". W tej sytuacji to czy konkretny akt poddaje
się wykonaniu w sensie czynienia użytku z uprawnienia bądź wypełnienia obowiązku z niego wynikającego nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia, o którym stanowi wymieniony przepis (vide: Z. Kmieciak,
glosa do wyroku NSA z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK
591/04, publ. OSP 2005/4/50; także R. Sawuła, Stosowanie art. 152 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia,
publ. PiP z 2004/8/71 i powołane tam poglądy).
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 563/09
z dnia 26 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz
(spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Grażyna Staniszewska
Sędzia WSA Joanna Brzezińska

Protokolant

sekr. sąd. Elżbieta Dziecięlewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada
2009r. przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Tomasza Świstaka sprawy
ze skargi Wojewody Lubuskiego na uchwałę Rady
Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 kwietnia 2001r.
Nr XXIV/156/2001 w przedmiocie ustalenia zasad
obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność
Powiatu Krośnieńskiego
I.

stwierdza nieważność § 6 zaskarżonej uchwały,

II. określa, że zaskarżona uchwała, w części
określonej w pkt I wyroku, nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
1. Skargą z dnia 27 lipca 2009r. Wojewoda Lubuski
wniósł o stwierdzenie nieważności § 6 uchwały Rady Powiatu w Krośnie Odrzańskim Nr XXIV/156/01
z dnia 25 kwietnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad
obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność
powiatu krośnieńskiego zarzucając jej istotne naruszenia prawa. tj. art. 68 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004. Nr 261, poz. 2603 ze zm.; dalej ustawa
o gospodarce nieruchomościami).
W uzasadnieniu skargi Wojewoda Lubuski wskazał,
że Rada Powiatu w Krośnie Odrzańskim na sesji
w dniu 25 kwietnia 2001r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu krośnieńskiego.
W dniu zaskarżenia przez organ nadzoru § 6 uchwały przepis ten nie obowiązywał bowiem został uchylony uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego
Nr VI/46/2007 z dnia 28 marca 2007r.
Stwierdzenie nieważności jest, w ocenie organu
nadzorczego, konieczne gdyż zaskarżone postanowienie może być stosowane do sytuacji z okresu
poprzedzającego uchylenie. Stąd mimo formalnego

uchylenia zapisu uchwały organu samorządu terytorialnego, może być uwzględnione żądanie oparte na
podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
2. Paragraf 6 zaskarżonej uchwały brzmiał następująco: „ wyraża się zgodę na stosowanie przez Zarząd
Powiatu bonifikat w niżej wymienionych wysokościach od ceny ustalonej zgodnie z przepisem art. 67
ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej:
1) osobom fizycznym i prawnym prowadzącym
działalność charytatywną. opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczorozwojową, wychowawczą lub sportowoturystyczną, z przeznaczeniem tych nieruchomości na cele prowadzonej działalności statutowej nie związanej z działalnością zarobkową
– 50%,
2) kościołom i związkom wyznaniowym mającym
uregulowane stosunki z państwem, na cele
działalności sakralnej – 50%,
3) przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze
bezprzetargowej wprowadza się bonifikatę
w wysokości 50% wartości lokalu ustalonej
zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdy najemca lub dzierżawca
wnosi zapłatę ceny sprzedaży za lokal w całości,
4) w budynkach wielomieszkaniowych przy sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych jednocześnie wprowadza się bonifikatę w wysokości
30% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ustawy
o gospodarce nieruchomościami,
5) przy zbywaniu:
w drodze bezprzetargowej nieruchomości
wpisanych do rejestru zabytków, do wartości lokalu, budynku, gruntu oraz opłat za
użytkowanie wieczyste wprowadza się bonifikatę w wysokości do 70% dla nieruchomości powiatowych, położonych na terenie powiatu,
w drodze przetargowej nieruchomości
powiatowych wpisanych do rejestru zabytków stosuje się obniżki wynikające
z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami”.
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3. Uchwałą Nr VIII/50/2003 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 czerwca 2003r. zmieniono uchwałę
Nr XXIV/156/2001 Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 25 kwietnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad
obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność
powiatu krośnieńskiego wprowadzając w jej § 6
pkt. 5 następujące brzmienie tiretu drugiego:
„w drodze przetargowej nieruchomości powiatowych wpisanych do rejestru zabytków wyraża się
zgodę na obniżenie przez Zarząd Powiatu bonifikaty
określonej w art. 68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przedziałach od 5% do 50% ceny
nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego”.
4. W ocenie Wojewody Lubuskiego z norm art. 68
ust. 1 i 3 oraz 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ (w sprawie zarząd
powiatu), w każdej sprawie o udzielenie bonifikaty,
najpierw ustala wartość nieruchomości. Następnie
zwraca się do rady o zgodę na udzielenie bonifikaty
bądź jej obniżenie. Rada zatem podejmuje uchwałę,
która winna dotyczyć wyłącznie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty bądź jej obniżenie w odniesieniu do oznaczonej nieruchomości, której cena została wcześniej oszacowana zgodnie z przepisami
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgoda
rady ma więc mieć za każdym razem charakter indywidualny. Art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie daje podstaw do wydania aktu
o charakterze generalnym, który odnosi się do ogólnie określonego kręgu nieskonkretyzowanych nieruchomości, przed ustaleniem ceny nieruchomości
w sposób określony w art. 67 tej ustawy.
5. W odpowiedzi na skargę Rada Powiatu Krośnieńskiego wniosła o umorzenie postępowania sądowego albo odrzucenie skargi. Uzasadniając stanowisko
wskazano, że brak jest podstaw do żądania stwierdzenia nieważności § 6 zaskarżonej uchwały, gdyż
nie można orzec o nieważności bądź niezgodności
z prawem uchwały organu jednostki samorządu
terytorialnego, stanowiącej akt normatywny, jeżeli
uchwała ta została przez uprawniony organ uchylona lub utraciła moc prawną przed wydaniem wyroku. W tej sytuacji bezprzedmiotowe staje się postępowanie sądowe dotyczące zaskarżonej decyzji
(art. 161 § pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej
p.p.s.a.).
Wniosek o odrzucenie skargi motywowany był zaś
poglądem, że skarga organu nadzoru na uchwałę
organu powiatu jest dopuszczalna po uprzednim
wezwaniu organu powiatu do usunięcia prawa, czego skarżący nie dopełnił.
6. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, który
zgłosił swój udział w postępowaniu poparł skargę,
wnosząc o stwierdzenie nieważności § 6 przedmiotowej uchwały, podkreślił, że złożenie przez organ
nadzoru skargi na uchwałę rady powiatu nie musi
być poprzedzone wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.

Poz. 1772

Odnosząc się do wniosku o umorzenie postępowania wskazał, że nie jest on zasadny, gdyż wcześniejsze uchylenie przez Radę Powiatu Krośnieńskiego
§ 6 uchwały z dnia 25 kwietnia 2001r.
Nr XXIV/156/2001 nie czyni bezprzedmiotowym postępowania sądowoadmnistracyjnego zainicjowanego skargą Wojewody Lubuskiego. Zaskarżony akt
prawny wszedł bowiem do obrotu prawnego
w związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązywał od dnia
5 lipca 2001 roku do 2 maja 2007r., kiedy to weszła
w życie uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 28 marca 2007r. Nr VI/46/2007 zmieniająca
uchwalę z dnia 25 kwietnia 2001 r., między innymi,
poprzez uchylenie kwestionowanego § 6.
Odnosząc się do zarzutów skargi wskazał ponadto, iż
w jego ocenie zaskarżony § 6 uchwały narusza nadto w istotny sposób art. 73 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez udzielenie zarządowi
powiatu generalnego upoważnienia do dowolnego
obniżenia bądź podwyższenia do 70 % bonifikat,
przysługujących od opłat rocznych za użytkowanie
wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru
zabytków, pomimo braku po stronie rady powiatu,
kompetencji do uchwalenia przepisów w sposób
generalny i na przyszłość, upoważniających zarząd
powiatu do zmiany wysokości bonifikat przysługujących nabywcom i użytkownikom wieczystym nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
7. Na rozprawie pełnomocnik Rady Powiatu Krośnieńskiego podniósł zarzut naruszenia art. 32 Konstytucji RP w zw. z art. 90a ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm., dalej ustawa
o samorządzie powiatowym) przez uprzywilejowanie pozycji Wojewody w stosunku do innych skarżących. Wniósł na tej podstawie o skierowanie pytania
prawnego do Trybunału Konstytucyjnego.
Obecny na rozprawie Prokurator wniósł o oddalenie
tego wniosku, nie podzielając zarzutów pełnomocnika Rady Powiatu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
8. Na podstawie art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między
innymi poprzez kontrolę działalności administracji
publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego
oraz inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.).
9. Nadzór nad działalnością powiatu regulują przepisy rozdziału 8 ustawy o samorządzie powiatowym.
Podstawowym instrumentem nadzoru nad działalnością powiatu jest wynikający z art. 79 ust. 1 tej
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ustawy o samorządzie powiatowym obowiązek organu nadzoru do stwierdzenia nieważności uchwały
organu powiatu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia jej doręczenia organowi, jeśli jest ona
sprzeczna z prawem. Pozycję organu nadzoru
wzmacnia dodatkowo wynikający z art. 78 ust. 1
obowiązek starosty
przedłożenia
wojewodzie
uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia, zaś
uchwał w sprawie wydania przepisów porządkowych w ciągu dwóch dni od ich podjęcia. Szczególne uregulowanie kwestii nadzoru nad działalnością
powiatu zawarte zostało w art. 90a ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi, że w sprawach,
o których mowa w niniejszym rozdziale (rozdział 8 nadzór nad działalnością powiatu), nie stosuje się
przepisów art. 52 § 3 i 4 ppsa. Nie jest ono jednak
przejawem uprzywilejowania organu nadzoru
w sposób naruszający konstytucyjną zasadę równości. Nie stanowi ono bowiem wyłomu w systemie
prawa, gdyż identyczne regulacje zawierają - art. 102
a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 88a
ustawy o samorządzie województwa.
Wyczerpujące i zasługujące na pełną akceptację
w tej mierze stanowisko przedstawił Naczelny Sąd
Administracyjny w postanowieniu z dnia 11 kwietnia
2006 r., I OSK 152/06 (publ. Lex nr 209129). Wskazano w nim, że samorząd terytorialny jest zdecentralizowaną formą administracji państwowej. Państwo
samoogranicza się na rzecz samorządu, przekazując
mu istotną część zadań publicznych. To przekazanie
sprawia, że we wszystkich systemach samorządu
terytorialnego na świecie (poza państwami, które
takiej formy władzy lokalnej nie przewidują) państwo sprawuje poprzez swoje organy, nadzór nad
samorządem terytorialnym. Organy nadzoru w ramach swoich uprawnień nadzorczych są uprawnione do składania skargi do sądu administracyjnego,
a ich skarga stanowi jeden ze środków nadzoru.
Dlatego pozycja prawna organów nadzoru nie może
i nie jest zrównana z pozycją osób, które są uprawnione do wniesienia skargi na uchwały organów
samorządu terytorialnego.
Zamieszczenie przepisu art. 87 ustawy o samorządzie powiatowym w rozdziale dotyczącym nadzoru
nad działalnością powiatu nie może stanowić żadnego punktu odniesienia dla oceny kompetencji
i uprawnień wojewody jako organu nadzoru. Podobne rozwiązanie jest w ustawie o samorządzie
gminnym - art. 101, a odmienne tylko w ustawie
o samorządzie województwa - art. 90 tej ustawy,
gdyż tam zaskarżenie w drodze skargi powszechnej
dotyczy tylko aktów prawa miejscowego. Z tego
względu zostało ono zamieszczone w rozdziale
8 dotyczącym aktów prawa miejscowego stanowionego przez samorząd województwa.
Jeśli chodzi o zasadę równości była ona wielokrotnie przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z dotychczasową linią orzecznictwa
przyjmuje się, że wyrażona w art. 32 Konstytucji RP
zasada równości oznacza, że wszystkie podmioty
charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą
(relewantną) powinny być traktowane równo, a więc
według jednakowej miary, bez zróżnicowań, zarówno dyskryminujących jak i faworyzujących (wyrok
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TK z dnia 5 listopada 1997r., K 22/97, OTK
Nr 3-4/1997 poz. 41). Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego jest jednoznaczne, decyduje istnienie (lub
nie) istotnej relewantnej cechy podmiotów prawa
(adresatów norm prawnych). Takiej cechy nie ma
w przypadku, gdy organ nadzoru państwowego nad
samorządem terytorialnym, którego kompetencja do
wnoszenia skarg ma charakter środka nadzoru korzysta z tego uprawnienia w celu ochrony interesu
publicznego i obowiązującego porządku prawnego.
Szczególna pozycja organów nadzoru wyraża się nie
tylko w powołanym przepisie art. 90 a ustawy o samorządzie powiatowym (który odnosi się nie tylko
do organów nadzoru ale i do organów powiatu
i związków) ale również w tym, że przyznane
w art. 81 § 1 ustawy o samorządzie powiatowym
kompetencja nadzorcza organu nadzoru, przyznająca mu prawo skargi do sądu administracyjnego, nie
została ograniczona żadnym terminem jej realizacji.
Powyższe rozwiązania doprowadziły Naczelny Sąd
Administracyjny do wniosku, że nie można porównywać i oceniać z punktu widzenia zasady równości
pozycji organu nadzoru i pozycji podmiotów prywatnych zaskarżających uchwały organów samorządu. Ustawodawca zróżnicował bowiem zasadnie
sytuację prawną tych podmiotów.
10. Nie ma też podstaw do wystąpienia z pytaniem
prawnym do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie
z art. 193 Konstytucji każdy sąd może przedstawić
Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne, co
do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją,
ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub
ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne
zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed tym
sądem. Przewidziane w art. 193 Konstytucji uprawnienie sądu oznacza obowiązek tylko w tym wypadku, gdy sąd ma wątpliwości, co do konstytucyjności
danego przepisu. Skład orzekający w niniejszej
sprawie, z przyczyn podanych wyżej nie powziął
wątpliwości.
Jednocześnie treść art. 90 a ustawy przesądza, że
organ nadzoru nie ma obowiązku poprzedzać skargi
wezwaniem do usunięcia prawa. Przywołane w odpowiedzi na skargę postanowienie Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2005r. (II SA/Wa 1121/05), zawiera pogląd
odosobniony i nie zasługujący na poparcie. Zostało
ono zresztą uchylone cytowanym wyżej postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
11 kwietnia 2006r.
11. Kolejna kwestia związana z wnioskiem o umorzenie postępowania dotyczy przedmiotowości kontroli sądowo-administracyjnej. Skład w niniejszej
sprawie opowiada się za stanowiskiem, że zmiana
lub uchylenie zaskarżonej do sądu uchwały nie czyni
zbędnym wydania przez sąd wyroku, jeżeli zaskarżona uchwała może być zastosowana do sytuacji
z okresu poprzedzającego jej podjęcie. Wynika to
przede wszystkim z tej racji, że skutki prawne uchylenia aktu i stwierdzenia jego nieważności są odmienne. Uchylenie uchwały przez radę gminy oznacza wyeliminowanie uchwały ze skutkiem od daty
uchylenia (ex nunc). Stwierdzenie nieważności
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uchwały wywołuje natomiast skutki od chwili jej
podjęcia (ex tunc). W tej ostatniej sytuacji uchwałę
należy potraktować tak jakby nigdy nie została podjęta. Ma to swoje znaczenie dla czynności prawnych
podjętych na podstawie takiej uchwały. Istota
ochrony wolności i praw obywatelskich, do których
powołane jest sądownictwo administracyjne wskazuje na potrzebę tej kontroli w takim zakresie,
w jakim nie czyni tego eliminacja uchwały przez
organ, który ją wydał. Zaskarżona uchwała (jej § 6)
jako akt prawa miejscowego mogła w okresie obowiązywania stanowić podstawę ustalenia zarówno
ceny sprzedaży nieruchomości, jak i ustalenia opłat
rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
Tylko stwierdzenie nieważności deroguje skutki jej
zastosowania w całym okresie obowiązywania zakwestionowanego przepisu § 6 uchwały.
Takie zapatrywanie oddaje dominujące stanowisko
zawarte w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego powołanych w piśmie Prokuratora
Okręgowego w Zielonej Górze oraz wyrokach NSA
z dnia 4 marca 2005r. (OSK 1290/04, LEX nr 189170),
z dnia 27 września 2007r. (II OSK 1046/07, LEX
Nr 384291), z dnia 22 marca 2007r. (II OSK 1776/06
LEX Nr 327767).
12. Gdy zaś chodzi o przesłanki świadczące o rażącym naruszeniu prawa z art. 11 ust. 2, 46 ust. 4, 67
ust. 3 oraz 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwemu organowi przysługuje
jedynie prawo do ustalenia ceny zindywidualizowanej, konkretnej nieruchomości oraz ewentualnie
bonifikatę od tejże ceny. Jest to regulacja kompletna, przesądzająca o tym, że zgoda rady na udzielenie bonifikaty jest elementem postępowania administracyjnego, a zatem zgoda ta powinna być udzielana przez radę po przedstawieniu wniosku zawierającego cenę. Natomiast organowi samorządu terytorialnego nie przysługuje kompetencja do wydawania aktów o charakterze generalnym, stanowiących
akty prawa miejscowego, w rozumieniu art. 40 ust. 2
pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (odpowiednio art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie powiatowym), podejmowanych przed wnioskiem i to
w odniesieniu do wszystkich nieruchomości podlegających sprzedaży( por. wyroki NSA z dnia 3 kwietnia 2007 r., I OSK 61/07 oraz z dnia 6 marca 2007r.,
I OSK 1941/06, niepubl., także G. Bieniek [w:] G. Bieniek, S. Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa
2007, s. 297). Dodać należy, że oceny tej nie zmienia
fakt wprowadzenia do ustawy o gospodarce nieruchomościami od dnia 22 października 2007r. przepisem art. 1 pkt. 21 lit. e ustawy z dnia 24 sierpnia
2007r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
przepisu art. 68 ust. 3a, stanowiącego, że zgoda,
o której mowa w art. 68 ust. 1, 2c i 3, może dotyczyć
więcej niż jednej nieruchomości. Brzmienie tego
przepisu potwierdza natomiast tezę o indywidualnym i konkretnym charakterze aktu wyrażenia zgody
przez radę, skoro mowa w nim o więcej niż jednej
nieruchomości, co oznacza kilka nieruchomości zin-
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dywidualizowanych pod względem podmiotowym
i przedmiotowym. Rozdział kompetencji znajduje
swoje umocowanie w art. 169 Konstytucji RP. Skoro
ustawa zasadnicza wyodrębnia stanowiące i wykonawcze organy jednostek samorządu terytorialnego,
to jako zasadę należy przyjąć, że kompetencje, jakie
zostały przyznane ustawowo jednemu z tych organów, nie mogą być realizowane przez drugi z nich.
Rozróżniając organy wykonawcze i stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, Konstytucja pozostawia tymże jednostkom kompetencje do kształtowania ich ustroju wewnętrznego w granicach określonych przez ustawy. Powyższy podział został
uszczegółowiony w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym, która w art. 9 ust. 1 określa, że
organem stanowiącym jest rada powiatu, natomiast
wedle art. 26 ust. 1 i 2 organem wykonawczym jest
zarząd powiatu, w skład którego wchodzi starosta
jako jego przewodniczący, wicestarosta i jego członkowie. Stosownie do dyspozycji art. 12 pkt. 8 lit. a
ustawy o samorządzie powiatowym, rada powiatu
jest uprawniona do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
Zgodnie z określonym ustawowo zakresem właściwości rady, rada powiatu, jako organ kolegialny, jest
uprawniona zatem do podejmowania działań związanych jedynie ze stanowieniem (art. 9 ust. 1) lub
kontrolą (art. 16 ust. 1); organ ten nie może natomiast podejmować czynności, które należą do sfery
wykonawczej, gdyż stanowiłoby to naruszenie konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze.
Stosownie zaś do przepisu art. 25 b ustawy o gospodarce nieruchomościami powiatowym zasobem
nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Regulacje te pozwalają przyjąć, że do organu wykonawczego powiatu należy bieżące gospodarowanie
jej mieniem, rozumiane jako podejmowanie czynności faktycznych i prawnych w imieniu i na rzecz powiatu. Organ stanowiący powiatu decyduje natomiast w zakresie bezpośrednio i wprost przekazanym mu przez ustawę, posiadając na gruncie art. 68
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyłącznie uprawnienia do wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty, w czym przejawia się realizacja zadań
kontrolnych tego organu. W tej sytuacji należy
stwierdzić, że dopuszczenie możliwości wydania
aktu generalnego wyrażającego zgodę na udzielenie
bonifikaty w określonej wysokości pozbawia właściwy organ reprezentujący powiat nadanego mu
mocą art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami uprawnienia do udzielenia bonifikaty,
a jednocześnie ogranicza jego możliwości wykonania ustawowego zadania polegającego na gospodarowaniu nieruchomościami powiatu.
Z tych względów na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a.
orzeczono jak w punkcie I wyroku. O tym, że § 6
zaskarżonej uchwały nie może być stosowany, Sąd
orzekł na podstawie art. 152 p.p.s.a.
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