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646 
6 45 

UCHWAŁA NR XXXVII/305/10 

 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 

 z dnia 25 lutego 2010r. 

  
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 

z dożywiania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 17 ust. 1 
pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn. 
zm.), w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grud-
nia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego 
,,Pomoc państwa w zakresie doşywiania” (Dz. U.  
Nr 267, poz. 2259 z póŝn. zm.) uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXXVI/295/06 Rady Miej-
skiej w Skwierzynie z dnia 7 kwietnia 2006r. w spra-
wie podwyşszenia kryterium dochodowego upraw-

niającego do korzystania z doşywiania wprowadza 
się następujące zmiany: datę ,,2006 – 2009” zastępu-
je się datą ,,2006 – 2013”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Skwierzyny.  

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady  

Stanisław Kretkiewicz 
6 45 

 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXXVII/308/10 

 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

 

 z dnia 25 lutego 2010r. 

  
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skwierzyna 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.  
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 7 ust. 3 lit. a, 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, 
poz. 2008 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu określania wymagań, jakie po-
winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia (Dz. U. z 2005r. Nr 5, poz. 33) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące wymagania, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości: 

1. W zakresie wyposaşenia technicznego nie-
zbędnego do realizacji zadania przedsiębiorca wi-
nien posiadać:  

1)  potencjał finansowy, kadrowy i techniczny za-
pewniający ciągły odbiór wszystkich zebranych 
odpadów przez właścicieli nieruchomości;  

2)  moşliwości techniczne i organizacyjne umoşli-
wiające zorganizowanie systemu selektywnej 
zbiórki odpadów poprzez między innymi wypo-
saşenie nieruchomości, z których przedsiębior-
ca odbierać będzie nie segregowane odpady 
komunalne w urządzenia (pojemniki lub worki) 
słuşące do selektywnej zbiórki odpadów;  

3)  sprzęt specjalistyczny, którego posiadanie nale-
şy udokumentować poprzez dołączenie do 
wniosku jego opisu z podaniem rodzajów i ilo-
ści;  

4)  pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji 
lub zabudowie pozwalającej na załadunek, 
transport i wyładunek odpadów komunalnych 
w sposób nie powodujący zanieczyszczenia 
środowiska, spełniające wymagania zawarte 
w regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna, przyję-
tym uchwałą Nr XLI/345/06 Rady Miejskiej  
w Skwierzynie z dnia 26 paŝdziernika 2006r., 
w szczególności:  

a)  w przypadku transportu niesegregowanych 
odpadów komunalnych - pojazdy bezpylne,  
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b)  w przypadku transportu odpadów budowla-

nych, wielkogabarytowych i odpadów z pie-
lęgnacji terenów zielonych - pojazdy przysto-
sowane do przewozu kontenerów lub szczel-
ne samochody cięşarowe,  

c)  sprawne technicznie,  

d)  oznakowane w sposób trwały umoşliwiający 
identyfikację świadczącego usługi, poprzez 
podanie nazwy, adresu oraz numeru telefonu 
przedsiębiorstwa wywozowego;  

5)  pojemniki do gromadzenia odpadów komunal-
nych, spełniające wymagania zawarte w regu-
laminie utrzymania czystości i porządku na te-
renie Miasta i Gminy Skwierzyna, w szczegól-
ności:  

a)  pojemniki do zbiórki odpadów winny być 
oznaczone nazwą oraz numerem telefonu 
przedsiębiorstwa wywozowego,  

b)  pojemniki do zbierania odpadów winny 
uniemoşliwiać wydostawanie się z nich od-
padów pod wpływem wiatru, deszczu i in-
nych czynników zewnętrznych,  

c)  przedsiębiorca winien dysponować taką ilo-
ścią i róşnorodnością pojemników, która za-
pewni usługobiorcom moşliwość zakupu lub 
dzierşawy odpowiednich pojemników, do-
stosowanych do ilości wytwarzanych odpa-
dów i częstotliwości ich wywozu,  

d)  przedsiębiorca odbierający odpady budow-
lane i przestrzenne winien posiadać kontene-
ry, których wielkość powinna być zróşnico-
wana i odpowiednia do zapotrzebowania 
zamawiającego;  

6)  bazę transportową spełniającą wymogi tech-
niczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, prze-
ciwpoşarowe, sanitarne i ochrony środowiska, 
wyposaşoną między innymi w miejsca parkin-
gowe, punkty napraw, miejsca do mycia pojaz-
dów i pojemników lub w przypadku nie posia-
dania bazy transportowej wyposaşonej w od-
powiednie urządzenia, zobowiązany jest udo-
kumentować prawo korzystania z takich urzą-
dzeń naleşących do innych przedsiębiorców.  

2. W zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca winien 
dodatkowo spełniać następujące warunki:  

1)  ubiegający się o zezwolenie winien zorganizo-
wać system selektywnej zbiórki odpadów 
z nieruchomości, z których odbierać będzie nie-
segregowane odpady komunalne;  

2)  odpadów zebranych selektywnie przez właści-
cieli nieruchomości przedsiębiorca nie moşe 
mieszać z innymi odpadami;  

3)  jeśli przedsiębiorca zamierza przed przekaza-
niem odpadów komunalnych do miejsca odzy-
sku lub unieszkodliwiania prowadzić w instala-
cjach ich sortowanie lub kompostowanie wi-
nien posiadać do tych instalacji tytuł prawny 
i stosowne zezwolenia na prowadzenie takiej 
działalności;  

4)  przedsiębiorca winien utrzymywać pojazdy  
i urządzenia słuşące do świadczenia usług  
w naleşytym stanie sanitarnym i porządkowym. 
W przypadku zanieczyszczenia przez przedsię-
biorcę miejsc załadunku i trasy przejazdu od-
padów zobowiązany jest on do ich uprzątnięcia;  

5)  przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadze-
nia przejrzystego systemu ewidencji i rozliczeń 
świadczonych usług;  

6)  wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie 
usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości winien 
spełniać odpowiednio wymogi określone  
w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 
z póŝniejszymi zmianami).  

§ 2. Określa się następujące wymagania, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca obiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w za-
kresie opróşniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych: 

1. W zakresie wyposaşenia technicznego nie 
zbędnego do realizacji zadania przedsiębiorca wi-
nien posiadać:  

1)  potencjał finansowy, kadrowy i techniczny za-
pewniający ciągły odbiór nieczystości ciekłych 
zgromadzonych przez właścicieli nieruchomo-
ści w zbiornikach bezodpływowych;  

2)  sprzęt specjalistyczny, którego posiadanie nale-
şy udokumentować poprzez dołączenie do 
wniosku jego opisu z podaniem rodzajów i ilo-
ści;  

3)  pojazdy do prowadzenia działalności winny 
spełniać wymogi zawarte w § 2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 
2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów ase-
nizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617) 
oraz winny być:  

a)  utrzymane w naleşytym stanie sanitarnym  
i porządkowym oraz codziennie po zakoń-
czeniu wykonywania usług myte i odkaşane,  

b)  oznakowane w sposób umoşliwiający identy-
fikację świadczącego usługi, poprzez podanie 
nazwy, adresu oraz numeru telefonu przed-
siębiorstwa wywozowego; 
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4)  bazę transportową spełniającą wymogi tech-

niczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, prze-
ciwpoşarowe, sanitarne i ochrony środowiska, 
wyposaşoną między innymi w miejsca parkin-
gowe, punkty napraw, miejsca do mycia pojaz-
dów i pojemników lub w przypadku nie posia-
dania bazy transportowej wyposaşonej w od-
powiednie urządzenia, zobowiązany jest udo-
kumentować prawo korzystania z takich urzą-
dzeń naleşących do innych przedsiębiorców.  

2. W zakresie opróşniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych przedsię-
biorca powinien dodatkowo spełniać następujące 
warunki:  

1)  miejscem unieszkodliwiania nieczystości cie-
kłych odebranych od właścicieli nieruchomości 
z terenu Miasta i Gminy Skwierzyna jest 
oczyszczalnia ścieków w Skwierzynie. W przy-
padku ubiegania się o zezwolenie na wywóz 
nieczystości ciekłych naleşy przedstawić umo-
wę dotyczącą gotowości odbioru;  

2)  przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadze-
nia przejrzystego systemu ewidencji i rozliczeń 
świadczonych usług;  

3)  wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie 
usług w zakresie opróşniania zbiorników bez-
odpływowych winien spełniać odpowiednio 
wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia  
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póŝniejszymi zmia-
nami).  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Skwierzyny.  

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady  

Stanisław Kretkiewicz 
6 46 

 

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

648 
6 4 7 

UCHWAŁA NR XCIV/297/10 

 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

 

 z dnia 11 marca 2010r. 

  
w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników 

wynagrodzenia oraz innych świadczeń 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1, 2 art. 54 ust. 7 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.1) oraz  
§ 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póŝn. zm.2) uchwala się: 

Regulamin  
określający wysokość dodatku za wysługę lat, do-
datku motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegó-

łowe warunki przyznawania tych dodatków, a także 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskie-

go dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe 
zasady jego przyznawania i wypłacania, wysokość 
i warunki wypłacania dodatku za warunki pracy. 

                                                      
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r. 

Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95,  

Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176,  

poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1381; z 2008r. Nr 145, 

poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,  

poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800  
2Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone 

w Dz.U. z 2006r. Nr 43, poz. 293; z 2007r. Nr 56, poz. 372 oraz 

z 2008r. Nr 42, poz. 257, z 2009r. Nr 52, poz.422  

Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

§ 1. Regulamin określa wysokość oraz szczegó-
łowe warunki przyznawania nauczycielom:  

1)  dodatków płacowych;  

a)  za wysługę lat,  

b)  motywacyjnego,  

c)  funkcyjnego,  

d)  za warunki pracy.  

2)  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraŝne zastępstw;  

3)  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliş-
szego określenia o:  

1)  Karcie Nauczyciela – naleşy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982. Karta Nauczy-
ciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,  
poz. 674 z póŝn. zm.);  

2)  rozporządzeniu - naleşy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagradzania 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubuskiego Nr 45 – 2618 –                                                Poz. 648 

 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 
z póŝn. zm.).  

Rozdział 2 

Dodatek za wysługę lat 

§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wy-
sługę lat, w wysokości określonej w Karcie Nauczy-
ciela.  

2. Okres zatrudnienia oraz inne okresy uprawnia-
jące do dodatku określa rozporządzenie.  

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:  

1)  począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-
darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do 
wyşszej stawki dodatku, jeşeli nabycie prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca;  

2)  za dany miesiąc, jeşeli nabycie prawa do do-
datku lub wyşszej jego stawki nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca.  

4. Podstawę do ustalenia staşu pracy, od którego 
uzaleşniona jest wysokość dodatku za wysługę lat 
stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy, 
ksiąşeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione od-
pisy (kopie) tych dokumentów.  

5. Decyzje o przysługującym dodatku za wysługę 
lat przekazuje sie nauczycielowi w formie pisemnej.  

Rozdział 3 

Dodatek motywacyjny 

§ 4. 1. W szkołach tworzy się dla wszystkich na-
uczycieli zakładowy odpis na dodatki motywacyjne, 
stanowiący 7% sumy rocznego wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli.  

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest:  

1)  uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuńczych:  

a)  uzyskanie przez uczniów z uwzględnieniem 
ich moşliwości oraz warunków pracy nauczy-
ciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzami-
nów i sprawdzianów albo sukcesami w kon-
kursach, zawodach, olimpiadach,  

b)  umiejętne rozwiązywani problemów wycho-
wawczych uczniów we współpracy z ich ro-
dzicami,  

c)  rozpoznanie środowiska wychowawczego 
uczniów, aktywne i efektywne działanie na 
rzecz potrzebujących szczególnej opieki.  

2)  zaangaşowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Na-
uczyciela:  

a)  udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych,  

b)  udział w komisjach konkursach i innych,  

c)  opiekowanie się organizacjami uczniowskimi 
działającymi w szkole,  

d)  aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły.  

3)  wprowadzenie innowacji pedagogicznych, 
skutkujących efektami w procesie kształcenia 
i wychowania;  

4)  szczególnie efektywne wypełnienie zadań 
i obowiązków związanych z powierzonym sta-
nowiskiem;  

5)  realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, 
wynikających z przyjętych przez organ prowa-
dzący priorytetów w realizowanej lokalnej poli-
tyce oświatowej.  

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo-
şe być wyşszy niş 20% jego wynagrodzenia zasadni-
czego.  

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niş 6 miesięcy i nie dłuşszy niş 
jeden rok szkolny.  

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla na-
uczycieli oraz okres, na jaki został przyznany ustala 
dyrektor.  

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrek-
tora oraz okres, na jaki został przyznany ustala Bur-
mistrz Międzyrzecza.  

7. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywa-
cyjnego uzaleşnione jest od przepracowania w szko-
le, co najmniej 4 miesięcy.  

Rozdział 4 

Dodatek funkcyjny 

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sta-
nowisko dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości:  

a)  w szkołach od 4 do 10 oddziałów od 40% do 
70%,  

b)  w szkołach od 11 do 20 oddziałów od 60% do 
100%,  

c)  w szkołach od 21 i więcej oddziałów od 70% 
do 100%  

stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela staşysty z tytułem magistra z przygoto-
waniem pedagogicznym. 

2. Dyrektorowi zespołu szkół zwiększa się przy-
sługujący dodatek funkcyjny ustalony zgodnie  
z ust. 1 lit. a. o 10% stawki minimalnego wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela staşysty z tytułem 
magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

3. Dyrektorowi szkoły z filią zwiększa się dodatek 
funkcyjny ustalony zgodnie z ust. 1 lit. a. o 5% staw-
ki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na-
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uczyciela staşysty z tytułem magistra z przygotowa-
niem pedagogicznym.  

4. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowi-
sko wicedyrektora przysługuje dodatek funkcyjny. 
Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów 
ustala dyrektor w wysokości nie wyşszej niş 60% 
dodatku funkcyjnego dyrektora w danej szkole.  

5. Dodatek funkcyjny przysługuje równieş na-
uczycielowi z tytułu wykonywania zadań:  

1)  opiekuna staşu – w wysokości 3,5%, maksy-
malnie za 3 osoby;  

2)  wychowawcy klasy lub grupy – w wysokości:  

a)  w szkole podstawowej – 6,5%,  

b)  w gimnazjum – 8%,  

c)  w przedszkolu – 5%  

stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela staşysty z tytułem magistra z przygoto-
waniem pedagogicznym. 

6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub 
funkcji, o których mowa w ust. 1 – 5, a jeşeli powie-
rzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia mie-
siąca – od tego dnia.  

Rozdział 5 

Dodatek za warunki pracy 

§ 6. 1. Nauczycielom wykonującym pracę w wa-
runkach trudnych, uciąşliwych dla zdrowia przysłu-
guje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.  

2. Wysokość dodatku za warunki pracy, za kaşdą 
efektywnie przepracowaną godzinę, wynosi:  

1)  za pracę w warunkach trudnych - 40%;  

2)  za pracę w warunkach uciąşliwych – 5%  

stawki godzinowej nauczyciela. 

3. Dodatek dla nauczyciela ustala dyrektor szko-
ły, a dla dyrektora Burmistrz Międzyrzecza.  

Rozdział 6 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz 
godziny doraźnych zastępstw 

§ 7. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe wypłaca się według stawki osobistego zasze-
regowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku 
za warunki pracy.  

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwy-
miarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługują-
cego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego  
i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę 
godzin, obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego 
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych nauczyciela.  

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela ustala się mnoşąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-

niem do pełnych godzin w ten sposób, şe czas zajęć 
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełną godzinę.  

4. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia 
realizowane według róşnych tygodniowych wymia-
rów godzin zajęć, naleşy kaşdą jego godzinę przeli-
czyć proporcjonalnie do rodzaju prowadzonych za-
jęć i ich wymiaru godzin.  

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przy-
sługuje wynagrodzenie w tygodniu, o którym mowa 
w ust. 1, nie moşe być większa niş liczba godzin 
przydzielonych w arkuszu organizacji. 

§ 8. 1. Do wynagrodzenia za godziny doraŝnych 
zastępstw, powierzonych nauczycielowi zgodnie  
z jego kwalifikacjami, stosuje się odpowiednio § 6.  

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za 
faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysłu-
guje wynagrodzenie według zasad ustalonych jak 
dla godzin ponadwymiarowych.  

Rozdział 7 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 

§ 9. 1. W szkołach w miejscowościach do 5000 
mieszkańców, nauczycielowi posiadającemu kwalifi-
kacje do zajmowanego stanowiska, przysługuje na-
uczycielski dodatek mieszkaniowy. Wysokość do-
datku, w zaleşności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:  

1)  przy jednej osobie w rodzinie – 4%;  

2)  przy dwóch osobach w rodzinie – 4,5%;  

3)  przy trzech osobach w rodzinie – 5,5%;  

4)  przy czterech i więcej osobach w rodzinie  
– 6,5%  

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela staşysty z tytułem magistra z przygoto-
waniem pedagogicznym. 

2. Do członków rodziny, o których mowa  
w ust. 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie za-
mieszkujących: współmałşonka oraz dzieci i rodzi-
ców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.  

3. Nauczycielowi i jego współmałşonkowi, będą-
cemu takşe nauczycielem przysługuje tylko jeden 
dodatek, w wysokości określonej w ust. 1. Małşon-
kowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie 
wypłacał ten dodatek.  

4. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, 
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 3, 
na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek 
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Między-
rzecza.  

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleşnie 
od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lo-
kalu mieszkalnego.  
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Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 10. Projekt regulaminu został uzgodniony za 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
Gminy Międzyrzecz.  

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXX/197/09 Rady 
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2009r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego  
Nr 35, poz. 735).  

§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.  

 Rada Miejska 

Komisarz Rządowy 

Marian Sierpatowski 
6 4 7 
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UCHWAŁA NR XLIV/324/10 

 RADY GMINY KŁODAWA 

 

 z dnia 17 marca 2010r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w miejscowości Kłodawa nad jeziorem Kłodawa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniej-
szymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz 
w związku z uchwałą Nr XI/53/07 Rady Gminy Kło-
dawa z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Kłodawa 
w miejscowości Kłodawa - ul. Jeziorna (działki  
Nr: 100/5 i 100/6) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru połoşonego  
w miejscowości Kłodawa nad jeziorem Kłodawa, 
stanowiący w granicach działki Nr 100/5 zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kłodawa, uchwalonego uchwałą Rady 
Gminy Kłodawa Nr IV/26/03 z dnia 5.02.2003r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kłodawa w miej-
scowości Kłodawa - ul. Jeziorna (działka Nr 100/5) - 
zwany dalej planem, stwierdzając jednocześnie jego 
zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa 
uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kłodawa  
Nr XXXIII/296/2002 z dnia 24.04.2002r. ze zmianami 
uchwalonymi uchwałą Rady Gminy Kłodawa  
Nr VII/72/03 z dnia 25.06.2003r.  

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się 
z części tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku pla-
nu w skali 1:500 stanowiącego załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie reali-
zacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktu-
ry technicznej - stanowiącego załącznik Nr 2 do ni-
niejszej uchwały, oraz rozstrzygnięcia o sposobie 
rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu - stano-
wiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

USTALENIA OGÓLNE PLANU 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:  

1)  teren rekreacji przywodnej (plaşy publicznej) - 
oznaczony symbolem ZR,  

2)  teren usług handlu, małej gastronomii itp. 
związanych z obsługą rekreacji przywodnej  
- oznaczony symbolem UT1,  

3)  teren usług turystycznych - oznaczony symbo-
lem UT2,  

4)  teren usług kultury - oznaczony symbolem UK.  

2. Ilekroć w ustaleniach uchwały jest mowa o:  

1)  przeznaczeniu terenów - naleşy przez to rozu-
mieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
waşać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi w sposób określony ustale-
niami planu,  

2)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-
rym przewiduje się realizację obiektów kubatu-
rowych; bez prawa jej przekraczania oraz 
z dopuszczeniem tolerancji 0,3m przy wystę-
powaniu ryzalitów, wykuszy, pilastrów, słupów 
oraz stref wyjściowych stanowiących nie więcej 
niş 30% powierzchni ściany zewnętrznej bu-
dynku,  

3)  terenie - naleşy przez to rozumieć teren wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem a ponadto nume-
rem porządkowym, ułatwiającym jego identyfi-
kację,  

4)  dachach wysokich - naleşy przez to rozumieć 
dachy dwuspadowe, wielospadowe i łamane, 
z zachowaniem symetrycznego kąta spadku po-
łaci dachowych oraz z dopuszczeniem wystę-
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pów, których suma szerokości nie moşe prze-
kraczać połowy długości dachu,  

5)  usługach turystycznych - naleşy przez to rozu-
mieć działalność usługową związaną z obsługą 
turystyki, np.: hotel lub motel z gastronomią, 
z dopuszczeniem usług sportowo – rekreacyj-
nych, odnowy biologicznej itp.,  

6)  ogrodzeniu aşurowym - naleşy przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni 
pełnej wynosi nie więcej niş 20%.  

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być 
w całości wykorzystane na cele zgodne z ich prze-
znaczeniem podstawowym lub częściowo dopusz-
czalnym, na warunkach określonych w ustaleniach 
dla poszczególnych terenów.  

4. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku 
są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)  granice obszaru objętego planem,  

2)  linie rozgraniczające tereny o róşnym sposobie 
uşytkowania i przeznaczenia,  

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy,  

4)  podstawowe przeznaczenia poszczególnych te-
renów oznaczone odpowiednim symbolem,  

5)  wielkości wymiarowe.  

5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, kra-
jobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz zasad kształtowania przestrzeni pu-
blicznych - ustala się:  

1)  przeznaczenie poszczególnych terenów, linie 
rozgraniczające tereny o róşnych funkcjach, 
oraz nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 
z oznaczeniami w rysunku planu,  

2)  obowiązek:  

a)  maksymalnego zachowania istniejącej rzeŝby 
terenu 4ZR oraz odpowiedniego zabezpie-
czenia istniejących skarp przed erozją, szcze-
gólnie w przestrzeniach oznaczonych gra-
ficznie w rysunku planu,  

b)  kaşdorazowego zawiadamiania Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w przy-
padkach odkrycia w trakcie prowadzenia ro-
bót ziemnych kopalnych szczątków roślin lub 
zwierząt,  

c)  kaşdorazowego zawiadamiania Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków i Wójta Gminy 
Kłodawa w przypadkach odkrycia w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych lub ziem-
nych przedmiotu mogącego być zabytkiem, 
po uprzednim wstrzymaniu wszelkich prac 
mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot oraz zabezpieczeniu go i miejsca 
jego odkrycia przy uşyciu dostępnych środ-
ków,  

d)  zabezpieczenia z jednoczesnym wyekspono-
waniem istniejącego w środkowej części te-

renu 4ZR ŝródła wody podskórnej - wg ozna-
czenia w rysunku planu,  

e)  wzbogacenia pod względem architektonicz-
nym zabudowy usługowej w obrębie terenu 
1UT1, z uwzględnieniem ustaleń zawartych 
w § 3 ust.1,  

f)  zastosowania przepuszczalnych (aşurowych) 
nawierzchni parkingów w terenach 2UT2 
i 3UK w celu ułatwienia infiltracji wód opa-
dowych do gruntu, a tym samym wyklucze-
nia spływów tych wód do jeziora,  

g)  zapewnienia pełnej dostępności linii brzego-
wej jeziora poprzez wykluczenie wszelkiego 
typu ogrodzeń ograniczających swobodne 
poruszanie się pieszych wzdłuş tej linii,  

h)  ochrony konserwatorskiej istniejącego sta-
nowiska archeologicznego AZP 44-11/122 
(cmentarzysko), oznaczonego w rysunku pla-
nu poprzez zapewnienie archeologicznych 
badań ratowniczych w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków,  

3)  zakaz:  

a)  likwidacji istniejącego wartościowego drze-
wostanu, z dopuszczeniem wycinki w uza-
sadnionych rozwiązaniami przestrzennymi 
przypadkach w uzgodnieniu z właścicielem 
terenu oraz gminą Kłodawa,  

b)  podziału terenów.  

6. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie na podstawie odrębnych przepisów:  

W obszarze objętym planem nie występują tereny 
lub obiekty podlegające ochronie.  

7. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i uşytko-
wania terenów.  

Ustala się moşliwość utrzymania dotychczasowego 
sposobu uşytkowania i zagospodarowania poszcze-
gólnych terenów, jako ich tymczasowego zagospo-
darowania do czasu osiągnięcia docelowych ustaleń 
planu.  

8. Ustalenia w zakresie komunikacji.  

Ustala się:  

1)  dojazdy do terenów 1UT1, 2UT2 i 3UK – z przy-
legającej ul. Jeziornej,  

2)  obowiązek:  

a)  zapewnienia miejsc parkingowych na samo-
chody osobowe dla obsługi terenów 2UT2 
i 3UK w obrębie tych terenów, w tym w wy-
miarze nie mniejszym niş 1 miejsce na 1 po-
kój hotelowy lub kaşde 10m² powierzchni 
uşytkowej przeznaczonej dla konsumentów 
części gastronomicznej - w odniesieniu do 
terenu 2UT2,  
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b)  utrzymania istniejących oraz dopuszczenie 

lokalizacji dodatkowych miejsc parkingo-
wych w obrębie terenu 1UT1, dostępnych 
bezpośrednio z ul. Jeziornej,  

3)  zasadę przebiegu komunikacji pieszo - rowero-
wej - wg oznaczenia w rysunku planu.  

9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicz-
nej.  

Ustala się:  

1)  zaopatrzenie w wodę - z istniejącej w ul. Je-
ziornej sieci wodociągowej na warunkach ad-
ministratora tej sieci,  

2)  odprowadzanie ścieków sanitarnych - do istnie-
jącej w ul. Jeziornej kanalizacji sanitarnej na 
warunkach administratora tej sieci,  

3)  odprowadzenie wód deszczowych - powierzch-
niowe do gruntu,  

4)  zaopatrzenie w gaz - z istniejącego w ul. Jezior-
nej gazociągu na warunkach administratora tej 
sieci,  

5)  zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapo-
trzebowanej orientacyjnej mocy ok. 200kW  
z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV 
Kłodawa PGR S - 1089 - na warunkach admini-
stratora systemu elektroenergetycznego,  

6)  zaopatrzenie w energię cieplną obiektów tego 
wymagających - z własnych, lokalnych ŝródeł 
z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej 
lub gazu,  

7)  obsługę w zakresie telekomunikacji - na warun-
kach operatora wybranego systemu telefonii 
przewodowej lub komórkowej,  

8)  sposób usuwania odpadów komunalnych - 
w ramach gminnego systemu za pomocą spe-
cjalistycznego transportu.  

USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW 

§ 3. 1. Teren 1UT1 - teren usług handlu, małej 
gastronomii itp. związanych z obsługą rekreacji 
przywodnej:  

Ustala się:  

1)  linie rozgraniczenia terenu oraz nieprzekraczal-
ne linie zabudowy - wg oznaczenia w rysunku 
planu,  

2)  zakaz:  

a)  lokalizacji obiektów o charakterze tymczaso-
wym,  

b)  grodzenia terenu, z wyłączeniem uzasadnio-
nych przypadków akceptowanych przez gmi-
nę Kłodawa,  

c)  wykończenia elewacyjnego oraz pokrycia da-
chowego z płyt panelowych, blach fałdowych 
itp.,  

d)  wynoszenia poziomu parteru powyşej 
30,0cm ponad poziom przyległego chodnika 

ul. Jeziornej w rejonie wejść głównych do 
budynku,  

3)  moşliwość przebudowy i wyburzeń istniejącej 
zabudowy oraz wprowadzenia nowej zabudo-
wy usługowej związanej z funkcją terenu na 
warunkach, o których mowa w pkt od 4 do 6,  

4)  wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji, 
w tym druga kondygnacja w poddaszu oraz do 
9,0m liczona od poziomu istniejącego chodnika 
ul. Jeziornej do najwyşszego elementu kon-
strukcji tej zabudowy,  

5)  obowiązek:  

a)  kompleksowego opracowania projektowego 
dla całego zespołu zabudowy w formie trwa-
łego, pełnosezonowego obiektu usługowego,  

b)  jednoczesnej realizacji całego zespołu zabu-
dowy,  

c)  zastosowania konstrukcji dachów dwu lub 
wielospadowych o nachyleniu połaci od 25º 
do 35º, krytych dachówką lub materiałem 
dachówko-podobnym w kolorze czerwonym 
lub brązowym, z dopuszczeniem innych kon-
strukcji i rozwiązań pokryć oraz doświetleń 
dachowych, z uwzględnieniem zakazu, o któ-
rym mowa w pkt 2c,  

d)  zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej terenu w wymiarze nie mniejszym niş 
20%,  

e)  przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego 
zgodnie z oznaczeniem w rysunku planu,  

f)  zastosowania oświetlenia typu parkowego,  

6)  dopuszczenie:  

a)  funkcji hotelowej jako towarzyszącej w dru-
giej kondygnacji,  

b)  zastosowania otwartych tarasów widoko-
wych, nadwieszonych wspornikowo nad ko-
roną istniejących stoków, o wysięgu nie 
przekraczającym 3,0m liczonym od granicy 
terenu w kierunku strefy "b" terenu 4ZR,  

c)  zastosowania wpisanych w ukształtowanie 
skarpy schodów - w ilości nie przekraczającej 
2 szt.,  

d)  podpiwniczenia zabudowy,  

7)  dojazd do terenu - z istniejącej drogi publicznej 
(ul. Jeziornej),  

8)  obsługę w zakresie infrastruktury technicznej - 
wg ustaleń §2 ust.9,  

9)  miejsca parkingowe dla obsługi terenu - wg 
ustaleń zawartych w §2 ust.8 pkt 2b.  

2. Teren 2UT2 - teren usług turystycznych:  

Ustala się:  

1)  linie rozgraniczenia terenu oraz nieprzekraczal-
ne linie zabudowy - wg oznaczenia w rysunku 
planu,  
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2)  przeznaczenie terenu oraz forma zabudowy - 

lokalizacja usług hotelowo - gastronomicznych 
w formie jednego obiektu,  

3)  wysokość zabudowy:  

a)  do 3-ch kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze uşytkowe oraz do wysokości 12,0m 
od poziomu terenu chodnika do najwyşszego 
elementu konstrukcji - od strony ul. Jezior-
nej, z dopuszczeniem 3-ch kondygnacji  
w wymiarze nie przekraczającym 30% po-
wierzchni zabudowy całego obiektu hotelo-
wo - gastronomicznego, na styku z ul. Je-
ziorną,  

b)  jedna kondygnacja nadziemna - w części po-
łudniowej terenu,  

4)  obowiązek:  

a)  zastosowania konstrukcji dachów dwu lub 
wielospadowych o nachyleniu połaci od 25° 
do 35°, krytych dachówką lub materiałem 
dachówko podobnym w kolorze czerwonym 
lub brązowym,  

b)  zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej terenu w wymiarze nie mniejszym niş 
30%,  

c)  zapewnienia w obrębie terenu miejsc parkin-
gowych na samochody osobowe w ilości 
wynikającej z ustaleń § 2 ust. 8 pkt 2a,  

d)  zastosowania nawierzchni parkingów - wg 
ustaleń zawartych w § 2 ust. 5 pkt 2f,  

5)  dojazd do terenu - z istniejącej drogi publicznej 
(ul. Jeziornej),  

6)  dopuszczenie:  

a)  grodzenia terenu ogrodzeniem o wysokości 
do 1,50m typu aşurowego, wykluczając za-
stosowanie ogrodzenia z elementów prefa-
brykowanych, betonowych lub şelbetowych,  

b)  doświetlenia poddaszy lukarnami, wystaw-
kami lub oknami połaciowymi,  

c)  wprowadzenie elementów małej architektu-
ry,  

d)  zastosowania oświetlenia terenu typu par-
kowego,  

e)  lokalizacji podziemnych parkingów na samo-
chody osobowe,  

f)  sytuowania tarasów naziemnych na granicy 
południowej działki,  

7)  obsługę w zakresie infrastruktury technicznej  
- wg ustaleń § 2 ust. 9,  

8)  zalecaną zasadę kształtowania zabudowy –  
w formie kaskadowo opadających w kierunku 
południowym kondygnacji, z wykorzystaniem 
dachów nişszych kondygnacji jako tarasów wi-
dokowych w kierunku jeziora,  

9)  zakaz wynoszenia poziomu parteru powyşej 
30,0cm ponad poziom przyległego chodnika  

ul. Jeziornej w rejonie wejść głównych do bu-
dynku.  

3. Teren 3UK - teren usług kultury:  

Ustala się:  

1)  linie rozgraniczenia terenu oraz nieprzekraczal-
ne linie zabudowy - wg oznaczenia graficznego 
w rysunku planu,  

2)  przeznaczenie terenu - lokalizacja wielofunkcyj-
nego obiektu z zielenią towarzyszącą oraz par-
kingiem na samochody osobowe,  

3)  wysokość zabudowy - do 3-ch kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze uşytkowe, a po-
nadto do wysokości 13,0m nad poziom terenu 
chodnika, przy ul. Jeziornej,  

4)  obowiązek:  

a)  zastosowania w przypadku przebudowy lub 
rozbudowy istniejącego budynku bądŝ bu-
dowy nowych obiektów konstrukcji dachów 
dwu lub wielospadowych o nachyleniu poła-
ci od 25º do 35º, krytych dachówką lub mate-
riałem dachówko - podobnym w kolorze 
czerwonym lub brązowym,  

b)  zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej terenu w wymiarze nie mniejszym niş 
30%,  

c)  zapewnienia w obrębie terenu miejsc parkin-
gowych na samochody osobowe, zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 2 ust. 8 pkt 2a,  

d)  zastosowania aşurowej, przepuszczalnej na-
wierzchni parkingów,  

5)  dojazd do terenu - z istniejącej drogi publicznej 
(ul. Jeziornej)  

6)  dopuszczenie:  

a)  przebudowy, rozbudowy oraz wyburzenia 
istniejącego budynku lub budowy nowych 
budynków związanych z funkcją terenu,  

b)  doświetlenia poddaszy lukarnami, wystaw-
kami lub oknami połaciowymi  

c)  grodzenia terenu ogrodzeniem o wysokości 
do 1,50m typu aşurowego, wykluczając za-
stosowanie ogrodzenia z elementów prefa-
brykowanych, betonowych lub şelbetowych  

d)  wprowadzenia elementów małej architektu-
ry,  

e)  zastosowania oświetlenia terenu typu par-
kowego,  

f)  miejsc noclegowych i zaplecza gastrono-
micznego,  

7)  obsługę w zakresie infrastruktury technicznej - 
wg ustaleń § 2 ust 9,  

8)  zakaz wynoszenia poziomu parteru powyşej 
30,0cm ponad poziom przyległego chodnika  
ul. Jeziornej w rejonie wejść głównych do bu-
dynku.  
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4. Teren 4ZR - teren rekreacji przywodnej (plaşa 

publiczna):  

Ustala się:  

1)  linie rozgraniczenia terenu - wg oznaczenia gra-
ficznego w rysunku planu,  

2)  trzy strefy funkcjonalne terenu:  

a)  strefa rekreacji plaşowej i urządzeń zabawo-
wych - oznaczona w rysunku planu symbo-
lem "a" w obrębie, której ustala się:  

 zakaz stosowania ogrodzeń wzdłuş granicy 
ze strefą "b" oraz jeziora Kłodawa, o któ-
rym mowa w § 2 ust. 5 pkt 2g,  

 zakaz lokalizacji innych trwałych i tymcza-
sowych budynków oraz parkingów,  

 zakaz podziału terenu strefy,  

 moşliwość lokalizacji urządzeń zabawowo 
- rekreacyjnych dla dzieci oraz urządzeń 
sportu plaşowego (boiska do plaşowej pił-
ki siatkowej, badmingtona itp.) wzbogaco-
nych elementami małej architektury,  

 dopuszczenie powiązań pieszych z tere-
nami o symbolach 1UT1, 2UT2 i 3UK oraz 
z przyległym od północnego - zachodu te-
renem istniejącej plaşy,  

 zalecenie zastosowania oświetlenia typu 
parkowego,  

 ochronę istniejącego ŝródła wody pod-
skórnej - oznaczonego w rysunku planu 
symbolem "Ŝr", o którym mowa w § 2  
ust. 5 pkt 2d,  

b)  strefa zieleni parkowej i ciągów spacerowych 
- oznaczona w rysunku planu symbolem "b" 
w obrębie, której ustala się:  

 zakaz stosowania ogrodzeń granicznych 
z terenem 1UT1,  

 zakaz lokalizacji wszelkich trwałych i tym-
czasowych budynków nie związanych 
z funkcją terenu,  

 zakaz podziału terenu strefy,  

 wymóg ochrony istniejącego drzewosta-
nu, w przestrzeniach skłonów oznaczonych 
graficznie w rysunku planu oraz zabezpie-
czenia istniejących skarp, z uwzględnie-
niem ustaleń zawartych w § 2 ust. 5 pkt 3a  

 dopuszczenie lokalizacji pomostów łączą-
cych teren 4ZR z jeziorem, pod warunkiem 
zapewnienia swobodnego ruchu spacero-
wego wzdłuş linii brzegowej jeziora,  

 dopuszczenie lokalizacji tarasów widoko-
wych, nadwieszonych nad koroną stoków, 
wzdłuş granicy z terenem 1UT1 - wg usta-
leń, o których mowa w ust. 1 pkt 6b,  

 dopuszczenie schodów terenowych,  

 zalecenie wprowadzenia elementów małej 
architektury,  

 zalecenie zastosowania oświetlenia typu 
parkowego,  

 zagospodarowanie części północno - za-
chodniej strefy w formie urządzonego 
skweru z elementami małej architektury, 
jako punkt widokowy w kierunku jeziora,  

 przeprowadzenie ciągu pieszo - rowero-
wego - wg oznaczenia w rysunku planu,  

c)  strefa lokalizacji hangaru na sprzęt pływający 
oraz amfiteatru przywodnego - oznaczona 
w rysunku planu symbolem "c" w obrębie, 
której ustala się:  

 zakaz stosowania ogrodzeń od strony je-
ziora,  

 moşliwość lokalizacji hangaru na sprzęt 
pływający o wysokości do 3,50m, z zasto-
sowaniem lekkiej konstrukcji i wykorzysta-
niem stropodachu w formie tarasu wido-
kowego z dopuszczeniem połączenia z te-
renem 3UK oraz wykorzystania dla potrzeb 
sezonowej gastronomii,  

 moşliwość lokalizacji amfiteatru przywod-
nego z zalecanym wykorzystaniem istnie-
jących skłonów,  

 zakaz lokalizacji innych, trwałych i tymcza-
sowych budynków i parkingów,  

 zakaz podziału terenu strefy,  

 przeprowadzenie ciągu pieszo - rowero-
wego - wg oznaczenia w rysunku planu,  

 dopuszczenie schodów terenowych, 
wkomponowanych w skłon skarpy.  

§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od 
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:  

 30% - dla terenu 1UT1 oraz 2UT2,  

 1% - dla pozostałych terenów.  

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/26/03 Rady Gminy 
Kłodawa z dnia 5.02.2003r. w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawa, ul. Je-
ziorna, działka Nr 100/5 o pow. 1,62ha.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodawa.  

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego.  

 Przewodniczący Rady 

Andrzej Legan 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XLIV/324/10 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 17 marca 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XLIV/324/10 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 17 marca 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALI-
ZACJI I FINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMI-
NY Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
W OBSZARZE OBJĘTYM MIEJSCOWYM PLANEM 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJ-
SCOWOŚCI KŁODAWA NAD JEZIOREM KŁODAWA 

W rozpatrywanym planie miejscowym nie występu-
ją zadania własne gminy w zakresie infrastruktury 
technicznej, w związku z tym plan ten nie powoduje 
skutków finansowych z budşetu gminy Kłodawa.  

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XLIV/324/10 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 17 marca 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZA-
RU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI KŁODAWA 

NAD JEZIOREM KŁODAWA 

Uwag nie wniesiono.  

 

 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLIX/311/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 

 z dnia 25 marca 2010r. 

  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych i wieloletnich programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów prawa miejscowego i aktów 

normatywnych z Radą Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i 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.) 
oraz art. 5 ust. 5 i w zw. z art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 3  
i 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), uchwala się 
szczegółowy sposób konsultowania rocznych i wie-
loletnich programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz projektów aktów prawa miej-
scowego i aktów normatywnych, z Radą Poşytku 
Publicznego Miasta i Gminy Witnica. 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1)  Radzie Poşytku – naleşy przez to rozumieć Radę 
Poşytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica;  

2)  Burmistrzu – naleşy przez to rozumieć Burmi-
strza Miasta i Gminy Witnica;  

3)  Radzie Miejskiej – naleşy przez to rozumieć Ra-
dę Miejską w Witnicy;  

4)  Rocznym Programie - naleşy przez to rozumieć 
Roczny Program Współpracy Gminy Witnica 
z Organizacjami Poşytku Publicznego oraz in-
nymi podmiotami;  

5)  Wieloletnim Programie - naleşy przez to rozu-
mieć Wieloletni Program Współpracy Gminy 
Witnica z Organizacjami Poşytku Publicznego 
oraz innymi podmiotami;  

6)  Organizacjach – naleşy przez to rozumieć orga-
nizacje poşytku publicznego, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności poşytku publicznego i wolonta-
riacie, działające na terenie Miasta i Gminy 
Witnica;  

7)  Ustawie - naleşy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873 z póŝn. zm.)  

§ 2. Rada Poşytku stanowi organ reprezentatyw-
ny dla Organizacji działających na terenie Miasta 
i Gminy Witnica i w ich imieniu konsultuje z Radą 
Miejską i Burmistrzem projekty:  

1. aktów normatywnych dotyczących sfery zadań 
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1. 
ustawy,  

2. aktów prawa miejscowego w dziedzinach doty-
czących działalności statutowej Organizacji,  

3. aktów normatywnych w dziedzinach dotyczą-
cych działalności statutowej Organizacji,  

4. budşetu miasta,  

5. Rocznych Programów,  

6. Wieloletnich Programów,  

7. innych dokumentów strategicznych dotyczących 
działalności statutowej Organizacji.  

§ 3. Najpóŝniej do 14 paŝdziernika kaşdego roku 
Burmistrz przedkłada Radzie Poşytku projekt Rocz-
nego Programu do konsultacji.  
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§ 4. Rada Poşytku w ciągu 14 dni od otrzymania 

projektu Rocznego Programu, podejmuje na zebra-
niu decyzję w formie uchwały o akceptacji, braku 
akceptacji lub zgłoszeniu poprawek i uwag do Rocz-
nego Programu.  

§ 5. W przypadku akceptacji Rocznego Progra-
mu, stosowna uchwała Rady Poşytku stanowi za-
łącznik do Programu.  

§ 6. W przypadku zgłoszenia poprawek i uwag, 
Rada Poşytku zawiera je w uchwale i są one przyj-
mowane lub odrzucane przez Radę Miejską.  

§ 7. W przypadku braku akceptacji Rocznego 
Programu, Rada Poşytku konsultuje treść Programu 
na wspólnym posiedzeniu z Komisją merytoryczną 
Rady Miejskiej właściwą ds. oświaty, kultury i sportu 
i uzgadnia wspólnie treść Programu lub spisuje pro-
tokół rozbieşności.  

§ 8. Nie złoşenie uchwały w terminie przez Radę 
Poşytku lub brak takiej uchwały jest równoznaczny 
z akceptacją programu.  

§ 9. Do Wieloletnich Programów przepisy § 3 – 8 
stosuje się odpowiednio.  

§ 10. Burmistrz przedkłada Radzie Poşytku akty 
wyszczególnione w § 2. ust. 1 – 4 najpóŝniej 21 dni 
przed terminem sesji Rady Miejskiej, której przed-
miotem mają być te akty.  

§ 11. Rada Poşytku w ciągu 14 dni od otrzymania 
projektu aktu podejmuje na zebraniu decyzję 
w formie uchwały o akceptacji, braku akceptacji lub 

zgłoszeniu poprawek i uwag do tego aktu. Przepisy 
§ 6 – 8 stosuje się odpowiednio.  

§ 12. Rada Poşytku bierze czynny udział w pra-
cach nad dokumentami wymienionymi w § 2.  
ust. 7 i opiniuje je na zasadach dotyczących konsul-
towania Rocznych Programów.  

§ 13. 1. Rada Poşytku moşe w ciągu roku zgłosić 
uwagi i propozycje zmian w Rocznym Programie,  
a w szczególności propozycje zmian priorytetów 
zadań w tym programie.  

2. Uwagi i propozycje zmian zgłoszone przez Ra-
dę Poşytku są rozpatrywane przy opracowywaniu 
projektu Rocznego Programu na rok kolejny.  

§ 14. 1. Rada Poşytku moşe w ciągu roku zgłosić 
uwagi i propozycje zmian w Wieloletnim Programie.  

2. Uwagi i propozycje zmian zgłoszone przez Ra-
dę Poşytku są rozpatrywane przy opracowywaniu 
projektu Wieloletniego Programu na kolejne lata.  

§ 15. Rada Poşytku konsultuje z Burmistrzem 
tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych, 
o których mowa w art. 5 pkt. 6 ustawy.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi.  

§ 17. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.  

 Przewodnicząca Rady 

Krystyna Sikorska 
6 49 

 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XLIX/312/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 

 z dnia 25 marca 2010r. 

  
w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Witnica 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
Nr 92, poz. 880 z póŝniejszymi zmianami) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody na-
stępujące drzewa z gatunku:  

1)  Skupienie trzech drzew z gatunku dąb szypuł-
kowy (Quercus robur), o obwodzie pnia 425cm, 
495cm, 400cm, wiek około 250 lat, rosnących 
na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec, obręb le-
śny Mosina, leśnictwo Witnica oddział 276 a, 
numer ewidencyjny działki 409, będącej wła-
snością Skarbu Państwa, zarząd PGL LP Nadle-
śnictwo Bogdaniec.  

2)  Buk zwyczajny (Fagus sylvatica), o obwodzie 
pnia 480cm, wiek około 200 lat, rosnącego na 
terenie Nadleśnictwa Bogdaniec, obręb leśny 
Bogdaniec, leśnictwo Białcz oddział 72 a, nu-
mer ewidencyjny działki 904, będącej własno-
ścią Skarbu Państwa, zarząd PGL LP Nadleśnic-
two Bogdaniec.  

3)  Skupienie sześciu drzew z gatunku daglezja zie-
lona (Pseudotsuga menziesii), o obwodzie pnia 
350cm, 170cm, 235cm, 190cm, 280cm, 277cm, 
wiek około 200 lat, rosnących na terenie Nadle-
śnictwa Bogdaniec, obręb leśny Mosina, leśnic-
two Mosina oddział 103 f, numer ewidencyjny 
działki 462, będącej własnością Skarbu Pań-
stwa, zarząd PGL LP Nadleśnictwo Bogdaniec.  

4)  Skupienie dwóch drzew z gatunku dąb szypuł-
kowy (Quercus robur), o obwodzie pnia 490cm, 
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530cm, wiek około 280 lat, rosnących na terenie 
Nadleśnictwa Bogdaniec, obręb leśny Bogda-
niec, leśnictwo Lubno oddział 28 b, numer ewi-
dencyjny działki 307, będącej własnością Skar-
bu Państwa, zarząd PGL LP Nadleśnictwo Bog-
daniec.  

5)  Skupienie dwóch drzew z gatunku dąb szypuł-
kowy (Quercus robur), o obwodzie pnia 470cm, 
560cm, wiek około 280 lat, rosnących na terenie 
Nadleśnictwa Bogdaniec, obręb leśny Mosina, 
leśnictwo Witnica oddział 267 i, numer ewiden-
cyjny działki 423, będącej własnością Skarbu 
Państwa, zarząd PGL LP Nadleśnictwo Bogda-
niec.  

6)  Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), o obwodzie 
pnia 430cm, wiek około 220 lat, rosnącego 
w miejscowości miasto Witnica, na działce  
Nr 1042, obręb ewidencyjny miasto Witnica, 
stanowiącej własność Gminy Witnica (wieczy-
sty uşytkownik Pani Marii Nauman).  

7)  Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie 
pnia 410cm, wiek około 240 lat, rosnącego 
w miejscowości Nowiny Wielkie, na działce  
Nr 242, obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, 
stanowiącej własność Gminy Witnica-teren 
Szkoły Podstawowej.  

8)  Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie 
pnia 420cm, wiek około 240 lat, rosnącego 
w miejscowości Nowe Dzieduszyce, na działce 
Nr 23/1, obręb ewidencyjny Nowe Dzieduszyce, 
stanowiącej własność Państwa Ewy i Bogdana 
Beres.  

9)  Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie 
pnia 410cm, wiek około 240 lat, rosnącego 
w miejscowości miasto Witnica, na działce  
Nr 1191/7, obręb ewidencyjny miasto Witnica, 
stanowiącej własność Gminy Witnica.  

10) Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie 
pnia 520cm, wiek około 260 lat, rosnącego 
w miejscowości Białcz, na działce Nr 52, obręb 
ewidencyjny Białcz, stanowiącej własność 
Gminy Witnica.  

11) Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie 
pnia 550 cm, wiek około 280 lat, rosnącego 
w miejscowości Białcz, na działce Nr 64/1, ob-
ręb ewidencyjny Białcz, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa-Zarząd Województwa Lubu-
skiego – droga wojewódzka Nr 132.  

12) Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), o obwodzie 
pnia 310cm, wiek około 200 lat, rosnącego 
w miejscowości Świerkocin, na działce Nr 32, 
obręb ewidencyjny Świerkocin, stanowiącej 
własność Gminy Witnica-cmentarz komunalny.  

13) Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), o obwodzie 
pnia 410cm, wiek około 220 lat, rosnącego 
w miejscowości miasto Witnica, na działce  
Nr 670, obręb ewidencyjny miasto Witnica, 
stanowiącej własność Gminy Witnica – były 
cmentarz przy ul. Energetyków.  

14) Klon jawor (Acer Pseudoplatanus), o obwodzie 
pnia 392cm, wiek około 180 lat, rosnącego 
w miejscowości Kamień Mały, na działce  
Nr 366, obręb ewidencyjny Kamień Mały, sta-
nowiącej własność Gminy Witnica – droga 
gminna.  

15) Cypryśnik błotny (Taxodium Distichum) o ob-
wodzie pnia 310cm, wiek około 120 lat, rosną-
cego w miejscowości miasto Witnica, na dział-
ce Nr 1013, obręb ewidencyjny miasto Witnica, 
stanowiącej własność Gminy Witnica.  

16) Ustanawia się pomnikiem przyrody głaz narzu-
towy, o obwodzie mierzonym na wysokości 
130cm, wynoszącym 690cm, wysokość 150cm, 
zlokalizowanym na terenie Nadleśnictwa Bog-
daniec, obręb leśny Bogdaniec, leśnictwo No-
winy Wielkie oddział 121 c, numer ewidencyjny 
działki 236, będącej własnością Skarbu Pań-
stwa, zarząd PGL LP Nadleśnictwo Bogdaniec.  

§ 2. Obiekty opisane w § 1 podlegają ochronie 
w celu zachowania szczególnej wartości przyrodni-
czej i krajobrazowej.  

§ 3. W stosunku do pomników przyrody ustano-
wionych w § 1 zakazuje się:  

1)  niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 
obiektu;  

2)  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeŝbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym 
lub przeciwpowodziowym albo budowę, odbu-
dowę, utrzymywaniem, remontem lub naprawą 
urządzeń wodnych;  

3)  uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  

4)  umieszczania tablic reklamowych.  

§ 4. Nadzór nad pomnikami przyrody wymienio-
nymi w § 1. sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy 
Witnica i Nadleśniczy Nadleśnictwa Bogdaniec.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica.  

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego.  

 Przewodnicząca Rady 

Krystyna Sikorska 
65 0 
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UCHWAŁA NR XLIX/317/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 

 z dnia 25 marca 2010r. 

  
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/255/06 Rady Miejskiej w Witnicy 

 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/255/06 Rady Miejskiej 
w Witnicy z dnia 25 maja 2006r. w sprawie uchwa-
lenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta i Gminy Witnica (Dz. U. Wojewódz-
twa Lubuskiego z 2006r. Nr 48, poz. 1094) wprowa-
dza się zmianę polegającą na tym, şe do § 30 wpro-
wadza się ustęp Nr 4 w brzmieniu: 

„4. Osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do 
oznaczenia go trwale chipem lub tatuaşem oraz 
do zarejestrowania w Urzędzie Miasta i Gminy 
Witnica.”  

§ 2. W pozostałej części uchwała nie ulega zmia-
nie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego.  

 Przewodnicząca Rady 

Krystyna Sikorska 
65 1 

 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR LXIV/800/10 

 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 

 z dnia 30 marca 2010r. 

  
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1  
i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 tekst jednolity z póŝn. zm.1) oraz art. 34 
ust. 6 i art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  
z 2004r. Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity z póŝn. 
zm.2) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/483/08 Rady Miasta 
Zielona Góra z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie 
zasad gospodarowania gminnym zasobem nieru-
chomości (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 136, poz. 2180  
z póŝn. zm.3) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. 1. Nie podlegają sprzedaşy lokale: 

1) połoşone w budynkach przy: 

a) ul. Ruczajowej 1 A, B, C, D, 

b) ul. Jedności 62 A, B, C, D, 

c) ul. Jerzego Waszczyka 4A - 4B - 4C, 

d) ul. Jerzego Waszczyka 1 G, 1E – F, 

e) ul. Jerzego Waszczyka 1 A, 1B, 1C 

- w okresie 15 lat od daty odbioru technicznego 
budynku; 

2) w których najem z osobą występującą  
o sprzedaş trwa nieprzerwanie krócej niş 7 lat; 

3) połoşone w budynkach jednolokalowych; 

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, za-
licza się z zastrzeşeniem ust. 3 i 4: 

1) okres wynajmowania lokalu mieszkalnego 
przez współmałşonka i rodziców obecnego na-
jemcy; 

2) okres wynajmowania przez obecnego najem-
cę innego komunalnego lokalu mieszkalnego; 

3) okres wynajmowania lokalu przez obecnego 
najemcę od poprzedniego właściciela tego loka-
lu mieszkalnego; 

4) okres, od dnia wskazania lokalu do adaptacji, 
do dnia zawarcia umowy najmu; 

 - o ile okresy te bezpośrednio poprzedzają okres 
najmu, w którym złoşono wniosek o wykup. 

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie 
zalicza się okresu obowiązywania umów najmu 
rozwiązanych z powodu zaległości w opłatach. 

4. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do sprze-
daşy: 

1) ostatniego lokalu w nieruchomości; 

2) lokalu, o wykup którego najemca wystąpił  
z wnioskiem przed 26 maja 2009r.”. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubuskiego Nr 45 – 2630 –                                            Poz. 653, 654 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-

towi Miasta Zielona Góra. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady  

Adam Urbaniak 
__________________________________________ 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-

szone 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, 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. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-

szone w Dz. U z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130,  

poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, 

poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468  

i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412,  

z 2009r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817,  

Nr 161, poz. 1279 i 1281 i Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010r. Nr 28, 

poz. 146. 

3) Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Lubus. z 2009r. Nr 70, poz. 974 i Nr 127, poz. 1653. 

 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR LXIV/804/10 

 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 

 z dnia 30 marca 2010r. 

  
w sprawie uchylenia regulaminu Straży Miejskiej w Zielonej Górze 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity 
z póŝn. zm.1), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.  
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 
tekst jednolity) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997r. o straşach gminnych  
(Dz. U. Nr 123, poz. 779 z póŝn. zm.) oraz zarządze-
niem Nr 352/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 17 marca 2010r. w sprawie regulaminu Straşy 
Miejskiej w Zielonej Górze uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/364/08 Rady 
Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008r.  
w sprawie nadania regulaminu Straşy Miejskiej  
w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 76,  
poz. 1232).  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, z mocą od dnia 17 marca 
2010r. 

Przewodniczący Rady  

Adam Urbaniak 
___________________________________ 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-

szone 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, z 2007r. Nr 48, poz. 327  

i 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. 
65 3 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubuskiego Nr 45 – 2631 –                                                  Poz. 655 

 

655 
65 4 

UCHWAŁA NR XXVIII/234/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH 

 

 z dnia 21 kwietnia 2010r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice – gazociąg 

wysokiego i średniego ciśnienia 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen 
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 zm.: Dz. U. 
z 2004r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; Dz. U. 
z 2005r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; Dz. U. 
z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; Dz. U. 
z 2007r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008r. Nr 199,  
poz. 1227; Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413;  
Dz. U. z 2010r. Nr 24, poz. 124) Rada Miejska w Lub-
niewicach uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia wstępne 

§ 11. Zgodnie z uchwałą Nr XX/171/2009 z dnia 
29 kwietnia 2009r. Rady Miejskiej w Lubniewicach 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubnie-
wice na potrzeby gazociągu wysokiego i średniego 
ciśnienia, po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniej-
szej uchwały z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Lubniewice, uchwala się miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, zwany dalej „pla-
nem”.  

2. Plan obejmuje trasę przebiegu gazociągów 
wysokiego i średniego ciśnienia w pasie terenu  
o szerokości 50m. Gazociąg wysokiego i średniego 
ciśnienia przebiega od granicy z gminą Sulęcin do 
granicy z gminą Krzeszyce, na zachód od miejsco-
wości Jarnatów i miejscowości Rogi.  

3. Granice miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego przedstawione zostały na rysun-
ku planu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały  

4. Przedmiotem planu są tereny o funkcji: rolni-
czej, leśnej, drogi publiczne i wewnętrzne oraz ele-
menty infrastruktury technicznej.  

5. Integralnymi częściami planu miejscowego są 
następujące załączniki do uchwały:  

1)  załącznik Nr 1- rysunek planu w skali 1:1000; na 
który składa się 7 arkuszy,  

2)  załącznik Nr 2 - wyrys ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Lubniewice z zaznaczeniem obsza-
ru objętego planem,  

3)  załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleşą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania  

4)  załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie roz-
patrzenia uwag złoşonych do wyłoşonego do 
publicznego wglądu projektu planu.  

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 21. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego, zagospodarowania 
terenu, kształtowania przestrzeni publicznych oraz 
łączenia i podziału nieruchomości.  

2. W granicach planu wyznacza się tereny o na-
stępującym sposobie zagospodarowania:  

1)  tereny rolne - oznaczone na rysunku symbo-
lem: R;  

2)  tereny leśne - oznaczone na rysunku symbolem 
ZL;  

3)  tereny komunikacji wraz z elementami infra-
struktury niezbędnymi dla prawidłowego ich 
funkcjonowania - oznaczone na rysunku sym-
bolami  

a)  KDP – teren drogi publicznej - droga główna 
ruchu przyśpieszonego,  

b)  KDZ – teren drogi publicznej - droga zbior-
cza,  

c)  KDW – drogi wewnętrzne.  

3. Dla wszystkich terenów w granicach planu 
oznaczonych symbolami ZL, KDP, KDZ oraz KDW 
ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej  

4. Podstawową funkcją terenów oznaczonych 
symbolem R jest produkcja rolna, związana z upra-
wą i/lub hodowlą zwierząt gospodarskich. W grani-
cach planu na terenach oznaczonych symbolem R 
zakazuje się lokalizacji zabudowy przeznaczonej na 
stały pobyt ludzi. Dopuszcza się lokalizację zabudo-
wy na potrzeby produkcji rolnej o następujących 
parametrach:  

1)  zabudowa do 3 kondygnacji o maksymalnej 
wysokości 12m, oraz 30m dla obiektów takich 
jak silosy czy suszarnie;  

2)  dachy o kącie nachylenia połaci do 48o;  

3)  dopuszcza się budowę kondygnacji podziem-
nych;  

4)  obsługa komunikacyjna nastąpi z przyległych 
do terenu dróg publicznych lub wewnętrznych;  
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5)  zaopatrzenie w media nastąpi z sieci infrastruk-

tury technicznej zlokalizowanej poza granicami 
planu przy następujących ustaleniach dodat-
kowych:  

a)  dopuszcza się odprowadzenie ścieków sani-
tarnych do szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych,  

b)  dopuszcza się odprowadzenie wód deszczo-
wych i roztopowych do gruntu; dopuszcza 
się odprowadzanie wód deszczowych i roz-
topowych poprzez układy podczyszczające 
do rowów melioracyjnych, po uzgodnieniu 
z ich zarządcą,  

c)  ustala się zaopatrzenie w energię cieplną 
z indywidualnych kotłowni i ŝródeł alterna-
tywnych, zlokalizowanych na terenie własnej 
działki; dopuszcza się wszystkie ŝródła ener-
gii cieplnej z ukierunkowaniem na mniej 
uciąşliwe dla środowiska,  

d)  dopuszcza się zaopatrzenie w wodę pitną, do 
produkcji rolnej oraz do celów przeciwpoşa-
rowych z indywidualnych ujęć;  

6)  przy lokalizacji zabudowy naleşy szczególnie 
uwzględnić ustalenia ust. 5 i 6.  

5. W granicach wszystkich terenów wymienio-
nych w ust. 2, zgodnie z załącznikiem Nr 1, zlokali-
zowana jest trasa przebiegu gazociągu wysokiego 
i średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną, 
dla której obowiązują następujące ustalenia:  

1)  w strefie kontrolowanej nie naleşy wznosić bu-
dynków, urządzać stałych składów i magazy-
nów, sadzić drzew oraz nie powinna być po-
dejmowana şadna działalność mogąca zagrozić 
trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. 
Dopuszcza się, za zgodą operatora sieci gazo-
wej, urządzanie parkingów nad gazociągami;  

2)  szerokość strefy kontrolowanej, której linia 
środkowa pokrywa się z osią gazociągu wyso-
kiego ciśnienia (DN 400), wynosi 8m;  

3)  dla gazociągów układanych w przecinkach le-
śnych powinien być wydzielony pas gruntu, 
o szerokości po 2m z obu stron osi gazociągu, 
bez drzew i krzewów;  

4)  wzdłuş gazociągu wysokiego i średniego ci-
śnienia, w jego strefie kontrolowanej, dopusz-
cza się lokalizację sieci teletechnicznych.  
Dopuszcza się maksymalnie dwa przewody  
o średnicy do 50mm  

6. W granicach planu zlokalizowane są napo-
wietrzne sieci elektroenergetyczne, dla których 
przyjmuje się następujące ustalenia:  

1)  dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 
110kV wyznacza się korytarz techniczny o sze-
rokości 15m;  

2)  dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 
15kV wyznacza się korytarz techniczny o szero-
kości 9m;  

3)  wszelkie inwestycje w granicach korytarzy 
technicznych napowietrznych linii elektroener-
getycznych wymagają uzgodnienia z zarządcą 
sieci;  

4)  przy skrzyşowaniach i zblişeniach z liniami elek-
troenergetycznymi naleşy zachować odpowie-
dnie odległości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi.  

7. Terenami przestrzeni publicznych w granicach 
planu są tereny dróg publicznych oznaczone symbo-
lami KDP i KDZ.  

8. Przejście gazociągu przez tereny KDP i KDZ 
naleşy wykonać na warunkach i po uzgodnieniu 
z zarządcami dróg zlokalizowanych w tych terenach.  

9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: Osoba prowadząca 
prace budowlane i ziemne w razie ujawnienia 
przedmiotu, który posiada cechy zabytku, obiektów 
nieruchomych i nawarstwień kulturowych podlega-
jących ochronie obowiązana jest niezwłocznie za-
wiadomić o tym właściwego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków oraz Burmistrza Lubniewic. 
Jednocześnie obowiązana jest zabezpieczyć odkryty 
przedmiot, obiekty nieruchome i nawarstwienia 
kulturowe i wstrzymać wszelkie roboty mogące je 
uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowied-
nich zarządzeń.  

10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowi-
ska i przyrody:  

1)  naleşy zastosować rozwiązania techniczne wy-
kluczające moşliwość przedostania się zanie-
czyszczeń do podłoşa gruntowego;  

2)  na całym obszarze objętym planem zakazuje się 
lokalizacji inwestycji związanych z realizacją 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, w rozumieniu Prawa ochrony 
środowiska, z wyłączeniem realizacji sieci infra-
struktury technicznej i dróg;  

3)  na terenach rolnych nakazuje się rekultywację 
terenu po zakończeniu prac związanych z bu-
dową gazociągu w celu przywrócenia rolnicze-
go uşytkowania terenu.  

11. W zakresie zasad i warunków łączenia i po-
działu nieruchomości zezwala się na łączenie i po-
dział terenów objętych planem miejscowym z tere-
nami o analogicznej funkcji zlokalizowanymi poza 
granicami planu miejscowego. Dopuszcza się łącze-
nie i podział na działki o dowolnej powierzchni.  
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Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 3. Określa się stawkę procentową w wysokości 
1% wzrostu wartości nieruchomości dla ustalenia 
jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez 
właściciela albo uşytkownika wieczystego nieru-
chomości, której wartość wzrosła w związku  
z uchwaleniem niniejszego planu.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Lubniewic.  

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego.  

 Przewodniczący Rady 

Andrzej Langowicz 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXVIII/234/2010 

Rady Miejskiej w Lubniewicach 

z dnia 21 kwietnia 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXVIII/234/2010 

Rady Miejskiej w Lubniewicach 

z dnia 21 kwietnia 2010r. 
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Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXVIII/234/2010 

Rady Miejskiej w Lubniewicach 

z dnia 21 kwietnia 2010r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania – w ramach miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego gminy Lubniewice  
– gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co na-
stępuje: 

W związku z brakiem, w granicach miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Lubniewice – gazociąg wysokiego i średniego ci-
śnienia, inwestycji z zakresu infrastruktury, które 
naleşą do zadań własnych gminy nie rozstrzyga się 
o sposobach ich realizacji oraz zasadach finansowa-
nia.  

Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XXVIII/234/2010 

Rady Miejskiej w Lubniewicach 

z dnia 21 kwietnia 2010r. 
 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubniewice – gazociąg wy-

sokiego i średniego ciśnienia 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) Rada Miejska  
w Lubniewicach uchwala, co następuje: 

Wobec braku uwag do wyłoşonego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Lubniewice – gazo-
ciąg wysokiego i średniego ciśnienia, nie rozstrzyga 
się o sposobie ich rozpatrzenia.  
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UCHWAŁA NR XXXVI/237/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

 

 z dnia 27 kwietnia 2010r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołaszyn, 

gmina 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 póŝn. 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 póŝn. zm.), po stwierdzeniu zgod-
ności z zapisami obowiązującego Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy i miasta Nowe Miasteczko uchwalone-
go uchwałą Nr XIX/140/2000 z dnia 20 listopada 
2000r. uchwala się, co następuje: 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowości Gołaszyn, 
zwany dalej planem.  

2. Plan obejmuje teren działki Nr ewidencyjny 
81/1, o powierzchni ok. 0,48ha, w granicach wykaza-
nych na załączniku graficznym do niniejszej uchwa-
ły. Teren ograniczony jest:  

 od północnego zachodu – terenami rol-
nymi,  

 od północnego wschodu, wschodu, za-
chodu – terenami zurbanizowanymi – za-
budowa siedliskowa, 

 od południa – publiczną drogą powiatową.  

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach pla-
nu jest zapewnienie zrównowaşonego rozwoju tere-
nu wsi Gołaszyn w zgodzie z uwarunkowaniami 
naturalnymi i kulturowymi, uwzględniając ochronę 
interesów publicznych, przy jednoczesnej minimali-
zacji 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 nale-
şą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania – załącznik Nr 2. 
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DZIAŁ II 

Ustalenia planu 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów 

§ 2. 1. Wyznacza się obszary o symbolach na ry-
sunku planu:  

1) U,P,MN – tereny zabudowy usługowej, obiektów 
produkcyjnych, zabudowy mieszkaniowej.  

2. Linie rozgraniczające tereny o róşnych funk-
cjach lub róşnych sposobach zagospodarowania 
obowiązujące wyznaczono na rysunku planu.  

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 3. 1. Ustala się odprowadzenie wód opado-
wych z połaci dachowych obiektów budowlanych - 
do gruntu na własnej nieruchomości, z zachowa-
niem retencji terenowej oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi w zakresie ochrony wód i ziemi przed 
zanieczyszczeniami.  

2. Wszelka działalność gospodarcza, prowadzo-
na na terenie objętym ustaleniami planu musi 
uwzględniać zasady ochrony przyrody i dziedzictwa 
kulturowego, określone w przepisach odrębnych.  

§ 4. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu 
w środowisku powodowane przez poszczególne 
grupy hałasu, w tym drogowego, zgodne z obowią-
zującymi przepisami odrębnymi.  

§ 5. 1. Wprowadzanie wszelkich zanieczyszczeń 
do środowiska naturalnego musi odbywać się na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
Uciąşliwości i szkodliwości wywołane przez działal-
ności związane z przeznaczeniem obszarów, w za-
kresie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do 
wód, powietrza, hałasu i wibracji, promieniowania 
szkodliwego dla ludzi i środowiska, w tym powsta-
wania odpadów, wymagają stosowania urządzeń 
mających na celu eliminowanie lub ograniczanie 
uciąşliwości oraz zachowania parametrów określo-
nych w przepisach odrębnych, zapewniających 
ochronę zabudowy mieszkaniowej na terenach są-
siadujących.  

2. Uciąşliwości związane z prowadzoną działal-
nością muszą mieścić się w granicach nieruchomo-
ści, na której prowadzona jest ta działalność. W razie 
potrzeby nakazuje się wprowadzenie zieleni izola-
cyjnej lub zastosowanie zabezpieczeń mających na 
celu eliminację lub redukcję uciąşliwości obiektów 
dla środowiska i zdrowia ludzi.  

§ 6. Kto w trakcie prac ziemnych dokona odkry-
cia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest 
obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeşeli nie 
jest to moşliwe – Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Miasteczko.  

 

 

Rozdział 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 7. Kto w trakcie robót budowlanych lub ziem-
nych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przy-
puszczenie, iş jest on zabytkiem, jest obowiązany:  

1)  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot,  

2)  zabezpieczyć, przy uşyciu dostępnych środków, 
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,  

3)  niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli 
nie jest to moşliwe, Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Miasteczko. Burmistrz jest obowiązany 
niezwłocznie, nie dłuşej niş w terminie 3 dni, 
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi za-
bytków przyjęte zawiadomienie.  

§ 8. 1. Wszelkie roboty budowlane prowadzone 
na obiektach ujętych w wojewódzkiej ewidencji  
zabytków, tj. budynek mieszkalny, murowany  
z 4 ćw. XIX w., stajnia murowana z 4 ćw. XIX w., 
obora murowana z 4 ćw. XIX w., winny być prowa-
dzone po uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.  

2. Naleşy w szczególności:  

1) w zakresie kolorystyki budynków – zaleca się 
badania stratygraficzne, a w przypadku braku 
przekazów nawiązać się do kolorystyki charak-
terystycznej dla okresu powstania budynku lub 
podporządkowanie się programowi kolory-
stycznemu wnętrza ulicy,  

2)  przy remontach elewacji naleşy stosować tynki 
i farby na spoiwach mineralnych, usunąć 
z elewacji elementy szpecące wygląd budynku, 
w przypadku elewacji z cegły klinkierowej lub 
o bogatym wystroju architektonicznym odstą-
pić od zewnętrznego ocieplenia budynku,  

3)  przy wymianie stolarki okiennej w historycz-
nych budynkach zachować wygląd okien histo-
rycznych z podziałami i profilem,  

4)  podczas remontów elewacji partii przyziemia 
kolorystykę dostosować do istniejącej na jej 
wyşszych partiach,  

5)  nie dopuszcza się stosowania jako materiałów 
wykończeniowych blachodachówki, papy, pa-
neli PVC,  

6)  naleşy zachować istniejące powierzchnie bru-
kowe.  

Rozdział 4 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

§ 9. 1. Ogrodzenie terenu zabudowy związanej  
z działalnością gospodarczą musi być zgodne  
z przepisami odrębnymi.  

§ 10. Ustala się obowiązek parkowania pojazdów 
w obrębie własnej nieruchomości – ilość miejsc 
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postojowych naleşy przyjąć w zaleşności od prowa-
dzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi.  

§ 11. Realizacja ustaleń planu musi uwzględniać 
potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi.  

§ 12. Wszystkie, wprowadzone niniejszą uchwałą 
ustalenia muszą uwzględniać, w trakcie realizacji 
zamierzeń, zasady przeciwpoşarowego zaopatrzenia 
w wodę wraz z drogami dojazdowymi dla pojazdów 
poşarniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Rozdział 5 

Kształtowanie przestrzeni publicznej 

§ 13. W granicach planu nie wyznacza się tere-
nów przeznaczonych na cele publiczne.  

Rozdział 6 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

§ 14. 1. Na terenie objętym ustaleniami planu 
nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek po-
działów na działki budowlane. Z tego względu nie 
ustala się minimalnej powierzchni nowo wydziela-
nej działki budowlanej.  

2. Ustala się maksymalną powierzchnię zabu-
dowy dla terenu objętego planem na 50%.  

3. Ustala się minimalną powierzchnię biologicz-
nie czynną dla terenu objętego planem na 20%.  

4. Zachowuje się istniejącą szerokość frontu 
działki.  

§ 15. 1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie za-
budowy, tj. linia, której nie moşe przekroczyć płasz-
czyzna pionowa, stanowiąca zewnętrzną ścianę bu-
dynku tworzącą elewację tego budynku – o przebie-
gu zgodnym z rysunkiem planu. Wymiary podano 
w metrach.  

2. Linie nie wykazane muszą być zgodne z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi.  

3. Dopuszcza się, poza wyznaczonymi liniami 
zabudowy, budowę ogrodzeń oraz urządzeń infra-
struktury technicznej.  

Rozdział 7 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 16. Na terenie objętym ustaleniami planu nie 
dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek podziałów 
na działki budowlane, a tym samym nie wyznacza 
się linii podziału wewnętrznego.  

Rozdział 8 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

§ 17. U,P,MN – tereny zabudowy usługowej, 
obiektów produkcyjnych, zabudowy mieszkaniowej:  

1)  ustala się dojazd do terenu publiczną drogą do-
jazdową - powiatową o symbolu na rysunku 
planu KD, poprzez istniejący zjazd,  

2)  dopuszcza się adaptację istniejących budynków 
na potrzeby prowadzonej działalności gospo-
darczej,  

3)  dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej 
dla prowadzącego działalność gospodarczą,  

4)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jących budynków zgodnie z wyznaczonymi li-
niami zabudowy i obowiązującymi przepisami, 
zakazuje się zwiększania wysokości budynków,  

5)  ustala się maksymalną wysokość rozbudowy 
do najwyşszego gzymsu/okapu i odpowiednio 
do kalenicy dachu istniejącego budynku,  

6)  w przypadku rozbudowy budynku forma roz-
budowy, w tym dach, musi nawiązywać do bu-
dynku istniejącego, a pokrycie dachu i wykoń-
czenie elewacji musi być jednorodne materia-
łowo i kolorystycznie na całym obiekcie,  

7)  na pokrycia dachów stromych wszystkich bu-
dynków na terenie objętym planem naleşy sto-
sować dachówkę ceramiczną lub inne drobno-
wymiarowe materiały dachówkopodobne, wy-
łącznie w odcieniach brązu i czerwieni,  

8)  nie dopuszcza się wykończenia elewacji mate-
riałami typu siding,  

9)  ze względu na objęcie budynków na terenie ob-
jętym planem wpisem do ewidencji zabytków, 
wszelkie zmiany powinny być wprowadzane 
pod nadzorem słuşby ochrony zabytków, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami,  

10) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi li-
niami zabudowy parkingów, ogrodzeń, portier-
ni i wag oraz urządzeń infrastruktury technicz-
nej,  

11) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli 
i urządzeń na zasadach określonych w przepi-
sach odrębnych,  

12) zaleca się stosowanie nasadzeń şywopłoto-
wych wysokich wzdłuş ogrodzenia nierucho-
mości oraz nakazuje się utrzymanie istniejącej 
zieleni wysokiej.  

Rozdział 9 

Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 18. 1. Skrzyşowania z urządzeniami infrastruk-
tury technicznej naziemnej i podziemnej naleşy wy-
konać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami 
poszczególnych sieci.  

2. W trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
naleşy zachować odległości podstawowe projekto-
wanych obiektów od istniejących sieci infrastruktury 
elektroenergetycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyj-
nej, telekomunikacyjnej - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Dopuszcza się, za zgodą zarządcy sieci 
zmniejszenie tych odległości.  

3. Obowiązuje zakaz nasadzeń drzew i krzewów 
na trasach przebiegu projektowanych i istniejących 
sieci infrastruktury technicznej – zgodnie z przepi-
sami odrębnymi.  
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4. Dopuszcza się przełoşenie i przebudowę ist-

niejących sieci infrastruktury technicznej za zgodą 
zarządców poszczególnych sieci.  

5. Do ogrzewania budynków zaleca się stosowa-
nie ekologicznych ŝródeł energii.  

§ 19. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną 
z istniejącej sieci elektroenergetycznej.  

2. Dopuszcza się budowę stacji transformatoro-
wej na terenie własnym inwestora stosownie do 
potrzeb. Szczegółowe rozwiązania techniczne doty-
czące typu i mocy stacji, zakresu jej wyposaşenia, 
mocy transformatora naleşy uściślić z zarządcą sieci 
na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia i pro-
jektowania.  

3. Projektowane linie elektroenergetyczne naleşy 
realizować się jako kablowe.  

4. Obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew 
i krzewów na trasach przebiegu istniejących i projek-
towanych linii elektroenergetycznych.  

§ 20. 1. Odpady stałe naleşy gromadzić w po-
jemnikach na własnej posesji. Wywóz odpadów 
naleşy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami.  

2. Docelowo naleşy wprowadzić segregację od-
padów stałych w celu zastosowania recyklingu.  

3. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi 
i innymi niş niebezpieczne naleşy prowadzić zgodnie 
z przepisami odrębnymi.  

§ 21. Sieć telekomunikacyjną – linie kablowe – 
naleşy prowadzić z istniejącej sieci.  

§ 22. 1. Dostawę wody naleşy prowadzić z istnie-
jącego systemu wodociągowego wsi Gołaszyn.  

2. W okresie przejściowym dopuszcza się wyko-
rzystanie studni istniejącej na nieruchomości, zgod-
nie z przepisami odrębnymi.  

§ 23. 1. Nakazuje się odprowadzenie ścieków do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach 
zarządcy sieci.  

2. Zakazuje się stosowania przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  

3. Odprowadzenie wód opadowych z terenów, 
na których moşe dojść do ich zanieczyszczenia, musi 
się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 24. Dostawę gazu naleşy prowadzić z sieci ga-
zowej średniego ciśnienia na warunkach zarządcy 
sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 25. Zakazuje się stosowania jako ŝródła energii 
paliw i urządzeń do ich spalania, które nie spełniają 
wymogów przepisów o ochronie środowiska.  

Rozdział 10 

Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie 
i użytkowanie terenu 

§ 26. 1. Obszary, dla których plan ustala inne 
przeznaczenie niş istniejące, mogą być wykorzysty-
wane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zago-
spodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej 
uchwały.  

2. Na terenach, dla których plan przewiduje inne 
niş dotychczasowe uşytkowanie mogą być budowa-
ne obiekty tymczasowe, jeşeli ich realizacja jest nie-
zbędna do prawidłowego wykorzystania gruntów 
lub obiekty, które będą mogły być adaptowane do 
przyszłego, zgodnego z planem, uşytkowania. Loka-
lizacja tych obiektów winna odbywać się zgodnie 
z niniejszymi ustaleniami.  

Rozdział 11 

Stawki procentowe 

§ 27. Ustala się 1%-ową stawkę, słuşącą nalicze-
niu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.  

DZIAŁ III 

Przepisy końcowe  

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.  

§ 29. Uchwała wchodzi w şycie po 30 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.  
65 5 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVI/237/2010 

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku 

z dnia 27 kwietnia 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXVI/237/2010 

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku 

z dnia 27 kwietnia 2010r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  

o finansach publicznych. 

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. Plan nie przewiduje nowych inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych gminy.  

2. Odstępuje się od określenia się sposobu reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy w związku z zapisami pkt 1.  

3. Odstępuje się od określenia zasad finansowa-
nia inwestycji naleşących do zadań własnych gminy, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych  
w związku z zapisami pkt 1.  

 

=================================================================================== 
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INFORMACJA 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

 z dnia 17 maja 2010r. 

  

w sprawie rozstrzygniecie konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnio-

nych z województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej na 2010 rok  
 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 32 ustawy 
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  
(t.j. z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) ogłasza się: 

Wojewoda Lubuski po zasięgnięciu opinii Zespołu 
Opiniującego oferty złoşone w ramach Konkursu 
Grantowego na 2010r., przyznał dofinansowanie 
projektów następującym organizacjom pozarządo-
wym: 

1. Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych - Lu-
buski Oddział Regionalny w Koşuchowie - 
2.000zł. – na realizację programu pod nazwą 
„Pogodna starość - cieszmy się wieczną mło-
dością” – przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu - dofinansowanie kosztów wyjazdu 
do filharmonii;  

2. Stowarzyszenie Nasza Wieś Tradycja – Przy-
szłość w Świebodzinie – 1.000zł. – na dofinan-
sowanie kosztów transportu şywności,  

3. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Wniebowzię-
cia NMP w Nowej Soli – 2.000zł. – na dofinan-
sowanie kosztów doposaşenia (1.500zł.) i orga-
nizacji festynu z okazji Dnia Dziecka (500zł.), 

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Regionu 
Lubuskiego w Zielonej Górze – 1.500zł. – na do-
finansowanie wynagrodzenia psychologa  
w ramach umowy o dzieło/ zlecenie ze wskaza-
niem na realizację poradnictwa dla dzieci, mło-
dzieşy i rodzin dotkniętych kryzysem, 

5. Gorzowskie Stowarzyszenie "Amazonek" w Go-
rzowie Wlkp. – 2.000zł. – na realizację progra-
mu pod nazwą „Per aspera od astra” - dofinan-

sowanie wynagrodzenia psychologa w ramach 
umowy o dzieło/zlecenie; 

6. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Francisz-
ka z Asyşu w Strzelcach Krajeńskich – 2.600zł. – 
na dofinansowanie kosztów wyşywienia i za-
kwaterowania podczas wypoczynku letniego, 

7. Fundacja Dom Wspólnoty „Barka” w Drezden-
ku- 2.500zł. - na dofinansowanie kosztów dopo-
saşenia w sprzęt kuchenny, 

8. Bank Şywności w Zielonej Górze – 3.500zł. – na 
dofinansowanie kosztów dowozu şywności do 
części lokalnych organizacji charytatywnych, 

9. Polski Komitet Pomocy Społecznej- Lubuski Za-
rząd Wojewódzki w Zielonej Górze - 2.000zł.  
- na dofinansowanie kosztów organizacji obozu 
socjoterapeutycznego w Trzęsaczu, w tym: 
koszty transportu (400zł.), koszty organizacji 
wycieczki (600zł.) i wynagrodzenie socjotera-
peuty w ramach umowy o dzieło/zlecenie 
(1.000zł.),  

10. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych 
w Zielonej Górze - 2.000zł. - na dofinansowanie 
wynagrodzenia specjalisty w ramach umowy  
o dzieło/ zlecenie (1.500zł.) i kosztów zakupu 
materiałów do zajęć (500zł.),  

11. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Narodzenia 
NMP w Zawadzie - 1.500zł. - na dofinansowanie 
kosztów zakwaterowania i wyşywienia w ra-
mach organizacji turnusu rehabilitacyjno – 
zdrowotnego dla osób starszych, niepełno-
sprawnych, 
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12. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Go-

rzowie Wlkp. - 1.900zł. - na dofinansowanie 
kosztów organizacji warsztatów integracyjnych 
(300zł.), grup wsparcia (300zł.), spotkań warsz-
tatowo – zawodoznawczych (300zł.) i dyşurów 
specjalistów (1.000zł.), 

13. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Ducha Świę-
tego w Zielonej Górze – 1.500zł.- na dofinan-
sowanie kosztów zakupu materiałów dydak-
tycznych (1.000zł.) i kosztów organizacji impre-
zy (500zł.), 

14. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Jadwigi 
Śląskiej, Koŝla 110 – Letnica – 1.600zł. - na do-
finansowanie wynagrodzenia socjoterapeuty 
(500zł.), kosztów wyşywienia (600zł.) oraz kosz-
tów zakupu materiałów do przeprowadzenia za-
jęć i nagród konkursowych (500zł.), 

15. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  
w Zielonej Górze - 5.000zł. - na realizację pro-
gramu pod nazwą „Tata na zawsze”- dofinan-
sowanie wynagrodzenia terapeuty (3.000zł.) 
oraz specjalisty do przeprowadzenia warszta-
tów szkoleniowych (2.000zł.) w ramach umów  
o dzieło/zlecenie, 

16. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. S. Kostki, 
Ogardy, Strzelce Krajeńskie – 1.500zł. – na re-
alizację programu pod nazwą „Dzieciaki na wa-
kacjach” - dofinansowanie kosztów transportu 
autobusowego, 

17. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okrę-
gowy w Gorzowie Wlkp. – 1.000 zł. - na dofi-
nansowanie kosztów zakupu materiałów dydak-
tycznych (500zł.) oraz biletów wstępu do obiek-
tów kultury i sportu (500zł.),  

18. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Antonie-
go w Bobrówku – 5.000zł. - na dofinansowanie 
kosztów zakupu pomocy dydaktycznych 
(1.500zł.) i materiałów do prowadzenia zajęć 
świetlicowych (1.500zł.) oraz kosztów zakupu 
şywności (2.000zł.), 

19. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Józefa  
w Gorzowie Wlkp. – 2.000zł. - na dofinansowa-
nie kosztów eksploatacyjnych (1.000zł.) oraz 
wynagrodzenia wychowawcy na półkoloniach 
w ramach umowy o dzieło/ zlecenie (1.000zł.), 

20. Polski Czerwony Krzyş - Zarząd Rejonowy  
w Nowej Soli – 6.000zł. – na dofinansowanie do 
prowadzenia 3 placówek opiekuńczo – wycho-
wawczych, w tym:  

 2.000zł. - świetlica „Wiewiórka” (1.000zł. – ma-
teriały do zajęć, 1.000zł. wynagrodzenie specja-
listów w ramach umowy zlecenie),  

 2.000zł. - świetlica „Kropelki” - zakup kompute-
ra, 

 2.000zł. - świetlica „Perełki” (1.000zł. – materia-
ły do zajęć, 1.000zł. wynagrodzenie specjali-
stów w ramach umowy zlecenie), 

21. Stowarzyszenie "Nad Zalewem" w Gorzowie 
Wlkp. - 2.000zł. - na realizację programu pod 

nazwą „Baw się z Mikołajem” - dofinansowanie 
kosztów przygotowania paczek, 

22. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym- Koło w Gorzowie Wlkp. – 
2.000zł. - na dofinansowanie wynagrodzenia 
pedagoga w ramach umowy zlecenie/o dzieło 
(600zzł.) i kosztów zakupu artykułów malar-
skich, dekoracyjnych, zdobniczych (1.400zł.), 

23. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Podwyşszenia 
Krzyşa Św. w Zielonej Górze – 1.500zł. - na do-
finansowanie kosztów wyşywienia uczestników 
(1.300zł.) i kosztów zakupu nagród dla uczestni-
ków półkolonii (200zł.), 

24. Polski Komitet Pomocy Społecznej- Zarząd 
Miejski w Gorzowie Wlkp. – 2.000zł. –na dofi-
nansowanie opłat bieşących (media), 

25. Stowarzyszenie Suport-Team w Gorzowie Wl-
kp. -2.400zł.- na realizację programu pod nazwą 
„Mobilne Centrum Wsparcia w kryzysie” - do-
finansowanie wynagrodzenia specjalistów  
w ramach umowy zlecenia, 

26. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Andrzeja 
Ap. w Szprotawie – 1.500zł. – na dofinansowa-
nie kosztów wyposaşenie świetlicy, 

27. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Wniebowzię-
cia NMP w Şaganiu – 2.500zł.- na dofinanso-
wanie kosztów wypoczynku letniego w Mrzeşy-
nie, 

28. Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i in-
ne Zespoły Złego Wchłaniania w Gorzowie Wl-
kp. – 1.800zł. - na dofinansowanie kosztów za-
kupu kuchenki gazowo - elektrycznej (1.100zł.)  
i kosztów transportu (700zł.), 

29. Stowarzyszenie "Nasz Dom" w Skwierzynie – 
2.000zł. - na realizację programu pod nazwą 
„Zobacz we mnie człowieka” – na dofinanso-
wanie kosztów zakupu materiałów, 

30. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. NMP Matki 
Kościoła w Kostrzynie n/Odrą – 2.500zł. - na do-
finansowanie kosztów przeprowadzenia zajęć 
terapeutycznych, w szczególności wynagrodze-
nie pedagoga, 

31. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Najświętsze-
go Zbawiciela w Zielonej Górze – 3.000zł. - na 
dofinansowanie kosztów doposaşenia świetlic 
(2.500zł.) oraz kosztów związanych z dostępem 
do Internetu (500zł.), 

32. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Pierwszych 
Męczenników Polskich w Gorzowie Wlkp. – 
1.500zł. - na dofinansowanie kosztów organiza-
cji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin 
ubogich, 

33. Stowarzyszenie Pracownia "Damy Radę" w Zie-
lonej Górze – 2.500zł. - na dofinansowanie 
kosztów zakupu materiałów plastycznych, biu-
rowych i pomocy dydaktycznych (1.000zł.) oraz 
wynagrodzenie wychowawcy prowadzącego 
indywidualne spotkania w ramach umowy  
o dzieło/zlecenie (1.500zł.), 
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34. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Józefa  

w Şaganiu – 2.000zł. – na dofinansowanie wy-
nagrodzenia socjoterapeuty w ramach umowy 
zlecenie/o dzieło (1.000zł.) oraz kosztów dopo-
saşenia (1.000zł.), 

35. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Francisz-
ka z Asyşu w Zielonej Górze – 2.000zł. na dofi-
nansowanie kosztów doposaşenia placówki 
(1.300zł.), zakupu urządzenia wielofunkcyjnego 
(400zł.) oraz kosztów organizacji półkolonii (im-
prezy – 300zł.), 

36. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Jakuba 
Apostoła w Ośnie Lubuskim – 2.000zł. - na do-
finansowanie kosztów organizacji kolonii, 

37. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Şarach – 1.500zł. - na 
dofinansowanie kosztów organizacji kolonii 
letnich – nocleg, wyşywienie, 

38. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Stanisła-
wa Kostki w Sulechowie – 2.000zł. - na dofinan-
sowanie kosztów wyşywienia uczestników ko-
lonii (1.000zł.) oraz kosztów zakupu materiałów 
do pracy z dziećmi (1.000zł.), 

39. Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Şar” 
w Şarach – 3.000zł. - na dofinansowanie kosz-
tów przeprowadzenia indywidualnej terapii 
psychologicznej – zatrudnienie specjalisty  
w ramach umowy o dzieło/ zlecenie, 

40. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Michała 
Archanioła w Nowej Soli – 3.000zł. - na dofi-
nansowanie do realizacji Programu Profilak-
tycznego – wynagrodzenie specjalisty w ra-
mach umowy o dzieło (2.500zł.) oraz kosztów 
doposaşenia placówki (500zł.), 

41. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycz-
nym "Dalej Razem" w Zielonej Górze – 2.000zł. - 
na dofinansowanie kosztów wynajmu urządzeń 
terapeutycznych dla dzieci autystycznych  
w ramach organizacji festynu integracyjnego 
„Dzień dziecka kaşdego” (1.500zł.; zgodnie  
z kosztorysem) oraz kosztów zakupu upomin-
ków (500zł.), 

42. Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego 
a'Paulo - Jednostka Terenowa pp. pw. Podwyş-
szenia Krzyşa Świętego w Gorzowie Wlkp. – 
3.500zł. - na dofinansowanie kosztów do pro-
wadzenia Wicentyńskiego Ośrodka Dzieci  
i Młodzieşy, w tym: koszty doşywiania (1.500zł.) 
oraz koszty organizacji Akcji „Lato’10” (2.000zł), 

43. Stowarzyszenie Royal Rangers Polska, Szczep 4 
w Gorzowie Wlkp. – 2.500 zł. - na dofinansowa-
nie kosztów organizacji Obozu Rodzinnego 
„Odkryj Şycie” – koszty związane z pobytem  
i wyşywieniem, 

44. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Gorzowie Wlkp. – 1.200zł. - na dofinansowa-
nie kosztów przygotowania poczęstunku dla 
uczestników Lubuskich Konfrontacji Tanecz-
nych (1.000zł.) oraz wynajęcia autokarów 
(200zł.), 

45. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. NMP w No-
wym Kramsku – 2.000zł. - na dofinansowanie 
kosztów organizacji półkolonii letnich dla dzie-
ci, w tym: przejazd autokarem (1.000zł.), koszty 
wyşywienia (1.000zł.), 

46. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcer-
stwa Polskiego w Zielonej Górze – 6.000zł. - na 
dofinansowanie kosztów organizacji Wakacyj-
nych Centrów Rozmaitości – udział 120 dzieci 
wspieranych przez OPS, 

47. Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Go-
rzowie Wlkp. – 2.000zł. - na dofinansowanie 
kosztów stypendiów dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych z rodzin niezamoşnych, 

48. Stowarzyszenie "Przystań" w Krośnie Odrzań-
skim – 3.000zł. - na dofinansowanie wynagro-
dzenia psychoterapeuty w ramach umowy zle-
cenie (1.500zł.) oraz wynagrodzenia terapeuty 
w ramach umowy zlecenie (1.500zł), 

49. Polski Związek Niewidomych - Okręg Lubuski  
w Gorzowie Wlkp. – 4.000zł. - na dofinansowa-
nie kosztów organizacji warsztatów dla dzieci  
i młodzieşy niewidomych i słabo widzących,  
w tym: wyşywienie (2.000zł.) i transport 
(2.000zł.), 

50. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta  
w Gorzowie Wlkp. – 2.500zł. - na dofinansowa-
nie wynagrodzenia Rzecznika Osoby Bezdom-
nej w ramach umowy zlecenie/o dzieło 
(1.500zł.) oraz kosztów zakupu materiałów biu-
rowych niezbędnych do realizacji zadania 
(1.000zł.), 

51. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Zarząd 
Główny Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 
w Gorzowie Wlkp. – 2.000zł. - na dofinansowa-
nie kosztów zakupu lodówki do placówki 
(1.200zł.) oraz materiałów dydaktycznych 
(800zł.), 

52. Stowarzyszenie "Równi wobec prawa" w Go-
rzowie Wlkp. – 1.000zł. - na dofinansowanie 
kosztów związanych z opłatami bieşącymi, 

53. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej  
w Zielonej Górze – 6.000zł. - na dofinansowanie 
wynagrodzenia specjalistów – terapeuty, psy-
chologa i prawnika w ramach umów zlecenie/ 
o dzieło (3.200zł.) oraz kosztów transportu şyw-
ności (2.800zł.), 

54. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Matki Boşej 
Częstochowskiej w Słońsku -1.500zł.- na dofi-
nansowanie kosztów organizacji wypoczynku 
letniego, 

55. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. –3.000zł. - 
na dofinansowanie kosztów doposaşenia pla-
cówki (500zł.), zakupu pomocy dydaktycznych  
i materiałów biurowych (600zł.), kosztów wy-
posaşenia placówki zgodnie z kosztorysem 
(1.000zł.) oraz kosztów remontu łazienki/kuchni 
(900zł.), 
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56. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "24 Godziny" 

w Gorzowie Wlkp. – 3.000zł. - na dofinansowa-
nie kosztów zakupu wyposaşenia, 

57. Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Go-
rzowie Wlkp. – 4.000zł. - na dofinansowanie 
kosztów zakupu şywności dla osób przebywa-
jących w Dziale Pobytu Dziennego,  

58. Stowarzyszenie Pomocy Bliŝniemu im. Brata 
Krystyna w Gorzowie Wlkp. – 10.200zł. - na do-
finansowanie kosztów doposaşenia 25 świetlic 
prowadzonych przez Stowarzyszenie, 

59. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" 
w Zielonej Górze – 3.900zł. - na dofinansowanie 
kosztów zakwaterowania z wyşywieniem dla 
dzieci, młodzieşy i liderów młodzieşowych  
w Trzęsaczu i Wisełce (1.900zł.), kosztów trans-
portu (1.000zł.) oraz kosztów zakupu nagród 
(1.000zł.), 

60. Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów 
i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera – 
1.500zł. - na dofinansowanie kosztów admini-
stracyjnych związanych z realizacją zadania 
(500zł.) oraz wynagrodzenia wykładowców  
w ramach umowy o dzieło/zlecenie (1.000zł.), 

61. Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Gó-
rze – 2.500zł. - na dofinansowanie wynagro-
dzenia specjalistów prowadzących dyşury tera-
peutyczne oraz grupy wsparcia w ramach 
umów zlecenie/o dzieło, 

62. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Osie-
ka w Lubsku – 1.500zł. – na dofinansowanie 
kosztów wyşywienia w ramach wypoczynku 
letniego, 

63. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 
- Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. – 
4.400zł. - na dofinansowanie wyposaşenia Klu-
bu Wolontariusza (1.000zł.), kosztów moderni-
zacji placówki (1.000zł.), kosztów zakupu ksią-
şek i pomocy dydaktycznych do prowadzenia 
zajęć (200zł.), kosztów zakupu materiałów pla-
stycznych i biurowych (200zł.), wyşywienie 
(1.000zł.) oraz opłaty czynszowe (1.000zł.), 

64. Akcja Humanitarna "Şycie" w Şarach – 3.000zł. - 
na dofinansowanie kosztów wyşywienia 
(1.500zł.) i opłat eksploatacyjnych zgodnie  
z kosztorysem (1.500zł.), 

65. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta  
w Şarach – 6.000zł. - na dofinansowanie kosz-
tów zakupu şywności (1.500zł.), wyposaşenia 
(2.500zł.) oraz opłat za media (2.000zł.), 

66. Stowarzyszenie Przyjaciół Turskiego Domu, 
Tursk – Sulęcin – 1.000zł. – na dofinansowanie 

kosztów zakupu nagród dla zespołów w ramach 
pikniku integracyjnego,  

67. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP, Górzyn w Lubsku – 1.500zł. - 
na dofinansowanie kosztów wyşywienia 
(1.000zł.) oraz kosztów transportu (500zł.), 

68. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Waw-
rzyńca w Gozdnicy – 2.500zł. - na dofinansowa-
nie kosztów organizacji półkolonii (2.000zł.) 
oraz doposaşenia (500zł.), 

69. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Zwierzyniu – 2.000zł. - na dofi-
nansowanie kosztów przewozu uczestników 
nad morze (1.000zł.), na spływ kajakowy 
(500zł.), wypoşyczenia kajaków (300zł.) oraz 
kosztów wyşywienia wraz z ubezpieczeniem 
(200zł.), 

70. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Antonie-
go w Nowej Soli – 2.000zł. - na dofinansowanie 
wynagrodzenia socjoterapeuty w ramach 
umowy o dzieło (500zł.), kosztów wyposaşenia 
świetlicy w sprzęt i meble (1.000zł.), kosztów 
zakupu materiałów dydaktycznych i papierni-
czych (500zł.), 

71. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Matki Boşej 
Fatimskiej w Gubinie – 2.000zł. - na dofinanso-
wanie kosztów zakwaterowania i wyşywienia  
w ramach organizowanego turnusu rehabilita-
cyjno – wypoczynkowego dla seniorów, 

72. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Św. Ap. Piotra 
i Pawła w Bytnicy – 2.500zł. - na dofinansowa-
nie wynagrodzenia logopedy (1.000zł.) oraz ak-
tora (1.000zł.) w ramach umów zlecenie/o dzie-
ło w świetlicy w Bytnicy oraz kosztów zakupu 
şywności (500zł.),  

73. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Oby-
watelskiej "Civis Sum" w Zielonej Górze – 
1.000zł. - na dofinansowanie wynagrodzenia 
superwizora w ramach umowy zlecenie/ o dzie-
ło (500 zł.) oraz kosztów biurowych (500zł.), 

74. Parafialny Zespół Caritas pp. pw. Miłosierdzia 
Boşego w Zielonej Górze – 2.500zł. - na dofi-
nansowanie kosztów zakupu şywności (1.500zł.) 
i doposaşenia świetlicy w grzejniki 1.000zł.  

Ze względów proceduralnych Zespół nie rozpatrzył 
ofert:  

1. Stowarzyszenia Przyjaciół Chocicza w Lubsku - 
braki formalne dotyczące załączników; 

2. Parafialnego Zespołu Caritas pp. pw. Św. Ja-
dwigi w Zielonej Górze - braki formalne doty-
czące załączników. 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubuskiego Nr 45 – 2651 –                                                  Poz. 658 

 

658 
65 7 

POROZUMIENIE  

 

 z dnia 15 stycznia 2010r. 

  

 
Zawarte w dniu 15 stycznia 2010r. w Gorzowie Wlkp. 
pomiędzy: 

Miastem Gorzowem Wlkp., ul. Sikorskiego 3 – 4,  
66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Kry-
stynę Bielak p.o. Dyrektora Izby Wytrzeŝwień, działa-
jącego na podstawie pełnomocnictwa Nr WOR.III. 
0115/201/09 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  

a  

Miastem Barlinek reprezentowanym przez Burmi-
strza  –  Zygmunta Siarkiewicza, przy kontrasygna-
cie Skarbnika Gminy-  Ewy Patrzałek  

Na podstawie uchwały Nr XLVII/769/69/2009 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie wyraşenia zgody na współdziałanie  
w latach 2009 – 2010 z samorządami gmin w zakre-
sie postępowania z osobami nietrzeŝwymi, które 
swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, 
znajdują się w okolicznościach zagraşających ich 
şyciu lub zdrowiu albo zagraşają zdrowiu lub şyciu 
innych osób  

zawarto porozumienie  o następującej treści: 

§ 1. Miasto Barlinek powierza a Miasto Gorzów 
Wlkp. przyjmuje do wykonania zadanie polegające 
na zapewnieniu osobom uprawnionym na podsta-
wie odrębnych przepisów, moşliwość doprowadza-
nia osób znajdujących się w stanie nietrzeŝwości  
z terenu Gminy Barlinek do Izby Wytrzeŝwień                         
w Gorzowie Wlkp., będącą jednostką organizacyjną 
miasta Gorzowa Wlkp. w pierwszym półroczu 2010r. 

§ 2. Izba będzie podejmować w stosunku do 
przyjętych osób działania przewidziane w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r.  
w sprawie trybu doprowadzania i zwalniania osób  
w stanie nietrzeŝwości oraz organizacji izb wytrzeŝ-
wień i placówek utworzonych lub wskazanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, w – Izba,  
w szczególności: 

a) zapewnienie miejsca w Placówce, 

b) stworzenie odpowiednich warunków sanitar-
no- higienicznych, 

c) zapewnienie podczas pobytu opieki lekarskiej, 

d) podejmowanie działań profilaktycznych przez 
terapeutów zatrudnionych w Placówce pole-
gających na: 

• informowaniu o szkodliwości naduşywa-
nia napojów alkoholowych, 

• informowaniu o metodach leczenia uza-
leşnień, 

• motywowaniu do poddania się leczeniu 
odwykowemu, 

• informowaniu o ruchach samopomocy. 

§ 3. Środki finansowe przekazane na mocy ni-
niejszego porozumienia, zostaną wykorzystane na 
bieşące funkcjonowanie Izby Wytrzeŝwień i pokrycie 
kosztów pobytu osób będących w stanie nietrzeŝ-
wości, doprowadzonych z terenu Gminy Barlinek.  

§ 4. 1. Strony ustalają, şe: Miasto Barlinek zobo-
wiązuje się do pokrycia  kosztu pobytu kaşdego pa-
cjenta, umieszczonego w Izbie Wytrzeŝwień a do-
prowadzonego z Jego obszaru administracyjnego 
przez organy uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów.  

2. Strony przyjmują, şe średni koszt pobytu pa-
cjenta w Izbie Wytrzeŝwień wynosi 198zł od osoby  
i jest wyliczony w oparciu o wykonanie budşetu Izby 
Wytrzeŝwień na dzień 31 grudnia 2009r., pomniej-
szone o dochody uzyskane w tym okresie i podzie-
lonego przez ilość pacjentów przyjętych w roku 
2009. 

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji zostanie przekazane 
Miastu Barlinek w terminie do dnia 31 lipca 2010r.  

2. Nie przedłoşenie rozliczenia zgodnie z posta-
nowieniem ust. 1 będzie stanowiło nie wykonanie 
umowy, co rodzi obowiązek zwrotu pełnej kwoty 
dotacji. Naleşna kwota winna być przekazana  
w terminie 7 dni liczonych od daty określonej  
w ust. 1.  

3. Wynikające z rozliczenia niewykorzystane 
środki podlegają zwrotowi na konto budşetu gminy 
w terminie 7 dni liczonych od daty określonej  
w ust. 1 na konto budşetu Gminy Barlinek. 

4. Wydatkowanie środków na inny cel niş okre-
ślony w § 2 porozumienia rodzi obowiązek zwrotu 
całej kwoty w terminie 7 dni liczonych od daty okre-
ślonej w ust. 1 na konto budşetu gminy. 

5. Nie spełnienie warunków ujętych w ust. 1 – 4 
niniejszego porozumienia powoduje konsekwencje 
wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 z dnia 25 stycznia 
2005r. z póŝn. zm.) 

§ 6. 1. Strony zgodnie ustalają, şe na realizację 
zadania określonego w §§ 1 - 2 porozumienia Miasto 
Barlinek przekaşe w terminie 14 od daty wejścia  
w şycie Porozumienia dotację w kwocie 4.950zł na 
rachunek bankowy GBS Gorzów Wlkp. Nr 07 8363 
0004 0000 3968 2000 0003, co przy koszcie pobytu 
pacjenta, określonym w § 4 ust. 2 obejmuje 25 pa-
cjentów. 

2. Miasto Barlinek zobowiązuje się do pokrycia 
kosztów pobytu pacjentów z jego terenu przewyş-
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szających kwotę określoną w pkt. 1 poprzez zawarcie 
aneksu do niniejszego porozumienia. 

§ 7. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają 
formy pisemnej pod rygorem niewaşności. 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Wojewody Lubuskiego i wchodzi 
w şycie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
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POROZUMIENIE  

 

 z dnia 15 stycznia 2010r. 
 

Zawarte w dniu 15 stycznia 2010r. w Gorzowie Wlkp. 
pomiędzy: 

Miastem Gorzowem Wlkp., ul. Sikorskiego 3 – 4,  
66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Kry-
stynę Bielak p.o. Dyrektora Izby Wytrzeŝwień, działa-
jącego na podstawie pełnomocnictwa Nr WOR.III. 
0115/201/09  Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  

a  

Miastem Międzyrzecz reprezentowanym przez Bur-
mistrza - Komisarza Rządowego - Mariana Sierpa-
towskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- 
Kamili Anioł- Szymańskiej 

Na podstawie uchwały Nr XLVII/769/69/2009 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie wyraşenia zgody na współdziałanie  
w latach 2009 – 2010 z samorządami gmin w zakre-
sie postępowania z osobami nietrzeŝwymi, które 
swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, 
znajdują się w okolicznościach zagraşających ich 
şyciu lub zdrowiu albo zagraşają zdrowiu lub şyciu 
innych osób  

zawarto porozumienie  o następującej treści: 

§ 1. Miasto Międzyrzecz powierza a Miasto Go-
rzów Wlkp. przyjmuje do wykonania zadanie polega-
jące na zapewnieniu osobom uprawnionym na pod-
stawie odrębnych przepisów, moşliwość doprowa-
dzania osób znajdujących się w stanie nietrzeŝwości 
z terenu Gminy Międzyrzecz do Izby Wytrzeŝwień  
w Gorzowie Wlkp., będącą jednostką organizacyjną 
miasta Gorzowa Wlkp. w pierwszym półroczu 2010r. 

§ 2. Izba będzie podejmować w stosunku do 
przyjętych osób działania przewidziane w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r.  
w sprawie trybu doprowadzania i zwalniania osób  
w stanie nietrzeŝwości oraz organizacji izb wytrzeŝ-
wień i placówek utworzonych lub wskazanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, w – Izba,  
w szczególności: 

a) zapewnienie miejsca w Placówce, 

b) stworzenie odpowiednich warunków sanitar-
no- higienicznych, 

c) zapewnienie podczas pobytu opieki lekarskiej, 

d) podejmowanie działań profilaktycznych przez 
terapeutów zatrudnionych w Placówce pole-
gających na: 

• informowaniu o szkodliwości naduşywa-
nia napojów alkoholowych, 

• informowaniu o metodach leczenia uza-
leşnień, 

• motywowaniu do poddania się leczeniu 
odwykowemu, 

• informowaniu o ruchach samopomocy. 

§ 3. Środki finansowe przekazane na mocy ni-
niejszego porozumienia, zostaną wykorzystane na 
bieşące funkcjonowanie Izby Wytrzeŝwień i pokrycie 
kosztów pobytu osób będących w stanie nietrzeŝ-
wości, doprowadzonych z terenu Gminy Między-
rzecz.  

§ 4. 1. Strony ustalają, şe: Miasto Międzyrzecz 
zobowiązuje się do pokrycia  kosztu pobytu kaşdego 
pacjenta, umieszczonego w Izbie Wytrzeŝwień  
a doprowadzonego z Jego obszaru administracyj-
nego przez organy uprawnione na podstawie od-
rębnych przepisów.  

2. Strony przyjmują, şe średni koszt pobytu pa-
cjenta w Izbie Wytrzeŝwień wynosi 198zł od osoby  
i jest wyliczony w oparciu o wykonanie budşetu Izby 
Wytrzeŝwień na dzień 31 grudnia 2009r., pomniej-
szone o dochody uzyskane w tym okresie i podzie-
lonego przez ilość pacjentów przyjętych w roku 
2009. 

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji zostanie przekazane 
Miastu Międzyrzecz w terminie do dnia 31 lipca 
2010r.  

2. Nie przedłoşenie rozliczenia zgodnie z posta-
nowieniem ust. 1 będzie stanowiło nie wykonanie 
umowy, co rodzi obowiązek zwrotu pełnej kwoty 
dotacji. Naleşna kwota winna być przekazana  
w terminie 7 dni liczonych od daty określonej  
w ust. 1.  

3. Wynikające z rozliczenia niewykorzystane 
środki podlegają zwrotowi na konto budşetu gminy 
w terminie 7 dni liczonych od daty określonej  
w ust. 1 na konto budşetu Miasta Międzyrzecz. 

4. Wydatkowanie środków na inny cel niş okre-
ślony w § 2 porozumienia rodzi obowiązek zwrotu 
całej kwoty w terminie 7 dni liczonych od daty okre-
ślonej w ust. 1 na konto budşetu gminy. 

5. Nie spełnienie warunków ujętych w ust. 1 – 4 
niniejszego porozumienia powoduje konsekwencje 
wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o od-
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powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 z dnia 25 stycznia 
2005r. z póŝn. zm.) 

§ 6. 1. Strony zgodnie ustalają, şe na realizację 
zadania określonego w §§ 1 – 2 porozumienia Mia-
sto Międzyrzecz przekaşe w terminie 14 od daty wej-
ścia w şycie Porozumienia dotację w kwocie 4.950zł 
na rachunek bankowy GBS Gorzów Wlkp. Nr 07 
8363 0004 0000 3968 2000 0003, co przy koszcie po-
bytu pacjenta, określonym w § 4 ust. 2 obejmuje  
25 pacjentów. 

2. Miasto Międzyrzecz zobowiązuje się do pokry-
cia kosztów pobytu pacjentów z jego terenu prze-
wyşszających kwotę określoną w pkt. 1 poprzez za-
warcie aneksu do niniejszego porozumienia. 

§ 7. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają 
formy pisemnej pod rygorem niewaşności. 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Wojewody Lubuskiego i wchodzi 
w şycie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
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 z dnia 22 lutego 2010r. 

 
Zawarte w dniu 22 lutego 2010r. w Gorzowie Wlkp. 
pomiędzy: 

Miastem Gorzowem Wlkp., ul. Sikorskiego 3 – 4,  
66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Kry-
stynę Bielak p.o. Dyrektora Izby Wytrzeŝwień, działa-
jącego na podstawie pełnomocnictwa Nr WOR.III. 
0115/201/09 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  

a  

Gminą Myślibórz reprezentowaną przez Burmistrza  
–  Leszka Wieruckiego, przy kontrasygnacie Skarbni-
ka Gminy- Iwony Bulanowskiej 

Na podstawie uchwały Nr XLVII/769/69/2009 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie wyraşenia zgody na współdziałanie  
w latach 2009 – 2010 z samorządami gmin w zakre-
sie postępowania z osobami nietrzeŝwymi, które 
swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, 
znajdują się w okolicznościach zagraşających ich 
şyciu lub zdrowiu albo zagraşają zdrowiu lub şyciu 
innych osób  

zawarto porozumienie  o następującej treści: 

§ 1. Gmina Myślibórz powierza a Miasto Gorzów 
Wlkp. przyjmuje do wykonania zadanie polegające 
na zapewnieniu osobom uprawnionym na podsta-
wie odrębnych przepisów, moşliwość doprowadza-
nia osób znajdujących się w stanie nietrzeŝwości  
z terenu Gminy Myślibórz do Izby Wytrzeŝwień  
w Gorzowie Wlkp., będącą jednostką organizacyjną 
miasta Gorzowa Wlkp. w pierwszym półroczu 2010r. 

§ 2. Izba będzie podejmować w stosunku do 
przyjętych osób działania przewidziane w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r.  
w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania  
i zwalniania osób w stanie nietrzeŝwości oraz orga-
nizacji izb wytrzeŝwień i placówek utworzonych lub 
wskazanych przez jednostkę samorządu terytorial-
nego, w szczególności: 

a) zapewnienie miejsca w Placówce, 

b) stworzenie odpowiednich warunków sanitar-
no – higienicznych, 

c) zapewnienie podczas pobytu opieki lekarskiej, 

d) podejmowanie działań profilaktycznych przez 
terapeutów zatrudnionych w Placówce pole-
gających na: 

• informowaniu o szkodliwości naduşywa-
nia napojów alkoholowych, 

• informowaniu o metodach leczenia uza-
leşnień, 

• motywowaniu do poddania się leczeniu 
odwykowemu, 

• informowaniu o ruchach samopomocy. 

§ 3. Środki finansowe przekazane na mocy ni-
niejszego porozumienia, zostaną wykorzystane na  
pokrycie kosztów profilaktyki wobec osób będących 
w stanie nietrzeŝwości, doprowadzonych z terenu 
Gminy Myślibórz (psycholog, psychiatra). 

§ 4 1. Strony ustalają, şe: Gmina Myślibórz zo-
bowiązuje się do pokrycia kosztu pobytu kaşdego 
pacjenta, umieszczonego w Izbie Wytrzeŝwień  
a doprowadzonego z Jego obszaru administracyj-
nego przez organy uprawnione na podstawie od-
rębnych przepisów.  

2. Strony przyjmują, şe średni koszt pobytu pa-
cjenta w Izbie Wytrzeŝwień wynosi 198zł od osoby  
i jest wyliczony w oparciu o wykonanie budşetu Izby 
Wytrzeŝwień na dzień 31 grudnia 2009r., pomniej-
szone o dochody uzyskane w tym okresie i podzie-
lonego przez ilość pacjentów przyjętych w roku 
2009. 

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji zostanie przekazane 
Gminie Myślibórz w terminie do dnia 31 lipca 2010r.  

2. Nie przedłoşenie rozliczenia zgodnie z posta-
nowieniem ust. 1 będzie stanowiło nie wykonanie 
umowy, co rodzi obowiązek zwrotu pełnej kwoty 
dotacji. Naleşna kwota winna być przekazana  
w terminie 7 dni liczonych od daty określonej  
w ust. 1.  

3. Wynikające z rozliczenia niewykorzystane 
środki podlegają zwrotowi w terminie 7 dni liczo-
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nych od daty określonej w ust. 1 na konto budşetu 
Gminy Myślibórz. 

4. Wydatkowanie środków na inny cel niş okre-
ślony w § 2 porozumienia rodzi obowiązek zwrotu 
całej kwoty w terminie 7 dni liczonych od daty okre-
ślonej w ust. 1 na konto budşetu gminy. 

5. Nie spełnienie warunków ujętych w ust. 1 – 4 
niniejszego porozumienia powoduje konsekwencje 
wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 z dnia 25 stycznia 
2005r. z póŝn. zm.) 

§ 6. 1. Strony zgodnie ustalają, şe na realizację 
zadania określonego w §§ 1 – 2 porozumienia Gmi-
na Myślibórz przekaşe w terminie 14 od daty wejścia 
w şycie Porozumienia dotację w kwocie 2 800,00zł 

na rachunek bankowy GBS Gorzów Wlkp. Nr 07 
8363 0004 0000 3968 2000 0003, co przy koszcie po-
bytu pacjenta, określonym w § 4 ust. 2 obejmuje  
14 pacjentów. 

2. Gmina Myślibórz zobowiązuje się do pokrycia 
kosztów pobytu pacjentów z jego terenu przewyş-
szających kwotę określoną w pkt. 1 poprzez zawarcie 
aneksu do niniejszego porozumienia. 

§ 7. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają 
formy pisemnej pod rygorem niewaşności. 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Wojewody Lubuskiego i wchodzi 
w şycie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
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POROZUMIENIE NR 57/2010/PZD 

 

 z dnia 15 marca 2010r. 

 
Zawarte w dniu 15.03.2010r. w Nowej Soli, pomię-
dzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1. Małgorzata Lachowicz-Murawska – Starosta No-
wosolski 

2. Józef Suszyński – Wicestarosta przy kontrasygna-
cie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla 

a  

Gminą Bytom Odrzański, którą reprezentuje: 

1. Jacek Sauter – Burmistrz Gminy i Miasta przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Arlety Korol 

W celu usprawnienia utrzymania czystości, porząd-
ku oraz zieleni zostało zawarte porozumienie nastę-
pującej treści: 

§ 1. Powiat Nowosolski zleca, a Gmina Bytom 
Odrzański zobowiązuje się do wykonania przedmio-
tu porozumienia pt.: „Utrzymanie w 2010 roku czy-
stości, porządku oraz zieleni w pasach drogowych 
ulic powiatowych połoşonych na terenie Bytomia 
Odrzańskiego”.  

§ 2. Określony w § 1 przedmiot porozumienia 
Gmina Bytom Odrzański zobowiązuje się realizować 
w terminie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.  

§ 3. 1. Za wykonanie przedmiotu porozumienia 
Powiat Nowosolski udzieli Gminie Bytom Odrzański 
dotacji w wysokości: 16 044,00zł (słownie: szesna-
ście tysięcy czterdzieści cztery złote). 

2. Przekazywanie dotacji następować będzie 
miesięcznymi transzami w wysokości: 1337,00zł 
płatnymi w terminie do 15 dnia danego miesiąca na 
konto Gminy Bytom Odrzański: B.S. w Nowej Soli 
Oddział w Bytomiu Odrzańskim Nr 46 9674 0006 
0010 0023 0739 0001  

§ 4. 1. Gmina Bytom Odrzański zobowiązana jest 
wykorzystać dotację zgodnie z celem wskazanym 
w § 1. 

2. Z wykonania porozumienia i wydatkowania 
dotacji Gmina Bytom Odrzański złoşy w terminie do 
31 stycznia 2011r. szczegółowe sprawozdanie rze-
czowo – finansowe. 

3. Środki dotacji, które nie zostaną wykorzystane 
w celu zrealizowania przedmiotu porozumienia pod-
legają zwrotowi do budşetu Powiatu nie póŝniej niş 
do dnia 15.02.2011r. 

4. W przypadku wykorzystania środków dotacji 
na inny cel niş określa porozumienie, otrzymujący 
dotację zwróci ją w całości wraz z ustawowymi  
odsetkami na konto Powiatu w terminie do 
15.02.2011r.  

§ 5. Przy realizacji porozumienia Gmina Bytom 
Odrzański zobowiązuje się do przestrzegania ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finan-
sach publicznych.  

§ 6. Gmina Bytom Odrzański zobowiązana jest 
takşe do: 

1. prowadzenia dokumentacji odzwierciedlającej: 

 sposób, termin oraz rodzaj wykonywanych 
zadań, 

 ponoszone wydatki i ich wysokość 

2. poddania się kontroli udzielającemu dotację 
w zakresie przedmiotu porozumienia.  

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Nowosolskiego upowaşnił 
Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej 
Soli do bieşącego nadzorowania wykonywanych 
zadań i wydatkowania dotacji. 
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2. Bezpośredni nadzór na wykonywaniem 

utrzymania czystości, porządku i zieleni sprawuje 
Kierownik Obwodu Drogowego w Nowej Soli – An-
drzej Szymański. 

3. Ze strony Gminy Bytom Odrzański wykonanie 
przedmiotu porozumienia nadzoruje Krystyna Sty-
ba.  

§ 8. Porozumienie ulega rozwiązaniu bez wypo-
wiedzenia z winy Gminy Bytom Odrzański w przy-
padku nienaleşytego wykonania przedmiotu poro-
zumienia, którego opis zawiera załącznik Nr 1 „Opis 
przedmiotu porozumienia” do niniejszego porozu-
mienia.  

§ 9. W przypadku powstania szkody na rzecz 
osób trzecich na skutek niewykonania lub nienaleşy-
tego wykonania przedmiotu porozumienia przez 
Gminę Bytom Odrzański zobowiązana jest ona do 
pokrycia szkody w pełnej wysokości.  

§ 10. 1. Zmiana postanowień zawartego poro-
zumienia moşe nastąpić za zgodą obu stron wyra-
şoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nie-
waşności.  

2. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przeno-
szone na osoby trzecie.  

§ 11. Gmina Bytom Odrzański odpowiada za 
działania i zaniechania działań osób, z których po-
mocą zobowiązanie wykonuje, jak równieş osób, 
którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działanie lub zaniechanie.  

§ 12. 1. W razie powstania sporu związanego 
z wykonaniem porozumienia Gmina Bytom Odrzań-
ski zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowa-
nia reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do 
Zarządu Powiatu Nowosolskiego. 

2. Zarząd Powiatu Nowosolskiego zobowiązany 
jest do pisemnego ustosunkowania się do roszcze-
nia Gminy Bytom Odrzański w ciągu 21 dni od chwi-
li zgłoszenia roszczenia. 

3. Jeşeli Zarząd Powiatu Nowosolskiego odmówi 
uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na 
roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wy-
konawca moşe zwrócić się do właściwego Sądu.  

§ 13. W sprawach nie uregulowanych postano-
wieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finan-
sach publicznych.  

§ 14. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego 
umową spory strony poddają pod rozstrzygnięcie 
rzeczowo właściwego Sądu dla siedziby Powiatu 
Nowosolskiego.  

§ 15. Integralne części składowe niniejszego po-
rozumienia stanowią następujące dokumenty: 

1. „Opis przedmiotu porozumienia” stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia, 

2. „Wykaz ulic” stanowiący załącznik Nr 2 do ni-
niejszego porozumienia.  

§ 16. Niniejsze porozumienie moşe być rozwią-
zane przez kaşdą ze stron z zachowaniem 1 mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia.  

§ 17. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem 
podpisania z mocą od 1 stycznia 2010r. i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.  

§ 18. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrz-
miących egzemplarzach po jednym dla Gminy By-
tom Odrzański, Powiatu Nowosolskiego oraz dla 
Wojewody Lubuskiego.  

 

 

Załącznik Nr 1 

do Porozumienia Nr 57/2010/PZD 
 

OPIS PRZEDMIOTU POROZUMIENIA 

1. Wykaz ulic, których dotyczy przedmiot porozumienia zawarty jest w Załączniku Nr 2 do porozumienia – 
„Wykaz ulic”. 

2. Utrzymanie zieleni na ulicach powiatowych dotyczy obszarów trawników, kompleksów şywopłotów, 
krzewów oraz drzew i polega na wykonaniu przez Wykonawcę następujących prac: 

2.1. powierzchniowe czyszczenie obszarów zieleni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, 

2.2. koszenie i zgrabienie trawy w zaleşności od potrzeb. 

2.3. odchwaszczanie, formowanie i odmładzanie şywopłotów i krzewów w zaleşności od potrzeb. 

2.4. usuwanie odrostów korzeniowych drzew. 

2.5. wygrabianie opadłych liści i sprzątnięcie odłamanych gałęzi. 

2.6. załadowanie, wyładowanie, transport na składowisko odpadów, nieczystości, zgrabionej trawy, opa-
dłych liści, odrostów, gałęzi, które są wynikiem wykonania czynności opisanych w punktach 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5 oraz ich składowanie. 

3. Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic powiatowych dotyczy całej powierzchni: jezd-
ni, placów, rynsztoków, miejsc o nawierzchni gruntowej między krawęşnikiem a chodnikiem i polega na 
wykonaniu następujących prac: 
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3.1. sprzątanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (takşe opadłych liści, odłamanych gałęzi, piasku 

i innych), 

3.2. zamiatanie powierzchni jezdni, 

3.3. czyszczenie rynsztoków, 

3.4. likwidacja zmiotek ulicznych, 

3.5. sprzątanie piasku, który zalega przy krawęşnikach i wpustach ulicznych w związku z zimowym utrzy-
maniem ulic, 

3.6. likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawęşnikowej, 

3.7. załadunek, wyładunek, transport na składowisko odpadów nieczystości, które są wynikiem wykonania 
czynności opisanych w punktach 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 oraz ich składowanie. 

4. Częstotliwość wykonywania prac związanych z bieşącym utrzymaniem zieleni oraz czystości na ulicach 
określona jest w Załączniku Nr 2 do porozumienia – „Wykaz ulic”. 

5. Gmina Bytom Odrzański zobowiązana jest do zgłaszania na bieşąco organom ścigania oraz Powiatowemu 
Zarządowi Dróg w Nowej Soli zjawisk dewastacji urządzeń, elementów roślinności, chodników, jezdni, zna-
ków drogowych występujących w pasach drogowych ulic powiatowych. 

 

Załącznik Nr 2  

do porozumienia Nr 57/2010/PZD 

Wykaz ulic 

Lp. Nazwa ulicy 
Dł. ulicy 

[km] 

Częstotliwość wykonywania prac związanych z utrzymaniem zieleni 

oraz czystości 

1. Andersa 0,250 w zaleşności od potrzeb 

2. Dworcowa 0,540 codziennie 

3. Głogowska 0,484 codziennie 

4. Kolejowa 0,712 w zaleşności od potrzeb 

5. Kościelna 0,380 codziennie 

6. Koşuchowska 0,430 codziennie 

7. Krzywoustego 0,250 codziennie 

8. Mickiewicza 0,260 codziennie 

9 Młyńska 0,550 w zaleşności od potrzeb 

10. Polna 0,350 w zaleşności od potrzeb 

11. Rynek 0,077 codziennie 

12. Rynek 0,077 codziennie 

13. Szeroka 0,544 w zaleşności od potrzeb- 

Razem 4,904  
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POROZUMIENIE NR 58/2010/PZD 

 

 z dnia 15 marca 2010r. 

 
Zawarte w dniu 15.03.2010r. w Nowej Soli, pomię-
dzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1. Małgorzata Lachowicz-Murawska – Starosta No-
wosolski 

2. Józef Suszyński – Wicestarosta przy kontrasygna-
cie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla  

a  

Gminą Nowe Miasteczko, którą reprezentuje: 

1. Wiesław Szkondziak – Burmistrz Gminy i Miasta 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Nowe Mia-
steczko - Weroniki Dolszewskiej  

W celu usprawnienia utrzymania czystości, porząd-
ku oraz zieleni zostało zawarte porozumienie nastę-
pującej treści: 

§ 1. 1. Powiat Nowosolski zleca, a Gmina Nowe 
Miasteczko zobowiązuje się do wykonania przed-
miotu porozumienia pt.: „Utrzymanie w 2010 roku 
czystości, porządku oraz zieleni w pasach drogo-
wych ulic powiatowych połoşonych na terenie No-
wego Miasteczka”. 

2. Przez utrzymanie czystości, porządku i zieleni 
naleşy rozumieć dbałość o czystość ulic, bieşącą 
likwidacje zmiotek ulicznych i ich wywóz na wysypi-
sko komunalne, pielęgnację zieleni ulicznej w pasie 
między chodnikiem i ulicą. 

3. Porozumienie nie obejmuje zimowego utrzy-
mania dróg t.j. likwidacji gołoledzi, posypywania 
dróg i chodników, odśnieşania ulic.  

§ 2. Określony w § 1 przedmiot porozumienia 
Gmina Nowe Miasteczko zobowiązuje się realizować 
w terminie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 

§ 3. 1. Za wykonanie przedmiotu porozumienia 
Powiat Nowosolski udzieli Gminie Nowe Miasteczko 
dotacji w wysokości: 15 000,00zł (słownie: piętnaście 
tysięcy złotych). 

2. Przekazywanie dotacji następować będzie 
miesięcznymi transzami w wysokości: 1250,00zł 
płatnymi w terminie do 15 dnia danego miesiąca na 
konto Gminy Nowe Miasteczko: B.S. w Przemkowie 
Oddział w Nowe Miasteczko Nr 25 8653 0004 0000 
0088 3632 0002  

§ 4. 1. Gmina Nowe Miasteczko zobowiązana 
jest wykorzystać dotację zgodnie z celem wskaza-
nym w § 1. 

2. Z wykonania porozumienia i wydatkowania 
dotacji Gmina Nowe Miasteczko złoşy w terminie do 
31 stycznia 2011r. szczegółowe sprawozdanie rze-
czowo – finansowe. 

3. Środki dotacji, które nie zostaną wykorzystane 
w celu zrealizowania przedmiotu porozumienia pod-
legają zwrotowi do budşetu Powiatu nie póŝniej niş 
do dnia 15.02.2011r. 

4. W przypadku wykorzystania środków dotacji 
na inny cel niş określa porozumienie, otrzymujący 
dotację zwróci ją w całości wraz z ustawowymi od-
setkami na konto Powiatu w terminie do 15.02.2011r  

§ 5. Przy realizacji porozumienia Gmina Nowe 
Miasteczko zobowiązuje się do przestrzegania usta-
wy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
o finansach publicznych.  

§ 6. Gmina Nowe Miasteczko zobowiązana jest 
takşe do: 

1. prowadzenia dokumentacji odzwierciedlającej: 

 sposób, termin oraz rodzaj wykonywanych 
zadań, 

 ponoszone wydatki i ich wysokość. 

2. poddania się kontroli udzielającemu dotację 
w zakresie przedmiotu porozumienia.  

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Nowosolskiego upowaşnił 
Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej 
Soli do bieşącego nadzorowania wykonywanych 
zadań i wydatkowania dotacji. 

2. Bezpośredni nadzór na wykonywaniem 
utrzymania czystości, porządku i zieleni sprawuje 
Kierownik Obwodu Drogowego w Nowej Soli – An-
drzej Szymański. 

3. Ze strony Gminy Nowe Miasteczko wykonanie 
przedmiotu porozumienia nadzoruje Bogdan Bo-
gucki -inspektor ds. gosp. wodnej, mieszkaniowej 
i ochrony środowiska.  

§ 8. Porozumienie ulega rozwiązaniu bez wypo-
wiedzenia z winy Gminy Nowe Miasteczko w przy-
padku nienaleşytego wykonania przedmiotu poro-
zumienia, którego opis zawiera załącznik Nr 1 „Opis 
przedmiotu porozumienia” do niniejszego porozu-
mienia.  

§ 9. W przypadku powstania szkody na rzecz 
osób trzecich na skutek niewykonania lub nienaleşy-
tego wykonania przedmiotu porozumienia przez 
Gminę Nowe Miasteczko zobowiązana jest ona do 
pokrycia szkody w pełnej wysokości z wyjątkiem 
szkód wynikających z zimowego utrzymania dróg.  

§ 10. 1. Zmiana postanowień zawartego poro-
zumienia moşe nastąpić za zgodą obu stron wyra-
şoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nie-
waşności.  

2. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przeno-
szone na osoby trzecie.  
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§ 11. Gmina Nowe Miasteczko odpowiada za 

działania i zaniechania działań osób, z których po-
mocą zobowiązanie wykonuje, jak równieş osób, 
którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działanie lub zaniechanie.  

§ 12. 1. W razie powstania sporu związanego 
z wykonaniem porozumienia Gmina Nowe Mia-
steczko zobowiązany jest wyczerpać drogę postę-
powania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie 
do Zarządu Powiatu Nowosolskiego. 

2. Zarząd Powiatu Nowosolskiego zobowiązany 
jest do pisemnego ustosunkowania się do roszcze-
nia Gminy Nowe Miasteczko w ciągu 21 dni od 
chwili zgłoszenia roszczenia. 

3. Jeşeli Zarząd Powiatu Nowosolskiego odmówi 
uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na 
roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wy-
konawca moşe zwrócić się do właściwego Sądu.  

§ 13. W sprawach nie uregulowanych postano-
wieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finan-
sach publicznych.  

§ 14. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego 
umową spory strony poddają pod rozstrzygnięcie 
rzeczowo właściwego Sądu dla siedziby Powiatu 
Nowosolskiego.  

§ 15. Integralne części składowe niniejszego po-
rozumienia stanowią następujące dokumenty: 

1. „Opis przedmiotu porozumienia” stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia, 

2. „Wykaz ulic” stanowiący załącznik Nr 2 do ni-
niejszego porozumienia.  

§ 16. Niniejsze porozumienie moşe być rozwią-
zane przez kaşdą ze stron z zachowaniem 1 mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia.  

§ 17. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem 
podpisania z mocą od 1 stycznia 2010r. i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.  

§ 18. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrz-
miących egzemplarzach po jednym dla Gminy By-
tom Odrzański, Powiatu Nowosolskiego oraz dla 
Wojewody Lubuskiego.  

 

 

Załącznik Nr 1 

do Porozumienia Nr 58/2010/PZD 
 

OPIS PRZEDMIOTU POROZUMIENIA 

1. Wykaz ulic, których dotyczy przedmiot porozumienia zawarty jest w Załączniku Nr 2 do porozumienia – 
„Wykaz ulic”. 

2. Utrzymanie zieleni na ulicach powiatowych dotyczy obszarów trawników, kompleksów şywopłotów, 
krzewów oraz drzew i polega na wykonaniu przez Wykonawcę następujących prac: 

2.1. powierzchniowe czyszczenie obszarów zieleni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, 

2.2. koszenie i zgrabienie trawy w zaleşności od potrzeb. 

2.3. odchwaszczanie, formowanie i odmładzanie şywopłotów i krzewów w zaleşności od potrzeb. 

2.4. usuwanie odrostów korzeniowych drzew. 

2.5. wygrabianie opadłych liści i sprzątnięcie odłamanych gałęzi. 

2.6. załadowanie, wyładowanie, transport na składowisko odpadów, nieczystości, zgrabionej trawy, opa-
dłych liści, odrostów, gałęzi, które są wynikiem wykonania czynności opisanych w punktach 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5 oraz ich składowanie. 

3. Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic powiatowych dotyczy całej powierzchni: jezd-
ni, placów, rynsztoków, miejsc o nawierzchni gruntowej między krawęşnikiem a chodnikiem i polega na 
wykonaniu następujących prac: 

3.1. sprzątanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (takşe opadłych liści, odłamanych gałęzi, piasku i in-
nych), 

3.2. zamiatanie powierzchni jezdni, 

3.3. czyszczenie rynsztoków, 

3.4. likwidacja zmiotek ulicznych, 

3.5. sprzątanie piasku, który zalega przy krawęşnikach i wpustach ulicznych w związku z zimowym utrzy-
maniem ulic, 

3.6. likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawęşnikowej, 

3.7. załadunek, wyładunek, transport na składowisko odpadów nieczystości, które są wynikiem wykonania 
czynności opisanych w punktach 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 oraz ich składowanie. 
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4. Częstotliwość wykonywania prac związanych z bieşącym utrzymaniem zieleni oraz czystości na ulicach 
określona jest w Załączniku Nr 2 do porozumienia – „Wykaz ulic”. 

5. Gmina Nowe Miasteczko zobowiązana jest do zgłaszania na bieşąco organom ścigania oraz Powiatowe-
mu Zarządowi Dróg w Nowej Soli zjawisk dewastacji urządzeń, elementów roślinności, chodników, jezdni, 
znaków drogowych występujących w pasach drogowych ulic powiatowych. 

 

Załącznik Nr 2 

do Porozumienia Nr 58/2010/PZD 

Wykaz ulic 

 

Lp. Nazwa ulicy 
Dł. ulicy 

[km] 

Częstotliwość wykonywania prac związanych z utrzymaniem zieleni 

oraz czystości 

1. 22 - go Lipca 0,880 codziennie 

2. 9 - go Maja 0,110 codziennie 

3. Bytomska 0,185 w zaleşności od potrzeb 

4. Gołaszyńska 0,406 1 raz w tygodniu 

5. Kościuszki 0,796 codziennie 

6. Moniuszki 0,350 1 raz w tygodniu 

7. Rynek 0,065 codziennie 

8. Marchlewskiego 0,700 w zaleşności od potrzeb 

Razem 3,492  

 
1 
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POROZUMIENIE 

 

 z dnia 31 marca 2010r. 

 
Zawarte w dniu 31 marca 2010r. w Gorzowie Wlkp. 
pomiędzy: 

Miastem Gorzowem Wlkp., ul. Sikorskiego 3 – 4,  
66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Kry-
stynę Bielak p.o. Dyrektora Izby Wytrzeŝwień, działa-
jącego na podstawie pełnomocnictwa Nr WOR.III. 
0115/201/09 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  

a  

Miastem Skwierzyna reprezentowanym przez Bur-
mistrza  –  Arkadiusza Piotrowskiego, przy kontrasy-
gnacie Skarbnika Gminy-  Zdzisławy Maląg  

Na podstawie uchwały Nr XLVII/769/69/2009 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie wyraşenia zgody na współdziałanie  
w latach 2009 – 2010 z samorządami gmin w zakre-
sie postępowania z osobami nietrzeŝwymi, które 
swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, 
znajdują się w okolicznościach zagraşających ich 
şyciu lub zdrowiu albo zagraşają zdrowiu lub şyciu 
innych osób  

zawarto porozumienie o następującej treści: 

§ 1. Miasto Skwierzyna powierza a Miasto Go-
rzów Wlkp. przyjmuje do wykonania zadanie polega-
jące na zapewnieniu osobom uprawnionym na pod-
stawie odrębnych przepisów, moşliwość doprowa-
dzania osób znajdujących się w stanie nietrzeŝwości 
z terenu Gminy Skwierzyna do Izby Wytrzeŝwień  

w Gorzowie Wlkp., będącą jednostką organizacyjną 
miasta Gorzowa Wlkp. w pierwszym półroczu 2010r. 

§ 2. Izba będzie podejmować w stosunku do 
przyjętych osób działania przewidziane w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r.  
w sprawie trybu doprowadzania i zwalniania osób  
w stanie nietrzeŝwości oraz organizacji izb wytrzeŝ-
wień i placówek utworzonych lub wskazanych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, w – Izba,  
w szczególności: 

a) zapewnienie miejsca w Placówce, 

b) stworzenie odpowiednich warunków sanitar-
no- higienicznych, 

c) zapewnienie podczas pobytu opieki lekarskiej, 

d) podejmowanie działań profilaktycznych przez 
terapeutów zatrudnionych w Placówce pole-
gających na: 

• informowaniu o szkodliwości naduşywa-
nia napojów alkoholowych, 

• informowaniu o metodach leczenia uza-
leşnień, 

• motywowaniu do poddania się leczeniu 
odwykowemu, 

• informowaniu o ruchach samopomocy. 

§ 3. Środki finansowe przekazane na mocy ni-
niejszego porozumienia, zostaną wykorzystane na 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubuskiego Nr 45 – 2660 –                                          Poz. 663, 664 

 
bieşące funkcjonowanie Izby Wytrzeŝwień i pokrycie 
kosztów pobytu osób będących w stanie nietrzeŝ-
wości, doprowadzonych z terenu Gminy Skwierzy-
na.  

§ 4. 1. Strony ustalają, şe: Miasto Skwierzyna 
zobowiązuje się do pokrycia kosztu pobytu kaşdego 
pacjenta, umieszczonego w Izbie Wytrzeŝwień  
a doprowadzonego z Jego obszaru administracyj-
nego przez organy uprawnione na podstawie od-
rębnych przepisów.  

2. Strony przyjmują, şe średni koszt pobytu pa-
cjenta w Izbie Wytrzeŝwień wynosi 198zł od osoby  
i jest wyliczony w oparciu o wykonanie budşetu Izby 
Wytrzeŝwień na dzień 31 grudnia 2009r., pomniej-
szone o dochody uzyskane w tym okresie i podzie-
lonego przez ilość pacjentów przyjętych w roku 
2009. 

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji zostanie przekazane 
Miastu Skwierzyna w terminie do dnia 31 lipca 
2010r.  

2. Nie przedłoşenie rozliczenia zgodnie z posta-
nowieniem ust. 1 będzie stanowiło nie wykonanie 
umowy, co rodzi obowiązek zwrotu pełnej kwoty 
dotacji. Naleşna kwota winna być przekazana  
w terminie 7 dni liczonych od daty określonej  
w ust. 1.  

3. Wynikające z rozliczenia niewykorzystane 
środki podlegają zwrotowi na konto budşetu gminy 
w terminie 7 dni liczonych od daty określonej  
w ust. 1 na konto budşetu Miasta Skwierzyna. 

4. Wydatkowanie środków na inny cel niş okre-
ślony w § 2 porozumienia rodzi obowiązek zwrotu 
całej kwoty w terminie 7 dni liczonych od daty okre-
ślonej w ust. 1 na konto budşetu gminy. 

5. Nie spełnienie warunków ujętych w ust. 1 – 4 
niniejszego porozumienia powoduje konsekwencje 
wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114 z dnia 25 stycznia 
2005r. z póŝn. zm.) 

§ 6. 1. Strony zgodnie ustalają, şe na realizację 
zadania określonego w §§ 1 – 2 porozumienia Mia-
sto Skwierzyna przekaşe w terminie 14 od daty wej-
ścia w şycie Porozumienia dotację w kwocie 990,00zł 
na rachunek bankowy GBS Gorzów Wlkp. Nr 07 
8363 0004 0000 3968 2000 0003, co przy koszcie po-
bytu pacjenta, określonym w § 4 ust. 2 obejmuje  
5 pacjentów. 

2. Miasto Skwierzyna zobowiązuje się do pokry-
cia kosztów pobytu pacjentów z jego terenu prze-
wyşszających kwotę określoną w pkt. 1 poprzez za-
warcie aneksu do niniejszego porozumienia. 

§ 7. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają 
formy pisemnej pod rygorem niewaşności. 

§. 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Wojewody Lubuskiego i wchodzi 
w şycie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
6 62 
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POROZUMIENIE NR 106/2010/PZD 

 

 z dnia 12 kwietnia 2010r. 
 

Zawarte pomiędzy Powiatem Nowosolskim, repre-
zentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działa-
ją: 

1. Małgorzata Lachowicz-Murawska – Starosta No-
wosolski 

2. Józef Suszyński – Wicestarosta przy kontrasygna-
cie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla  

a  

Gminą Otyń, którą reprezentuje: 

1. Teresa Kaczmarek – Wójt Gminy Otyń przy kon-
trasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Kuczyńskiej  

zostało zawarte porozumienie w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego 
następującej treści: 

§ 1. 1. Strony porozumienia uznają za celową 
wzajemną współpracę i współdziałanie w zakresie 
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
drogi Nr 1028F Otyń - Bobrowniki” polegającego na 

wykonaniu odnowy nawierzchni jezdni drogi  
Nr 1028F na odcinku Otyń - Bobrowniki.  

§ 2. 1. Gmina Otyń przekaşe Powiatowi Nowo-
solskiemu pomoc finansową w roku 2010 do wyso-
kości 100 000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych), nie 
więcej jednak niş 50% kosztów przebudowy z prze-
znaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w No-
wej Soli na dofinansowanie wykonania zadania 
określonego w § 1. 

2. Gmina Otyń przekaşe pomoc finansową na ra-
chunek bankowy Starostwa Powiatowego w Nowej 
Soli Nr 39 2030 0045 1110 0000 0028 4680 w termi-
nie 14 dni od dnia złoşenia przez Powiat Nowosolski 
wniosku o przekazanie pomocy finansowej wraz 
z potwierdzoną kopią faktury wykonawcy robót.  

§ 3. 1. Powiat Nowosolski zobowiązuje się wyko-
rzystać pomoc finansową na wykonanie odcinka 
drogi powiatowej Nr 1028 F Otyń – Bobrowniki 

2. Zakres prac do wykonania określi Powiatowy 
Zarząd Dróg w porozumieniu z Gminą Otyń.  
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§ 4. 1. Przy realizacji porozumienia Powiatowy 

Zarząd Dróg pełnić będzie rolę Inwestora 

2. Przy realizacji porozumienia Powiatowy Za-
rząd Dróg zobowiązuje się do przestrzegania ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

§ 5. W sprawach dotyczących realizacji porozu-
mienia Gminę reprezentuje Wójt Gminy Otyń.  

§ 6. W imieniu Powiatu Nowosolskiego nadzór 
nad całością spraw związanych z realizacją zadania 
objętego porozumieniem sprawuje Kierownik Po-
wiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli.  

§ 7. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają 
pisemnej zgody obu stron, pod rygorem niewaşno-
ści.  

§ 8. W sprawach nieunormowanych niniejszym 
porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodek-
su Cywilnego.  

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jedno-
brzmiących egzemplarzach, po jednej dla kaşdej ze 
stron.  
6 63 
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POROZUMIENIE NR 107/2010/PZD 

 

 z dnia 12 kwietnia 2010r. 
 

Zawarte pomiędzy Powiatem Nowosolskim, repre-
zentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działa-
ją: 

1. Małgorzata Lachowicz-Murawska – Starosta No-
wosolski 

2. Józef Suszyński – Wicestarosta przy kontrasygna-
cie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla  

a  

Gminą Otyń, którą reprezentuje: 

1. Teresa Kaczmarek – Wójt Gminy Otyń przy kon-
trasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Kuczyńskiej  

zostało zawarte porozumienie w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego 
następującej treści: 

§ 1. 1. Strony porozumienia uznają za celową 
wzajemną współpracę i współdziałanie w zakresie 
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
chodników droga Nr 1029F ul. Markiewiczowej 
w Niedoradzu – etap III” polegającego na wykona-
niu chodnika w Niedoradzu wzdłuş dogi powiatowej 
Nr 1029F (ul. M. Markiewiczowej): 

§ 2. 1. Gmina Otyń przekaşe Powiatowi Nowo-
solskiemu pomoc finansową w roku 2010 do wyso-
kości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), nie 
więcej jednak niş 50% kosztów przebudowy z prze-
znaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w No-
wej Soli na dofinansowanie wykonania zadania 
określonego w § 1 

2. Gmina Otyń przekaşe pomoc finansową na ra-
chunek bankowy Starostwa Powiatowego w Nowej 
Soli – Nr 39 2030 0045 1110 0000 0028 4680 w ter-

minie 14 dni od dnia złoşenia przez Powiat Nowo-
solski wniosku o przekazanie pomocy finansowej 
wraz z potwierdzoną kopią faktury wykonawcy ro-
bót.  

§ 3. 1. Powiat Nowosolski zobowiązuje się wyko-
rzystać pomoc finansową na wykonanie odcinka 
chodnika drogi powiatowej Nr 1029 F w Niedoradzu. 

2. Zakres prac do wykonania określi Powiatowy 
Zarząd Dróg w porozumieniu z Gminą Otyń.  

§ 4. 1. Przy realizacji porozumienia Powiatowy 
Zarząd Dróg pełnić będzie rolę Inwestora. 

2. Przy realizacji porozumienia Powiatowy Za-
rząd Dróg zobowiązuje się do przestrzegania ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

§ 5. W sprawach dotyczących realizacji porozu-
mienia Gminę reprezentuje Wójt Gminy Otyń.  

§ 6. W imieniu Powiatu Nowosolskiego nadzór 
nad całością spraw związanych z realizacją zadania 
objętego porozumieniem sprawuje Kierownik Po-
wiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli.  

§ 7. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają 
pisemnej zgody obu stron, pod rygorem niewaşno-
ści.  

§ 8. W sprawach nieunormowanych niniejszym 
porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodek-
su Cywilnego.  

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jedno-
brzmiących egzemplarzach, po jednej dla kaşdej ze 
stron.  
6 64 
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POROZUMIENIE 

 

 z dnia 23 kwietnia 2010r. 

  

 w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 

 
Zawarte w dniu 23 kwietnia 2010r. pomiędzy Woje-
wodą Lubuskim Heleną Hatką, a Gminą Skwierzyna, 
reprezentowaną przez Burmistrza Arkadiusza Pio-
trowskiego, działającego na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XXXIX/317/10  
z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie przejęcia zadań, 
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojen-
nych połoşonych na terenie Miasta i Gminy Skwie-
rzyna, zwanymi dalej „Stronami”. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 
2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w wo-
jewództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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, 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, z 2007r. Nr 48, poz. 327 
i Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008r.  
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r.  
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmenta-
rzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959r.  
Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r.  
Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r. 
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r.  
Nr 144, poz. 1041), Strony ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina 
Skwierzyna przejmuje obowiązek utrzymania gro-
bów i cmentarzy wojennych w 2010r., połoşonych 
na terenie gminy, a w szczególności: 

1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy wo-
jennych; 

2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku  
i czystości na cmentarzach i grobach wojen-
nych; 

3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków w zakresie opieki nad gro-
bami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do 
rejestru zabytków; 

4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci naro-
dowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych, 
znajdujących się na terenie gminy; 

5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz doko-
nywanie wpisu do imiennej ewidencji pocho-
wanych wg danych otrzymywanych z Zarządu 
Głównego PCK. 

2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone 
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji z budşetu państwa na 

zadania bieşące w kwocie 5.000zł. (słownie: pięć 
tysięcy złotych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane zo-
staną w całości na konto Urzędu Miejskiego  
w Skwierzynie przez Wydział Finansów i Budşetu 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie 
zapotrzebowania złoşonego przez Dyrektora Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego  
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środ-
kami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej 
dotacji prac określonych w planach rzeczowych  
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2010r.  

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację 
zadań objętych niniejszym porozumieniem, nie wy-
korzystane lub wykorzystane niezgodnie z przezna-
czeniem, podlegają zwrotowi do budşetu wojewody, 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  
poz. 1240). 

3. W terminie do dnia 30 września 2010r., Gmina 
wstępnie określi planowane zadania rzeczowe oraz 
potrzeby finansowe na 2011r. 

§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków 
finansowych i zadań rzeczowych Gmina zobowiązu-
je się przedłoşyć do Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w terminie do dnia 15 grudnia 2010r.  

2. Do rozliczenia naleşy dołączyć kserokopie 
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikają-
cych z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, 
zlecenia, rachunki i faktury, kserokopie dowodów 
zapłaty oraz protokoły odbioru prac, potwierdzone 
za zgodność z oryginałem.  

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być 
opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finan-
sowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić 
moşe o nieprzyznaniu w roku 2011 funduszy na cel 
określony w ust. 1 § 1. 

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości do-
tacji przyznanej Gminie moşe nastąpić w przypadku: 

1) przeznaczenia przyznanych środków dotacji na 
inne cele niş utrzymanie obiektów grobownic-
twa wojennego określonych w art. 1 ustawy  
z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach 
wojennych;  

2) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i zwią-
zanego z tym częściowego zmniejszenia po-
trzeb dotacji. 
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§ 6. 1. Na remonty lub odtworzenie obiektów 

grobownictwa wojennego związane z wprowadze-
niem zmian (usuwanie lub stawianie nowych po-
mników nagrobnych, ekshumacja i wtórny pochó-
wek szczątków ludzkich w grobach wojennych, sta-
wianie nowych tablic informacyjnych) naleşy uzy-
skać zgodę Wojewody Lubuskiego. 

2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 moşe 
być wydana po przedłoşeniu: 

1) ustalonego zakresu prac remontowych z okre-
śleniem obiektu, którego te prace dotyczą; 

2) projektu obiektu; 

3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku obiektów objętych ochroną konserwa-
torską; 

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego; 

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na budo-
wę (w przypadku potrzeby jego uzyskania  
w oparciu o przepisy prawa budowlanego); 

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla 
kaşdego obiektu. 

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem 
zadań powierzonych niniejszym porozumieniem 
sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich  

i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkie-
go. 

2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez: 

1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i grobów 
wojennych, 

2) analizę przedłoşonej dokumentacji z wykonania 
zadań.  

§ 8. 1. Porozumienie moşe być zmienione lub 
rozwiązane za zgodą stron w kaşdym czasie, przy 
czym rozliczenie finansowe dokonane przez Gminę 
obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania poro-
zumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni od 
tegoş dnia, z zachowaniem warunków zawartych  
w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Wszelkie zmiany  do niniejszego porozumienia 
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşno-
ści. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym 
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.  
Nr 157, poz. 1240). 

§ 10. Porozumienie wchodzi w şycie po upływie 
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 2 dla kaşdej ze Stron. 
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POROZUMIENIE 

 

 z dnia 23 kwietnia 2010r. 

  

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 

Zawarte w dniu 23 kwietnia 2010r. pomiędzy Woje-
wodą Lubuskim Heleną Hatką, a Gminą Krzeszyce, 
reprezentowaną przez Wójta Czesława Symeryaka, 
działającego na podstawie uchwały Rady Gminy  
w Krzeszycach Nr XXXV/189/10 z dnia 31 marca 
2010r. w sprawie przejęcia zadań dotyczących 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zwa-
nymi dalej „Stronami”. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 
2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w wo-
jewództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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, 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, z 2007r. Nr 48, poz. 327 
i Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008r.  
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r.  

Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmenta-
rzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959r.  
Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r.  
Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r. 
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r.  
Nr 144, poz. 1041) Strony ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina 
Krzeszyce przyjmuje  do realizacji w 2010r. następu-
jące zadanie:  

 przeprowadzenie prac sondaşowych na terenie 
dawnego cmentarza ewangelickiego znajdują-
cego się w miejscowości Przemysław, na któ-
rym pochowanych jest 4 şołnierzy Wojska Pol-
skiego (rozstrzelanych w 1945) oraz ekshumacji 
szczątków zwłok ww. şołnierzy na cmentarz wo-
jenny w Gorzowie Wlkp. 

2. Wojewoda Lubuski udziela na cel określony  
w § 1 ust. 1 dotacji z budşetu państwa na zadania 
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bieşące w kwocie 5.000zł. (słownie: pięć tysięcy zło-
tych). 

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane zo-
staną w całości na konto Urzędu Gminy w Krzeszy-
cach przez Wydział Finansów i Budşetu Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie zapotrzebo-
wania złoşonego przez Dyrektora Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców. 

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego  
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środ-
kami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej 
dotacji prac określonych w planach rzeczowych  
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2010r.  

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację 
zadań objętych niniejszym porozumieniem, nie wy-
korzystane lub wykorzystane niezgodnie z przezna-
czeniem, podlegają zwrotowi do budşetu wojewody, 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  
poz. 1240). 

§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków 
finansowych i zadań rzeczowych Gmina  zobowiązu-
je się przedłoşyć do Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w terminie do dnia 15 grudnia 2010r.  

2. Do rozliczenia naleşy dołączyć kserokopie 
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikają-
cych z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, 
zlecenia, rachunki i faktury oraz kserokopie dowo-
dów zapłaty, protokoły odbioru prac, potwierdzone 
za zgodność z oryginałem.  

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być 
opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości do-
tacji przyznanej Gminie moşe nastąpić w przypadku: 

1) przeznaczenia przyznanych środków dotacji na 
inne cele niş utrzymanie obiektów grobownic-
twa wojennego określonych w art. 1 ustawy  
z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach 
wojennych;  

2) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i zwią-
zanego z tym częściowego zmniejszenia po-
trzeb dotacji. 

§ 6. 1. Na remonty lub odtworzenie obiektów 
grobownictwa wojennego związane z wprowadze-
niem zmian (usuwanie lub stawianie nowych po-
mników nagrobnych, ekshumacja i wtórny pochó-
wek szczątków ludzkich w grobach wojennych, sta-
wianie nowych tablic informacyjnych) naleşy uzy-
skać zgodę Wojewody Lubuskiego. 

2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 moşe 
być wydana po przedłoşeniu: 

1) ustalonego zakresu prac remontowych z okre-
śleniem obiektu, którego te prace dotyczą; 

2) projektu obiektu; 

3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku obiektów objętych ochroną konserwa-
torską; 

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w przypadku obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego; 

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na budo-
wę (w przypadku potrzeby jego uzyskania  
w oparciu o przepisy prawa budowlanego); 

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla 
kaşdego obiektu. 

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem 
zadań powierzonych niniejszym porozumieniem 
sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkie-
go. 

2. Nadzór odbywa się poprzez analizę przedło-
şonej dokumentacji z wykonania zadań.  

§ 8. 1. Porozumienie moşe być zmienione lub 
rozwiązane za zgodą stron w kaşdym czasie, przy 
czym rozliczenie finansowe dokonane przez Gminę 
obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania poro-
zumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni od 
tegoş dnia, z zachowaniem warunków zawartych  
w § 4 ust. 2 i 3. 

2. Wszelkie zmiany  do niniejszego porozumienia 
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşno-
ści. 

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym 
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.  
Nr 157, poz. 1240). 

§ 10. Porozumienie wchodzi w şycie po upływie 
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrz-
miących egzemplarzach, po 2 dla kaşdej ze Stron. 
6 66 
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668 
6 6 7 

ANEKS  

DO POROZUMIENIA Z DNIA 15 STYCZNIA 2010R.  

 

 z dnia 31 marca 2010r. 
 

Zawarty w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: 

Miastem Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3 – 4,  
66 – 400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Pa-
nią Krystynę Bielak – p.o. Dyrektora Izby Wytrzeŝ-
wień, działającego na podstawie pełnomocnictwa 
Nr WOR.III.0115/201/09 Prezydenta Miasta Gorzowa 
Wlkp. 

a 

Miastem Barlinek, ul. Niepodległości 20,  
74 - 320 Barlinek reprezentowanym przez Burmistrza 
– Zygmunta Siarkiewicza przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy – Ewy Patrzałek 

Na podstawie uchwały Nr XLVII/769/69/2009 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie wyraşenia zgody na współdziałanie  
w latach 2009 – 2010 z samorządami gmin w zakre-
sie postępowania z osobami nietrzeŝwymi, które 
swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, 
znajdują się w okolicznościach zagraşających ich 
şyciu lub zdrowiu albo zagraşają zdrowiu lub şyciu 
innych osób zawarto zmiany w Porozumieniu o na-
stępującej treści:  

§ 1. Zmianie ulegnie treść § 6 ust. 1, który 
otrzymuje brzmienie: 

„Strony zgodnie ustalają, şe na realizację zada-
nia określonego w § 1 – 2 porozumienia Miasto 
Barlinek przekaşe w terminie 14 od daty wejścia 
w şycie Aneksu zwiększoną dotację w kwocie  
8 910,00zł na rachunek bankowy GBS Gorzów 
Wlkp. Nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003, co 
przy koszcie pobytu pacjenta, określonym w § 4 
ust. 2 pozwala na umieszczenia 45 osób w Izbie 
Wytrzeŝwień w Gorzowie Wlkp.” 

§ 2. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają 
bez zmian. 

§ 3. Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących 
egzemplarzach, 2 dla Miasta Gorzów Wlkp., i 1 dla 
Miasta Barlinek. 

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Wojewody Lubuskiego i wchodzi  
w şycie po upływie 14 dni od ogłoszenia.  
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6 68 

ANEKS  

DO POROZUMIENIA Z DNIA 15 STYCZNIA 2010R.  

 

 z dnia 31 marca 2010r. 
 

Zawarty w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: 

Miastem Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3 - 4,  
66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Panią 
Krystynę Bielak - p.o. Dyrektora Izby Wytrzeŝwień, 
działającego na podstawie pełnomocnictwa  
Nr WOR.III.0115/201/09 Prezydenta Miasta Gorzowa 
Wlkp. 

a 

Miastem Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66 – 300 Między-
rzecz reprezentowanym przez Burmistrza - Komisa-
rza Rządowego – Mariana Sierpatowskiego przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Kamili Anioł- 
Szymańskiej 

Na podstawie uchwały Nr XLVII/769/69/2009 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie wyraşenia zgody na współdziałanie  
w latach 2009 – 2010 z samorządami gmin w zakre-
sie postępowania z osobami nietrzeŝwymi, które 

swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, 
znajdują się w okolicznościach zagraşających ich 
şyciu lub zdrowiu albo zagraşają zdrowiu lub şyciu 
innych osób zawarto zmiany w Porozumieniu o na-
stępującej treści:  

§ 1. Zmianie ulegnie treść § 6 ust. 1, który 
otrzymuje brzmienie: 

„Strony zgodnie ustalają, şe na realizację zada-
nia określonego w § 1 – 2 porozumienia Miasto 
Międzyrzecz przekaşe w terminie 14 od daty wej-
ścia w şycie Aneksu zwiększoną dotację w kwo-
cie 9900,00zł na rachunek bankowy GBS Gorzów 
Wlkp. Nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003, co 
przy koszcie pobytu pacjenta, określonym w § 4 
ust. 2 pozwala na umieszczenia 50 osób w Izbie 
Wytrzeŝwień w Gorzowie Wlkp.” 

§ 2. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają 
bez zmian. 
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§ 3. Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach, 2 dla Miasta Gorzowa Wlkp. i 1 dla 
Miasta Międzyrzecz. 

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Wojewody Lubuskiego i wchodzi  
w şycie po upływie 14 dni od ogłoszenia.  
6 68 
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6 69 

WYROK  

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO  

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  

SYGN. AKT II SA/GO 497/09 

 

 z dnia 3 września 2009r. 

  

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wiel-
kopolskim w składzie następującym: 

Przewodniczący Sędzia WSA Graşyna Stani-
szewska  

Sędziowie Sędzia WSA Mirosław Trzecki 
(spr.) 

Sędzia WSA Dariusz Skupień  

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Lisowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września 
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego  
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miejskiej w Zie-
lonej Górze z dnia 25 maja 1999r. Nr XI/124/99  
w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w miejskim 
przedszkolu stwierdza: 

I. niewaşność § 1 pkt 2 i § 3 ust. 1 uchwały Ra-
dy Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 25 maja 
1999r. Nr XI/124/99 w sprawie odpłatności za 
pobyt dziecka w miejskim przedszkolu, 

II. stwierdza, şe zaskarşona uchwała, w części 
wskazanej w pkt I wyroku, nie podlega wy-
konaniu. 

UZASADNIENIE 

Rada Miasta Zielona Góra, z powołaniem się na 
przepis art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 usta-
wy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) - nazywaną 
dalej ustawą o systemie oświaty, podjęła w dniu  
25 maja 1999r. uchwałę Nr Xl/124/99 w sprawie od-
płatności za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu. 

W myśl § 1 w/w uchwały odpłatność za pobyt dziec-
ka w miejskim przedszkolu obejmuje: 1) skalkulo-
wane koszty zakupu surowca zuşytego do przyrzą-
dzania posiłków z uwzględnieniem norm şywienio-
wych ustalonych przez Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej, 2) częściową odpłatność za korzystanie  
z przedszkola (koszty organizacji i przyrządzania 
posiłków, a takşe koszty zajęć opiekuńczo - wycho-
wawczych realizowanych w zakresie przekraczają-
cym podstawy programowe). Natomiast w § 3 ust. 1 
uchwały Rada ustaliła, iş w/w odpłatność wynosi  
15% najnişszego wynagrodzenia za pracę pracowni-
ków ogłaszanego, na podstawie art. 774 pkt 1 Ko-

deksu pracy, przez Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej. 

Uchwałą Nr XIX/183/03 z dnia 30 grudnia 2003r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie odpłatności za po-
byt dziecka w miejskim przedszkolu Rada Miasta 
Zielona Góra dokonała zmiany w treści § 3 ust. 1 
uchwały Nr Xl/124/99 poprzez wprowadzenie nowej 
stawki odpłatności za przedszkole (o której mowa  
w § 1 pkt 2 uchwały z dnia 25 maja 1999r.)  
- 14% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalo-
nego przez Radę Ministrów. W związku ze stwier-
dzeniem przez organ nadzoru niewaşności § 3 w/w 
uchwały stanowiącym o tym, şe uchwała wchodzi  
w şycie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega ogłosze-
niu na tablicach ogłoszeń miejskich przedszkoli  
w Zielonej Górze, uchwałą Nr XXI/197/04 z dnia  
24 lutego 2004r. Rada Miasta Zielona Góra zmieniła 
brzmienie § 3 uchwały Nr XIX/183/03 ustalając, şe 
uchwała Nr XIX/183/03 wchodzi w şycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Na uchwałę Nr Xl/124/99 Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 25 maja 1999r. skargę do Wojewódzkiego 
Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. złoşył 
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze domagając 
się stwierdzenia jej niewaşności w części obejmują-
cej § 1 pkt 2 i § 3 ust. 1. Prokurator zarzucił w/w 
uchwale w zaskarşonym zakresie istotne naruszenie 
prawa w szczególności art. 14 ust. 5 ustawy  
o systemie oświaty. 

Skarşący podkreślił na wstępie, iş ustalenie opłaty za 
świadczenie prowadzonych przez gminę przedszkoli 
jest ustanowieniem aktu normatywnego o charakte-
rze aktu prawa miejscowego co uzasadnił tym, şe 
uchwała taka wydawana jest na podstawie upowaş-
nienia ustawowego i zawiera normy prawne adre-
sowane do kaşdego, w określonym w normie stanie 
hipotetycznym - w tym przypadku adresatami są 
rodzice i opiekunowie dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym. Na potwierdzenie powyşszego Pro-
kurator przywołał utrwalone w tym zakresie stano-
wisko sądów administracyjnych. 

Prokurator zaznaczył, iş zgodnie z przepisem art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym radzie gminy przysługuje prawo stano-
wienia prawa miejscowego obowiązującego na ob-
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szarze gminy jedynie na podstawie i w granicach 
upowaşnień zawartych w ustawach. W art. 14 ust. 5 
ustawy o systemie oświaty ustawodawca przyznał 
radzie gminy kompetencję do ustalania opłat za 
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli 
publicznych, jednakşe z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 
tejşe ustawy, tj. z zastrzeşeniem, iş przedszkole pu-
bliczne musi prowadzić bezpłatne nauczanie i wy-
chowanie w zakresie co najmniej podstaw progra-
mowych wychowania przedszkolnego. Z powyşsze-
go skarşący wywiódł, iş nauczanie i wychowanie 
odbywa się w ramach podstawy programowej i jest 
bezpłatne, natomiast za świadczenia publicznych 
przedszkoli wykraczające poza podstawę progra-
mową wychowania przedszkolnego dozwolone jest 
pobieranie opłat. Jednakşe niezbędne jest przy tym 
określenie rodzaju świadczeń, które są odpłatne  
i wysokości opłaty odpowiadającej kaşdemu z tych 
świadczeń. Za niewystarczające uznał Prokurator 
wskazanie w uchwale, iş są to koszty zajęć opiekuń-
czo-wychowawczych realizowanych w zakresie 
przekraczającym podstawy programowe. Ponadto 
określenie opłaty tak jak uczyniła to Rada Miasta 
Zielona w § 1 pkt 2 i § 3 ust. 1 zaskarşonej uchwały 
powoduje przyjęcie jednej sztywnej opłaty, nakłada-
jącej na rodziców (opiekunów) obowiązek ponosze-
nia jej w kaşdym przypadku korzystania przez dziec-
ko z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od 
tego czy konkretne dziecko korzysta w ogóle z do-
datkowych świadczeń i w jakim rozmiarze. Nato-
miast obowiązkiem organu samorządu terytorialne-
go uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne, jak 
zaznaczył skarşący, jest wykazanie, iş wysokość 
obowiązku pienięşnego nałoşonego na rodzica 
dziecka korzystającego z usług przedszkola publicz-
nego pozostaje w związku z przyczynowym z ofero-
waną mu usługą, a przy ustalaniu omawianej opłaty 
konieczne jest szczegółowe wykazanie za jakiego 
rodzaju świadczenia opłata jest şądana i co się na 
opłacane świadczenie składa. Sposób ustalenia  
w/w opłaty winien być przekonujący, oparty na kal-
kulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim prze-
mawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. 
Zgodnie z powyşszym gdyby opłaty za świadczenia 
przedszkoli przekraczających podstawę programową 
zostałyby ustalone przez Radę Miasta Zielona Góra  
z uwzględnieniem zasady ekwiwalentności i odpo-
wiednio skalkulowane to moşliwe byłoby uznanie 
takiej uchwały za zgodną z regulacjami rangi usta-
wowej. Na poparcie swojego stanowiska zawartego 
w skardze Prokurator powołał się na bogate orzecz-
nictwo sądów administracyjnych w tym samym 
przedmiocie. 

Na marginesie skarşący wskazał, iş w zaskarşonej 
uchwale nie uwzględniono okoliczności, şe poszcze-
gólne dzieci pozostają w przedszkolu na róşną ilość 
godzin. 

W odpowiedzi na skargę reprezentujący Radę Mia-
sta Zielona Góra pełnomocnik wniósł o oddalenie 
skargi, ewentualnie o orzeczenie o niezgodności  
z prawem § 1 pkt 2 i § 3 ust. 1 zaskarşonej uchwały. 
Pełnomocnik nie zgodził się z argumentami Prokura-
tora zawartymi w skardze. Organ podkreślił, iş organ 
nadzoru nie zakwestionował zapisów uchwały od-
nośnie sposobu ustalenia w niej odpłatności za po-

byt dziecka w przedszkolu. Ponadto zwrócił uwagę, 
iş w dniu 25 maja 2009 r. upłynęło 10 lat od uchwa-
lenia zaskarşonej uchwały, natomiast odpłatność za 
pobyt dziecka w przedszkolu jako świadczenie okre-
sowe przedawnia się z upływem trzech lat. 

Pełnomocnik organu dodał, iş w dacie podejmowa-
nia zaskarşonej uchwały treść art. 14 ust. 5 ustawy 
nie odbiegała od brzmienia tego artykułu obecnie,  
a jedynie zmieniło się orzecznictwo co do oceny czy 
uchwała na podstawie w/w przepisu jest aktem 
prawa miejscowego. Organ zwrócił ponadto uwagę 
na uchwałę Sądu Najwyşszego z 1992r, sygn. akt  
III AZP 30/92 uznającej, iş rada gminy ustalając od-
płatność za korzystanie z przedszkoli, nie ustanawia 
przepisów powszechnie obowiązujących. Zdaniem 
pełnomocnika organu skoro zaskarşona uchwała  
w dacie jej podjęcia nie była zgodnie z w/w uchwałą 
Sądu Najwyşszego aktem prawa miejscowego to 
niedopuszczalne jest obecnie orzekanie o jej nie-
waşności. 

Ponadto organ wyjaśnił, iş kwestionowana przez 
Prokuratora opłata została skalkulowana przez Radę 
Miasta na minimum 9 godzin czynnych przedszkoli 
w ten sposób, iş 5 godzin jest bezpłatne, a 4 godziny 
są płatne przez rodziców. Odstąpienie od uśrednie-
nia w tym zakresie zdaniem pełnomocnika organu 
spowodowałby, şe w kaşdej z 24 placówek przed-
szkolnych w gminie odpłatność byłaby inna, a to 
skutkować mogłoby dyskryminacją. 

W załączeniu pisma z dnia 27 sierpnia 2009r. organ 
nadesłał do tutejszego Sądu odpis uchwały  
Nr LI/666/09 z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Zielona Góra, wnosząc 
jednocześnie o umorzenie postępowania sądowo-
administracyjnego. 

Na rozprawie w dniu 3 września 2009r., na której 
doręczony został skarşącemu odpis pisma organu  
z dnia 27 sierpnia 2009r., Prokurator wniósł o nie-
uwzględnienie złoşonego przez organ wniosku  
o umorzenie postępowania, dodając, iş uchwała  
z 25 sierpnia 2009r. zgodnie z treścią § 10 tejşe 
uchwały wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2010r., 
a zatem zaskarşona uchwała pozostaje w obrocie 
prawnym. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co nastę-
puje: 

Skarga zasługuje 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 
poprzez kontrolę działalności administracji publicz-
nej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem 
zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie stanowią 
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli admi-
nistracji publicznej obejmuje takşe orzekanie  
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz 
inne akty organów jednostek samorządu terytorial-
nego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy  
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu 
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przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,  
poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a. 

Mając na względzie stanowisko zaprezentowane 
przez organ samorządu terytorialnego w piśmie  
z dnia 27 sierpnia 2009r. skierowanym do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 
Wielkopolskim, Sąd ten uznał za konieczne, jeszcze 
przed wdaniem się w rozwaşania merytoryczne, 
ocenić słuszność przedstawionego tam wniosku  
o umorzenie postępowania wszczętego skargą Pro-
kuratora. 

Jak wynika z uchwały Rady Miejskiej w Zielonej 
Górze przedstawionej do kontroli sądowoadmini-
starcyjnej, podjęta ona została w dniu 25 maja 
1999r. 

Przedstawiona przez Radę uchwała Nr LI/666/09  
z dnia 25 sierpnia 2009r. zawiera postanowienie  
o utracie mocy obowiązującej zaskarşonej uchwały 
Nr Xl/124/99 z dnia 25 maja 1999r. Na podstawie 
wskazanej regulacji wejście w şycie uchwały nastą-
pić ma po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.. Tym sa-
mym utrata mocy obowiązującej zaskarşonej przez 
Prokuratora uchwały z dnia 25 maja 1999r. uzaleş-
niona od daty publikacji uchwały uchylającej ją, nie 
pozwala na akceptacje stanowiska Rady Miejskiej  
w Zielonej Górze wyraşonego w piśmie z dnia  
27 sierpnia 2009r. Zaskarşona uchwała obowiązuje 
jeszcze w chwili orzekania przed Wojewódzkim Są-
dem Administracyjnym i nie jest bezprzedmioto-
wym orzekanie o jej zgodności z prawem. 

Niewątpliwie uchwała ta istniała w obrocie praw-
nym przez ponad 10 lat i jako powszechnie obowią-
zujące w tym czasie prawo mogła wywołać skutki 
prawne. Abstrahując zatem od faktu, iş zaskarşona 
uchwała stanowi obowiązujący w chwili orzekania 
przez Sąd akt prawny, zwaşyć naleşy takşe, iş za-
skarşenie uchwały samorządu terytorialnego przez 
Prokuratora ma na celu stwierdzenie jej niewaşności 
ex tunc. Istotą sądowej kontroli sprawowanej przez 
sądy administracyjne jest ocena legalności zaskar-
şonych aktów i czynności według stanu prawnego  
i faktycznego sprawy z daty ich podjęcia. Zmiana lub 
uchylenie zaskarşonej do sądu uchwały nie czyni 
zbędnym wydania przez sąd wyroku, jeşeli zaskar-
şona uchwała moşe być zastosowana do sytuacji  
z okresu poprzedzającego jej podjęcie. Tak więc 
uchylenie zaskarşonej uchwały przez organ, który ją 
podjął, przed wydaniem zaskarşonego wyroku, nie 
czyni bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tą 
uchwałę. Uchylenia uchwały nie moşna bowiem 
utoşsamiać z uwzględnieniem skargi, a skutki 
stwierdzenia niewaşności uchwały polegające na 
orzeczeniu o jej niewaşności od daty jej podjęcia, są 
dalej idące niş uchylenie uchwały wywierające skut-
ki od daty uchylenia( por. stanowisko P. Chmielnic-
kiego w glosie do wyroku Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z dnia 16 września 2003r. sygn. II SA/Wr 
854/03 publ. Samorząd Terytorialny z 2005r. z. 7-8 
poz. 125, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjne-
go z dnia 22 marca 2007r. sygn. akt II OSK 1776/06 
publ. LEX Nr 327767). 

W uchwale z dnia 14 września 1994r. W 5/94 OTK 
1994, Nr 2, poz. 44 Trybunał Konstytucyjny - doko-
nując wykładni postanowień art. 101 ust. 1 u.s.g. -
przyjął, şe przewidziana w powołanym przepisie 
skarga na uchwałę organu gminy jest dopuszczalna 
równieş wówczas, gdy uchwała została wprawdzie 
uchylona lub zmieniona, lecz moşe być stosowana 
do sytuacji z okresu poprzedzającego uchylenie lub 
zmianę, a zmiana lub uchylenie podjętej przez organ 
gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej 
dokonana po zaskarşeniu tej uchwały do sądu ad-
ministracyjnego nie czyni zbędnym wydania przez 
sąd administracyjny wyroku, jeşeli zaskarşona 
uchwała moşe być stosowana do sytuacji z okresu 
poprzedzającego uchylenie lub zmianę uchwały 
(por. równieş glosę aprobującą do tej uchwały  
P. Tuleji, Monitor Prawniczy 1995, Nr 5, s. 141).  
W konsekwencji w judykaturze i doktrynie prezen-
towany jest pogląd, który Sąd orzekający aprobuje, 
şe uchylenie uchwały przez organ, który ją podjął, 
uzasadnia umorzenie postępowania sądowoadmini-
stracyjnego wyłącznie wówczas, gdy zaskarşona 
uchwała nie wywołuje juş şadnych skutków praw-
nych (wyrok NSA z dnia 4 marca 2005r. OSK 
1290/04, W. Chróścielewski w:W.Chróścielewski,  
Z. Kmieciak Postępowanie w sprawach nadzoru nad 
działalnością komunalną. W-wa 1995,s. 137). 

Wskazana konstatacja powoduje konieczność podję-
cia dalszych, merytorycznych rozwaşań, co do 
słuszności zarzutów postawionych w skardze. 

Na ich wstępie zauwaşyć naleşy, iş po wniesieniu 
skargi Sąd, zgodnie z art. 147 u.p.p.s.a. w razie jej 
uwzględnienia, orzeka o niewaşności uchwały albo 
stwierdza, şe wydana została z naruszeniem prawa, 
jeşeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej 
niewaşności. Wprowadzając sankcję niewaşności 
jako następstwo naruszenia prawa, ustawodawca 
nie określił rodzaju naruszenia prawa, które prowa-
dziłoby do zastosowania tej sankcji. 

Zasadnym jest zatem sięgnięcie do przepisów usta-
wy o samorządzie gminnym, gdzie przewidziano 
dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą być wy-
wołane 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 stwa-
rza konieczność sięgnięcia do stanowiska wypraco-
wanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznic-
twie. Za "istotne" naruszenie prawa uznaje się uchy-
bienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być 
tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. 
Do nich zalicza się między innymi naruszenie prze-
pisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, 
a takşe przepisów regulujących procedury podej-
mowania 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 niewaşności aktu) przyj-
muje się, şe są to takiego rodzaju naruszenia prawa 
jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak 
podstawy do podjęcia uchwały określonej treści, 
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niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego bę-
dącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie 
procedury podjęcia uchwały (por. wyroki Naczelne-
go 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 niewaşności uchwały moşe nastąpić 
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraŝ-
nej sprzeczności z określonym przepisem prawnym, 
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to 
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne 
raşące naruszenie, warunkujące stwierdzenie nie-
waşności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa 
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego. 

Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie 
stwierdza się niewaşności uchwały lub zarządzenia, 
ograniczając się do wskazania, iş uchwałę lub zarzą-
dzenie wydano z naruszeniem prawa. 

Uwzględniając przytoczone zasady oceny obowiązu-
jącej w postępowaniu sądowoadministracyjnym 
naleşy stwierdzić, şe zaskarşona uchwała nie mogła 
być utrzymana w obrocie prawnym, gdyş została 
podjęta z istotnym naruszeniem wskazanych dalej 
przepisów. 

Przedmiotem kontroli Sądu jest uchwała Rady Miej-
skiej Nr Xl/124/99 w sprawie odpłatności za pobyt 
dziecka w miejskim przedszkolu z dnia 25 maja 
1999r. 

Zdaniem Sądu, w pierwszej kolejności przesądzenia 
wymagała kwestia charakteru prawnego zaskarşonej 
uchwały, jako zagadnienia o najdalej idących konse-
kwencjach dla bytu prawnego tego aktu. Co prawda 
brak jest legalnej definicji aktu prawa miejscowego, 
jednakşe w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się 
pogląd, iş aktem prawa miejscowego jest akt, które-
go adresatem jest szeroki krąg adresatów (którzy 
mogą być jednak w jakiś sposób określeni) oraz 
został wydany na podstawie i w granicach upowaş-
nienia ustawowego (np. wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2002r. Sygn. 
akt l SA 2160/2001 LEX 81765, wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dn. 3 paŝdziernika 2006r. 
Sygn. akt l OSK 908/06, niepublik., wyrok Naczelne-
go Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 
2005r. Sygn. akt l OSK 971/2005, LEX Nr 196727). 

Obecnie nie budzi juş wątpliwości, şe uchwała po-
dejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy  
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednoli-
ty 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 zaprezento-
wany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z dnia 22 listopada 2005r. (l OSK 971/05, 
LEX Nr 196727) został zaaprobowany i podzielony 
równieş w innych orzeczeniach sądów administra-
cyjnych. 

W ocenie NSA, za takim charakterem uchwały po-
dejmowanej na podstawie upowaşnienia wynikają-
cego z art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej przemawia 
przede wszystkim to, şe jest ona wydawana na pod-

stawie upowaşnienia ustawowego i zawiera normy 
prawne, które adresowane są do kaşdego, w okre-
ślonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem 
norm zawartych w takiej uchwale będzie blişej nie-
określona grupa rodziców lub opiekunów prawnych 
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

W związku ze stanowiskiem Rady, kwestionującym 
moşliwość stwierdzenia niewaşności zaskarşonej 
uchwały z uwagi na to, şe w dacie jej wydania treść 
art. 94 u.s.g. ograniczała taką moşliwości do jedne-
go roku od daty jej podjęcia naleşy odwołać się do 
stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wyraşonego w wyroku z dnia 16 lutego 2006 l OSK 
1336/05, zgodnie z którym sąd administracyjny oce-
niając legalność zaskarşonej do niego uchwały Rady 
Gminy ocenia jej zgodność z prawem na podstawie 
przepisów prawa obowiązujących w dacie podej-
mowania tej uchwały. Jednak w braku odmiennych 
uregulowań w przepisach przejściowych, konse-
kwencje ewentualnego naruszenia prawa rozpatruje 
w świetle przepisów obowiązujących w dacie orze-
kania, a więc z uwzględnieniem obowiązującego  
w tej dacie brzmienia art. 94 ust. 1 ustawy o samo-
rządzie gminnym. Jeşeli więc zaskarşona uchwala 
Rady Miejskiej w Zielonej Górze jest aktem prawa 
miejscowego (przepisem gminnym) to w kaşdym 
czasie dopuszczalne jest orzekanie o jej niewaşności. 
W wyroku z 16 maja 2001r., III SA 2622/00, ONSA 
2002, z. 3, poz. 114), Naczelny Sąd Administracyjny 
przyjął, iş znowelizowany ustawą z 12 maja 2000r. 
art. 94 ust. 1 u.s.g. ma zastosowanie do wszelkich 
aktów prawa miejscowego, bez względu na datę ich 
uchwalenia. 

W zaskarşonej uchwale Rada, między innymi, po-
stanowiła: w § 1 şe odpłatność za pobyt dziecka  
w miejskim przedszkolu obejmuje 1) skalkulowane 
koszty zakupu surowca zuşytego do przyrządzania 
posiłków, z uwzględnieniem norm şywieniowych 
ustalonych przez ministra zdrowia i Opieki Społecz-
nej; 2) częściową odpłatność za korzystanie z przed-
szkola (koszty organizacji i przyrządzania posiłków,  
a takşe koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych 
realizowanych w zakresie przekraczającym podsta-
wy programowe). Dalej w § 3 pkt 1 uchwały stwier-
dzono, şe odpłatność o której mowa w § 1 pkt 2 wy-
nosi 15% najnişszego wynagrodzenia za prace pra-
cowników ogłaszanego na podstawie art. 77 4 ko-
deksu pracy przez Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej. 

Uchwalając powyşsze regulacje jako podstawę 
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto 
Rada Miejska w Zielonej Górze wskazała art. 5 ust. 5, 
art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r, Nr 67, 
poz. 329 z póŝn. zm.). Uchwałą Nr XIX/183/03 z dnia 
30 grudnia 1999r. Rada Miejska w Zielonej Górze 
dokonała zmiany § 3 ust 1 uchwały Nr Xl/124/99  
w ten sposób, şe ustaliła odpłatność, o której mowa 
w § 1 pkt 2 na poziomie 14% minimalnego wyna-
grodzenia za prace ustalanego przez Radę Mini-
strów. 
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Art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o sys-
temie oświaty stanowi, şe zakładanie i prowadzenie 
publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami inte-
gracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół pod-
stawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami 
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych 
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół arty-
stycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakła-
dach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, 
naleşy do zadań własnych gmin. 

Stosownie zaś do art. 14 ust. 5 ustawy opłaty za 
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli 
publicznych ustala rada gminy. W myśl art. 6 usta-
wy przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie  
w zakresie co najmniej podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego; 2) przeprowadza rekruta-
cję dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostęp-
ności; 3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwali-
fikacje określone w odrębnych przepisach. 

Dla oceny regulacji zawartych w przedstawionej 
uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 
ustawy o systemie oświaty, w którym ustawodawca 
upowaşnił radę gminy do ustalania opłat za świad-
czenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach 
publicznych z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tej usta-
wy. 

Z przywołanego wyşej przepisu wynika jasno, şe 
zakres udzielonego radzie upowaşnienia sprowadza 
się do ustalenia opłaty. 

W tym miejscy naleşałoby określić znaczenie uşyte-
go w treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty 
pojęcia "opłata", gdyş nie istnieje jego definicja 
ustawowa. 

Bezwzględnie, pośród danin publicznych dokonać 
moşna wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków  
i opłat. Podstawą tego rozróşnienia jest koncepcja 
ekwiwalentności. Opłaty wydają się stanowić wyna-
grodzenie za związane z kosztami działania władzy. 
Nakładanie opłat jest dopuszczalne w trzech sytu-
acjach, jeśli obywatel korzysta z obiektów i urządzeń 
naleşących do państwa (np. opłaty za przyłączenie 
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego 
udziałem staje się jakiś przywilej ze strony państwa 
(opłaty koncesyjne), a takşe jeśli organ państwa 
musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wy-
dawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.)- 

Opłatę moşemy zatem zdefiniować jako przymuso-
wą odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za 
oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje 
więc charakterystyczny dla opłat związek przyczy-
nowy między świadczeniem pienięşnym dłuşnika 
(opłatą), a świadczeniem wzajemnym administracji 
publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawno-
finansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. 
Pobiera się ją w związku z wyraŝnie wskazanymi 
usługami i czynnościami organów państwowych lub 
samorządowych, dokonywanych w interesie kon-
kretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą 
zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świad-
czenia oferowanego przez podmiot prawa publicz-
nego. 

Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma opłata 
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o sys-
temie oświaty (por. M. Pilich, Ustawa o systemie 
oświaty. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC War-
szawa 2006, str. 157). 

W świetle przywołanych przepisów, nie budzi rów-
nieş wątpliwości kompetencja rady do ustanowienia 
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę 
przedszkolach publicznych, przy czym opłaty te mo-
gą być ustalane tylko za świadczenia przekraczające 
minimum programowe wychowania przedszkolne-
go. Rada nie moşe zaś ustalać w uchwale opłat za 
pobyt dziecka w przedszkolu publicznym jeşeli reali-
zuje ono jedynie podstawy programowe, gdyş 
mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bez-
płatne. 

Konsekwentnie do powyşszego rada gminy nie mo-
şe ustalać odpłatności za świadczenia, które mieści-
łyby się w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego, gdyş świadczenia takie są bezpłat-
ne, a takşe nie moşe obciąşać opłatami rodziców 
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej 
opieki przedszkolnej. 

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielo-
krotnie podkreślano, şe uchwalona na mocy art. 14 
ust. 5 ustawy opłata nie moşe mieć charakteru sta-
łego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej 
ponoszenia w kaşdym przypadku uczęszczania przez 
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym 
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.  
W wyroku z dnia 3 marca 2009r, l OSK 1189/08 Na-
czelny Sąd Administracyjny stwierdził, iş ustalenie 
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej 
ponoszenia niezaleşnie od czasu korzystania i cha-
rakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo - wy-
chowawczych oferowanych przez dane przedszkole, 
stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5 ustawy  
o systemie oświaty. 

Podobny pogląd został wyraşony w wyrokach Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocła-
wiu z dnia 21 maja 2008r, IV SAM/r 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 Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  
z dnia 19 marca 2009r., III SA/Gd 476/08 baza LEX, 
zob. równieş przywołane tam orzecznictwo sądów 
administracyjnych). 

Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego 
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest 
zatem wykazanie, iş wysokość obowiązku pienięş-
nego nałoşonego na rodzica dziecka korzystającego 
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związ-
ku przyczynowym z oferowaną mu usługą. 

Przy ustalaniu omawianej opłaty naleşy szczegóło-
wo wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata 
jest şądana i co się na opłacane świadczenie składa. 
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Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać po-
szczególne świadczenia przekraczające podstawę 
programową oferowane przez przedszkole publicz-
ne, a takşe co składa się na kaşde z tych świadczeń. 
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opła-
tę powinien określić jej wysokość za kaşde ze świad-
czeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powi-
nien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekono-
micznej, a argumentacja za nim przemawiająca ra-
cjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelności 
co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczo - 
wychowawczych i odpowiadającej im opłaty, po-
zbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji 
w kwestii korzystania z usług przedszkola, moşliwo-
ści dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie. 

Takie ogólnikowe ujęcie przedmiotowej opłaty po-
woduje w istocie przyjęcie tylko jednej, a przy tym 
sztywnej opłaty, która w istocie nakłada na rodziców 
dzieci obowiązek jej ponoszenia w kaşdym przypad-
ku korzystania przez dziecko z wychowania przed-
szkolnego, niezaleşnie od rozmiaru i rodzaju tych 
dodatkowych świadczeń oferowanych poza podsta-
wą 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, şe kontrolowana uchwała jako akt 
prawa miejscowego o charakterze generalnym  
i abstrakcyjnym powinna zakresem swojego uregu-
lowania obejmować wszystkie moşliwe sytuacje. 
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, akt 
normatywny (a takim jest przedmiotowa uchwała) 
powinien zawierać próbę zdefiniowania danego 
określenia, jeşeli jest ono wieloznaczne lub nieostre, 
a jest poşądane ograniczenie jego nieostrości albo 
znaczenie danego określenia nie jest powszechnie 

zrozumiałe. Wprowadzenie w uchwale będącej ak-
tem prawa miejscowego uregulowań sformułowa-
nych w sposób trudny do jednoznacznego odczyta-
nia stanowi istotne naruszenie prawa. 

Zawarte w § 3 ust. 1 zakwestionowanej przez Proku-
ratora w rozpoznawanym przypadku uchwały sfor-
mułowanie takiego warunku nie spełnia. W uchwale 
nie określono rozmiaru (czasu korzystania) i charak-
teru dodatkowych usług opiekuńczo - wychowaw-
czych świadczonych przez konkretne przedszkole 
publiczne oraz ich jakości. 

Słusznie Prokurator zauwaşa, şe kierując się zasadą 
ekwiwalentności świadczeń opłatę wnosi się za kon-
kretne świadczenia, przekraczające podstawę pro-
gramową. W ustawie nie przewidziano bowiem po-
jęcia "opłaty stałej". Reasumując wskazać naleşy, şe 
podejmując zakwestionowaną przez Prokuratora 
uchwałę Rada Miejska w Zielonej Górze dokonała 
istotnego naruszenia prawa, polegającego na braku 
wykazania, şe realizując program wychowania 
przedszkolnego wykracza się poza jego ramy i z tego 
tytułu şąda uiszczenia opłaty za dodatkowe świad-
czenia z tym związane. 

Mając powyşsze 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 niewaşność zaskarşonej uchwa-
ły w części dotyczącej § 1 pkt 2 i § 3 ust. 1. 

Stosownie do treści art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł, iş 
zaskarşona uchwała nie podlega wykonaniu w czę-
ści objętej stwierdzeniem niewaşności. 
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WYROK  

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO  

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  

SYGN. AKT II SA/GO 44/10 

 

 z dnia 24 lutego 2010r. 

  

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wiel-
kopolskim w składzie następującym: 

Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Linska 
- Wawrzon (spr.) 

Sędziowie Sędzia WSA Michał Ruszyński 

Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz  

Protokolant  st. sekr. sąd. Agata Przybyła 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego  
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miasta Zielona 
Góra z dnia 29 czerwca 2004r. Nr XXVII/257/04  
w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania  
i zamykania placówek handlu detalicznego, zakła-
dów gastronomicznych i zakładów usługowych dla 
ludności na terenie miasta Zielona Góra stwierdza: 

I. niewaşność zaskarşonej uchwały w części 
obejmującej § 2 i § 3, 

II. stwierdza, şe zaskarşona uchwała w części 
określonej w punkcie I wyroku nie podlega 
wykonaniu.  

UZASADNIENIE 

Rada Miasta Zielona Góra, działając na podstawie 
przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, 
poz. 142 ze zm.), podjęła w dniu 29 czerwca 2004r. 
uchwałę Nr XXVII/257/04 w sprawie ustalenia dni  
i godzin otwierania i zamykania placówek handlu 
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakła-
dów usługowych dla ludności na terenie miasta 
Zielona Góra. W § 1 uchwały określono, şe placówki 
handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i za-
kłady usługowe dla ludności mogą być otwierane 
we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 000 do 
2400. Według § 2 właściciele placówek handlowych, 
zakładów gastronomicznych i usługowych dla lud-
ności są zobowiązani do umieszczenia w widocznym 
miejscu informacji o czasie pracy placówki. Z kolei 
w § 3 postanowiono, şe naruszenie postanowień 
niniejszej uchwały podlega karze grzywny określo-
nej w art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, 
poz. 142 ze zm.). 

Skargę na powyşszą uchwałę wniósł Prokurator 
Okręgowy w Zielonej Górze zarzucając naruszenie 
przepisu art. 40 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. XII § 1  
i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Przepisy 
wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 
ze zm.) poprzez ustanowienie w § 2 uchwały przepi-
sów nakładających na właścicieli placówek handlo-
wych, zakładów gastronomicznych i usługowych 
obowiązku umieszczania w widocznym miejscu 
przepisów o czasie pracy palcówki, a w § 3 uchwały 
przepisów karnych, pomimo braku kompetencji do 
uchwalenia takowych przepisów. 

Prokurator wniósł o stwierdzenie niewaşności 
uchwały w części dotyczącej § 2 i § 3. W uzasadnie-
niu skargi skarşący wskazał, şe wprowadzenie  
w uchwale w sprawie ustalenia dni i godzin otwie-
rania i zamykania placówek handlu detalicznego, 
zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych 
dla ludności na terenie miasta Zielona Góra przepi-
sów § 2 i § 3 uznać naleşy za sprzeczne z zasadami 
stanowienia przepisów gminnych wskazanymi  
w art. 40 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz wykraczające poza 
kompetencje określone w art. XII § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. Przepisy wprowadzające Kodeks 
pracy, a nadto rozszerzające zakres penalizacji okre-
ślone w art. XII § 2 tej samej ustawy. W ocenie Pro-
kuratora zaskarşony akt narusza obowiązujący po-
rządek prawny w stopniu istotnym zarówno poprzez 
regulowanie przez gminę raz jeszcze tego, co zostało 
juş umieszczone w ŝródłach powszechnie obowiązu-
jącego prawa ogólnokrajowego, jak i poprzez wy-
kroczenie przy stanowieniu aktu prawa miejscowe-
go poza delegację ustawową wynikającą z art. XII  
§ 1 ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks pracy. 
Kompetencje rad gmin określone w art. XII § 1 cy-
towanej ustawy zostały ograniczone do określenia 
godzin otwierania i zamykania placówek handlo-
wych i usługowych, co Rada Miasta Zielona Góra 
uczyniła w § 1 zaskarşonej uchwały; nie obejmują 
natomiast nakładania na właścicieli placówek han-
dlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych 
dodatkowych obowiązków, tak jak to uczyniono  
w zakwestionowanym § 2 uchwały, mianowicie 
przez ustanowienie obowiązku umieszczania w wi-
docznym miejscu informacji o czasie prawy placów-
ki. Rada Miasta nie była teş uprawniona do wpro-
wadzenia, ani tym bardziej rozszerzenia regulacji  
o charakterze penalnym, co nastąpiło w ramach 
zaskarşonego przepisu § 3 uchwały.  

Pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępo-
wania po podjęciu przez Radę Miasta Zielona Góra 
uchwały uchylającej zaskarşoną uchwałę w części 
zakwestionowanej przez skargę. Przed wyznaczoną 
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rozprawą złoşono do akt uchwałę Rady Miasta Zie-
lona Góra z dnia 29 stycznia 2010r. Nr LX/760/10 
uchylającą § 2 i § 3 uchwały Nr XXVII/257/04 z dnia 
29 czerwca 2004r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co nastę-
puje: 

Skarga podlegała uwzględnieniu. 

Podjęta przez Sąd kontrola miała na celu zbadanie, 
czy organ jednostki samorządu terytorialnego wyda-
jąc zaskarşoną uchwałę działał zgodnie z przepisami 
prawa i w granicach udzielonego upowaşnienia 
ustawowego. 

Na wstępie stwierdzić naleşy, şe stanowienie aktów 
prawa miejscowego poddane jest reglamentacji 
prawnej. Art. 94 Konstytucji stanowi, şe organy jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz terenowe 
organy administracji rządowej, na podstawie ustaw 
i w granicach upowaşnień zawartych w ustawie, 
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące 
na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb 
wydawania aktów prawa miejscowego określa 
ustawa. 

Zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej 
p.p.s.a., Sąd uwzględniając skargę na uchwałę rady 
gminy, orzeka o niewaşności tej uchwały albo 
stwierdza, şe wydana została z naruszeniem prawa, 
jeşeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej 
niewaşności. Wprowadzając sankcję niewaşności 
jako następstwo naruszenia prawa, ustawodawca 
nie określił rodzaju naruszenia prawa. Zauwaşyć 
jednak naleşy, şe przepisy ustawy o samorządzie 
gminnym przewidują dwa rodzaje naruszeń prawa, 
jakie mogą być wywołane przez ustanowienie tych 
aktów. Mogą być to naruszenia istotne lub nieistot-
ne (por. Komentarz Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi pod red. Tadeusza Wo-
sia. Lexis Nexis. Wyd. 3, Warszawa 2009, str. 604-
605).  

Brak ustawowego zdefiniowana obu naruszeń stwa-
rza konieczność sięgnięcia do stanowiska wypraco-
wanego w tym zakresie w orzecznictwie sądowym, 
gdzie za istotne naruszenie prawa (będące podstawą 
do stwierdzenia niewaşności aktu) przyjęto m. in. 
wydanie aktu bez podstawy lub z naruszeniem pod-
stawy do podjęcia uchwały gminnej (por. wyrok 
NSA z 8 lutego 1996r., sygn. akt SA/Gd 327/95, 
OwSS 1996, Nr 3, poz. 90; wyrok NSA z 11 lutego 
1998r., sygn. akt II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998, Nr 3, 
poz. 79). 

Wskazuje się równieş, şe akt prawa miejscowego nie 
moşe naruszać nie tylko przepisów ustawy, zawiera-
jących delegacje do jego ustanowienia, ale równieş 
przepisów Konstytucji oraz innych ustaw pozostają-
cych w pośrednim lub bezpośrednim związku z re-
gulowaną materią. Naczelny Sąd Administracyjny 
stwierdził, şe ustawodawca, uwzględniając konsty-
tucyjną zasadę praworządności, zobowiązującą 
wszystkie podmioty władzy publicznej do działania 
na podstawie prawa i w celu jego wykonania, 
wprowadza w przepisach ustaw kształtujących 

ustrój jednostek samorządu terytorialnego general-
ną klauzulę kompetencyjną, zobowiązującą jednostki 
samorządu terytorialnego do stanowienia aktów 
prawa miejscowego „na podstawie upowaşnień 
ustawowych”. Przepisy te korespondują z treścią 
art. 7 Konstytucji RP, formułującym zasadę prawo-
rządności: organy władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa. Podstawa prawna 
do działań w zakresie stanowienia aktów prawa 
miejscowego jest dwojakiego rodzaju. Jest nią albo 
upowaşnienie bezpośrednio wynikające z przepisów 
ustaw ustrojowych (gminnej, powiatowej, woje-
wódzkiej), albo upowaşnienie zawarte w innych re-
gulacjach ustawowych. (por. wyrok z 4 kwietnia 
2008r., sygn. akt II OSK 102/08, NZS 2008/5/103) 

Zaskarşona uchwała została podjęta na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – zwa-
nej dalej ustawą; oraz art. XII § 1 ustawy z dnia  
26 czerwca 1974r. Przepisy wprowadzające Kodeks 
pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 ze zm.). 

Zgodnie z art. XII § 1 cyt. ustawy dni i godziny 
otwierania oraz zamykania placówek handlu deta-
licznego, zakładów gastronomicznych i zakładów 
usługowych dla ludności określa gmina, zaś w myśl 
§ 2 tego samego artykułu, winni naruszenia wyda-
nych na podstawie § 1 przepisów o dniach i godzi-
nach otwierania i zamykania placówek handlu deta-
licznego, zakładów gastronomicznych i zakładów 
usługowych dla ludności podlegają karze grzywny 
do 2.500 złotych, a orzekanie następuje w trybie 
przepisów o postępowaniu w sprawach o wykro-
czenia.  

Wymieniony przepis zawiera niewątpliwie upowaş-
nienie ustawowe dla gminy do stanowienia przepi-
sów powszechnie obowiązujących. Wydana na tej 
podstawie uchwała ma zatem charakter wykonaw-
czy. Na taki charakter przepisów gminnych wyda-
nych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie gminnym wskazał Naczelny Sąd Administracyj-
ny w uchwale z 16 grudnia 1996r. w sprawie sygn. 
akt OPS 8/96, opubl. ONSA 1997/2/50 i Sąd Najwyş-
szy w uchwale z 17 czerwca 1993r. w sprawie sygn. 
akt I PZP 2/93, opubl. OSP 1994/9/156. Zwrócono  
w nich uwagę, şe przepis wykonawczy ze swej istoty 
moşe jedynie uzupełniać ustawę. Nie moşe nato-
miast regulować materii, która przedmiotem ustawy 
nie była. Taka regulacja traci wówczas charakter 
wykonawczy i staje się ŝródłem prawa. Rada Miasta 
Zielona Góra, nakazując placówkom handlu deta-
licznego, zakładom gastronomicznym i zakładom 
usługowym umieszczanie w widocznym miejscu 
informacji o dniach i godzinach otwarcia, w istocie 
przekroczyła zawarte w tym przepisie uprawnienie. 

Trafnie podniósł skarşący, şe kompetencje rad gmin 
określone we wskazanym wyşej przepisie art. XII § 1 
wymienionej ustawy są ograniczone jedynie do 
określania godzin otwierania i zamykania placówek 
handlowych i usługowych, nie obejmują natomiast 
nakładania na właścicieli placówek handlowych, 
zakładów gastronomicznych i usługowych dla lud-
ności dodatkowego obowiązku umieszczania w wi-
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docznym miejscu informacji o czasie pracy placów-
ki, jak teş ustanawiania jakichkolwiek przepisów 
karnych. Wydając przepisy gminne na podstawie 
ogólnej normy kompetencyjnej rada gminy nie mo-
şe stanowić przepisów karno-administracyjnych, do 
stanowienia tych przepisów konieczne jest wyraŝne 
upowaşnienie ustawowe (por. wyrok NSA z 3 sierp-
nia 1995r., sygn. akt IV SA 1511/94). 

Naleşało zgodzić się z zarzutem skargi, şe Rada Mia-
sta nie była uprawniona do wprowadzenia do 
uchwalonego aktu prawa miejscowego regulacji  
o charakterze penalnym, a takim przepisem jest 
niewątpliwie postanowienie zawarte w § 3 zaskar-
şonej uchwały. 

Porównując treść art. XII § 2 cyt. ustawy i § 3 zaskar-
şonej uchwały naleşało stwierdzić, şe Rada bez ja-
kiejkolwiek podstawy prawnej rozszerzyła zakres 
penalizacji na osoby, które będąc właścicielami pla-
cówek handlowych, zakładów gastronomicznych  
i usługowych nie umieszczą w widocznym miejscu 
informacji o czasie pracy placówki. Natomiast we-
dług przepisu ustawy penalizacji podlega jedynie 
samo nieprzestrzeganie ustanowionych w formie 
uchwały godzin otwierania oraz zamykania placó-
wek handlu detalicznego, zakładów gastronomicz-
nych i zakładów usługowych dla ludności. 

Ponadto w treści omawianego § 3 uchwały zawarto 
powtórzenie zapisu ustawy (tj. art. XII § 2), stano-
wiącego o karze grzywny za naruszenie ustanowio-
nych w formie uchwały godzin otwierania oraz za-
mykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i zakładów usługowych. Słusznie 
więc powołano się w skardze na ugruntowany  
w orzecznictwie pogląd o niedopuszczalności po-
wtarzania w akcie prawa miejscowego postanowień 
ustaw lub ich modyfikacji. Wprawdzie dopuszcza się 
wyjątki od tej zasady podnosząc, şe niekiedy ko-
nieczne jest przytoczenie w uchwale Rady Gminy 
zapisów ustawowych, jeşeli dzięki takiemu zabiego-
wi akt prawa miejscowego stanie się czytelny i zro-
zumiały. Jednak myśli tej nie moşna utoşsamić ze 
swoistą „modyfikacją” i rozszerzaniem lub uzupeł-
nianiem zapisów ustawowych (por. wyrok NSA  
z 6 czerwca 1996r., sygn. akt SA/Gd 2949/94, OSS 
1996/3/91). 

W przedmiotowej sprawie nie istnieją jednak şadne 
istotne racje przemawiające za uznaniem potrzeby 
powielenia w uchwale wskazanego przepisu ustawy. 
W tym kontekście warto wskazać na wypowiedŝ 
wyraşoną w orzecznictwie, şe zgodnie z zasadą lex 

imperat, non docet, kaşde sformułowanie zawarte  
w części normatywnej aktu prawnego ma charakter 
reguły zachowania. Jak kaşdy tekst, tak równieş 
tekst prawny, niewątpliwie niesie ze sobą jakieś 
informacje dla odbiorcy. Skutek ten ma jednak zna-
czenie wtórne wobec zasadniczej roli tekstu praw-
nego, jakim jest stanowienie dyrektyw. Funkcją 
prawa nie jest zatem informowanie, lecz regulowa-
nie. Tak więc względy praktyczne nie mogą uzasad-
niać praktyki polegającej na powielaniu w uchwa-
łach organów samorządu postanowień ustaw i roz-
porządzeń (wyrok WSA w Gliwicach z 12 września 
2008r., sygn. akt II SA/Gl 565/08, LEX Nr 483135). 

Z tych wszystkich względów naleşało uznać, şe za-
skarşona uchwała w części ustanowionego § 2 i § 3 
w istotny sposób naruszyła przepisy rangi ustawo-
wej, co skutkować musiało stwierdzeniem niewaş-
ności uchwały w tym zakresie, zgodnie z art. 147 § 1 
p.p.s.a. 

W myśl art. 152 p.p.s.a. orzeczono o niepodleganiu 
wykonaniu uchwały  w części obejmującej § 2 i § 3 
przyjmując, iş przepis ten ma równieş zastosowanie 
do aktów prawa miejscowego. 

Odnosząc się na zakończenie do zawartego w od-
powiedzi na skargę wniosku o umorzenie postępo-
wania stwierdzić trzeba, şe nie mógł być on 
uwzględniony. Okoliczność, iş wskutek skargi Rada 
Miasta podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w za-
skarşonej części nie sprawiła, iş postępowanie są-
dowe stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu  
art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.  Podkreślić bowiem trzeba, 
şe stwierdzenie przez Sąd niewaşności zaskarşonej 
uchwały oznacza jej usunięcie z obrotu prawnego  
ex tunc, czyli od daty jej podjęcia. W konsekwencji 
przyjmuje się, şe uchylenie zaskarşonej do Sądu 
uchwały nie czyni zbędnym wydania wyroku, jeşeli 
zaskarşona uchwała moşe być zastosowana do sy-
tuacji z okresu poprzedzającego jej uchylenie przez 
organ gminy (por. J. P. Tarno: Komentarz Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Lexis Nexis, wyd. 4 Warszawa 2010r., str. 345; Pra-
wo o postępowaniu przed sądami administracyjny-
mi. Komentarz pod red. Tadeusza Wosia. Lexis 
Nexis, wyd. 3, Warszawa 2009, str. 606). 

Wobec powyşszego w rozpoznawanej sprawie cha-
rakter zaskarşonej uchwały nie pozwalał na uznanie, 
şe jej uchylenie przez Radę Miasta czyniło zbędnym 
wydanie przez Sąd wyroku. 
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WYROK  

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO  

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  

SYGN. AKT I SA/GO 25/10 

 

 z dnia 25 lutego 2010r. 

  

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wiel-
kopolskim w składzie następującym: 

Przewodniczący Sędzia WSA Stefan Kowal-
czyk (spr.) 

Sędziowie Sędzia WSA Krystyna Sko-
wrońska-Pastuszko 

Sędzia WSA Alina Rzepecka  

Protokolant Sekretarz sądowy Danuta 
Chorabik 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego  
w Międzyrzeczu na uchwałę Rady Gminy Przytoczna 
z dnia 31 paŝdziernika 2008r. Nr XXV/139/2008  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku stwier-
dza  

 niewaşność § 2 pkt 2 i 3 uchwały. 

UZASADNIENIE 

Prokurator Rejonowy w Międzyrzeczu złoşył skargę 
na uchwałę Nr XXV/139/08 Rady Gminy Przytoczna  
z dnia 31 paŝdziernika 2008 roku podjętej w przed-
miocie stawek podatku od nieruchomości zwolnień 
z tego podatku na terenie Gminy Przytoczna, wno-
sząc o stwierdzenie jej niewaşności w części odno-
szącej się do § 2 pkt. 2 i 3. 

Skarşący zarzucił raşące naruszenie prawa tj. art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-
kach i opłatach lokalnych, przez ustanowienie w § 2 
pkt 2 i 3 uchwały zwolnienia od podatku od nieru-
chomości budynków lub ich części przydzielonych 
do bezpłatnego uşytkowania osobie, która przekaza-
ła w zamian za emeryturę lub rentę gospodarstwo 
rolne państwu, jeşeli nie są wynajęte lub wydzier-
şawione, a takşe działek gruntów przydzielonych do 
bezpłatnego uşytkowania tej osobie, a takşe budyn-
ków gospodarczych będących własnością emerytów 
i rencistów rolnych w przypadku prowadzenia sa-
modzielnego gospodarstwa domowego. 

Skarşący wskazał şe Rada Gminy nie miała kompe-
tencji do stosowania zwolnień podmiotowo - 
przedmiotowych. 

W uzasadnieniu skargi skarşący wywiódł, şe zgodnie 
z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 ze zm.) do wyłączonej właściwości rady 
gminy naleşy podejmowanie uchwał w sprawach 
podatków i opłat w granicach określonych w odręb-
nych ustawach. 

Natomiast radzie gminy przysługuje stanowienie 
aktów prawa miejscowego obowiązujących na ob-
szarze gminy jedynie na podstawie i w granicach 
upowaşnień zawartych w ustawach, zgodnie  
z art. 40 ust. 1 w/w ustawy. 

Regulacje określające kompetencje organów gminy 
w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości 
zawiera ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych, która w art. 7 ust. 2 (w brzmie-
niu obowiązującym na dzień podjęcia zaskarşonej 
uchwały) stanowi, şe rada gminy w drodze uchwały 
moşe wprowadzić inne zwolnienia niş określone  
w ust. 1 ustawy. 

Zdaniem skarşącego w doktrynie polskiego prawa 
podatkowego przyjmuje się, şe zwolnienie podat-
kowe to wyłączenie z zakresu podmiotowego dane-
go podatku pewnej kategorii podmiotów (tzw. zwol-
nienie podmiotowe), lub z przedmiotu danego po-
datku, a więc pewnej kategorii sytuacji faktycznych 
lub prawnych (zwolnienia przedmiotowe), wskazu-
jąc iş w przepisie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach  
i opłatach nie ma şadnych kryteriów ani ograniczeń 
dotyczących wprowadzania przez rady gmin zwol-
nień od podatku od nieruchomości, z wyjątkiem 
uwzględnienia przepisów regulujących zasady 
udzielania pomocy publicznej. Dodał, şe rada gminy 
nie moşe wprowadzać takşe zwolnień generalnych, 
tzn. takich, które zwalniają od podatku wszystkich 
ustawowych podatników. 

Prokurator, powołując się na glosę do wyroku NSA  
z dnia 25 czerwca 2003r., SA/Rz 235/03 wskazał, şe 
rada gminy moşe wprowadzać na swoim terenie 
jedynie zwolnienia przedmiotowe. Skoro bowiem 
ustawodawca wyraŝnie dozwolił radzie gminy na 
uzupełnienie ustawowego katalogu zwolnień tylko  
o zwolnienia przedmiotowe, to wykluczone jest, by 
rada wprowadzała zwolnienia o wyraŝnym, miesza-
nym przedmiotowo podmiotowym charakterze. 

Tym samym skarşący uznał, şe Rada Gminy w Przy-
tocznej nie posiadała kompetencji do ustanowienia 
zwolnienia wskazanego w § 2 pkt 1 i 2 zaskarşonej 
uchwały, albowiem powyşszym zapisem wprowa-
dziła zwolnienie o charakterze mieszanym. 

W udzielonej odpowiedzi na skargę Rada Gminy  
w Przytocznej wniosła o umorzenie postępowania 
wobec podjęcia przez Radę uchwały z dnia 
10.11.2009 roku Nr XXXVI/201/2009, na podstawie 
której (§ 3) zaskarşona uchwała utraciła moc obo-
wiązującą. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył co nastę-
puje: 
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Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 
roku Prawo o ustroju sądów administracyjnych  
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyj-
ny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę 
działalności administracji publicznej, którego kryte-
rium stanowi legalność zaskarşonego aktu, tzn. jego 
zgodność z prawem. 

Akt pochodzący od organu administracji publicznej 
jest zgodny z prawem, jeşeli jest zgodny z przepisa-
mi prawa materialnego i przepisami prawa proce-
sowego. Badanie zgodności z prawem dotyczy 
przepisów obowiązujących w dniu podjęcia zaskar-
şonego aktu. Nadto, stosownie do przepisu art. 3 § 1 
prawa o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi, sądy administracyjne sprawując kontrolę dzia-
łalności administracji publicznej stosują środki okre-
ślone ustawą, w szczególności przepisami art. 145 
do art. 150 prawa o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. 

Art. 168 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nowi prawo jednostek samorządu terytorialnego do 
uchwalania wysokości podatników i opłat lokalnych 
w zakresie ustalonym ustawą. Dalsze kompetencje 
samorządu terytorialnego w tym zakresie regulują 
ustawy dotyczące poszczególnych samorządów. 

W odniesieniu do gminy wskazać naleşy şe zgodnie 
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 1591 ze 
zm.), zgodnie z którym gminie przysługuje prawo 
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązują-
cego na obszarze gminy, przy czym w myśl art. 18 
ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał  
w sprawach podatków i opłat naleşy do wyłącznej 
właściwości rady gminy, lecz tylko w granicach 
określonych w odrębnych ustawach. 

Art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) przyznaje kompetencje radzie gmi-
ny do określenia przez nią, w drodze uchwały, wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości, nato-
miast art. 7 ust. 3 przyznaje uprawienie do wprowa-
dzenia, w drodze uchwały, innych zwolnień przed-
miotowych niş określone w ust. 1 art. 7 cyt. Ustawy, 
oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 paŝdziernika 
2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach 
ekonomicznych i niektórych ustaw. 

Jak z powyşszego wynika ustawa o podatkach  
i opłatach lokalnych zezwala radzie gminy na 
uchwalenie zwolnień w przedmiocie podatku od 
nieruchomości, ale tylko o charakterze przedmioto-
wym. 

Podejmując uchwały podatkowe rada gminy nie 
moşe pominąć nie tylko wskazanych wyşej przepi-
sów ustawowych, ale takşe przepisów Konstytucji 
RP. 

Art. 84 Konstytucji bowiem określa, şe kaşdy jest 
obowiązany do ponoszenia cięşarów i świadczeń 
publicznych, w tym podatków, określonych w usta-
wie, co odnosi się takşe do danin publicznych,  
o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach 

lokalnych. Natomiast art. 217 Konstytucji wskazuje, 
şe nakładanie podatków, innych danin publicznych, 
określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowa-
nia i stawek podatkowych, a takşe zasad przyznawa-
nia ulg i umorzeń, oraz kategorii podmiotów zwol-
nionych od podatków następuje w drodze ustawy. 

Zasadnie więc wskazał skarşący, şe Rada Gminy  
w Przytocznej nie miała kompetencji do wprowa-
dzenia zwolnień podmiotowo - przedmiotowych  
w podatku od nieruchomości, poniewaş art. 7 ust. 3 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o czym 
była mowa wyşej, dopuszcza moşliwość wprowa-
dzenia zwolnień z podatku od nieruchomości jedy-
nie o charakterze przedmiotowym. Naleşy przy tym 
zgodzić się z Prokuratorem Rejonowym, şe wpro-
wadzone w § 2 pkt 2 i 3 zaskarşonej uchwały zwol-
nienie ma inny charakter, to znaczy jest zwolnieniem 
podmiotowo - przedmiotowym. Nie ma wątpliwości, 
iş zwolnienie podatkowe o charakterze podmioto-
wym to takie, które wyłącza obowiązki podatkowe ze 
względu na kryterium podmiotowe, tj. dotyczy pew-
nej kategorii podmiotów spośród podatników. Na-
tomiast zwolnienie przedmiotowe to wyłączenie  
z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sta-
nów faktycznych i prawnych. 

Zwolnienie podatkowe, które zostało wprowadzone 
w § 2 pkt 2 i 3 zaskarşonej uchwały Rady Gminy  
w Przytocznej, adresowane jest do emerytów i ren-
cistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne na 
rzecz Skarbu Państwa i którym przydzielono do bez-
płatnego uşytkowania budynki, ich części i działki 
gruntów oraz emerytów i rencistów rolnych, którzy 
są właścicielami budynków gospodarczych i prowa-
dzą samodzielne gospodarstwo domowe. 

Wprawdzie w gramatycznym ujęciu jest to „zwol-
nienie z podatku od nieruchomości budynków lub 
ich części", ale taka konstrukcja językowa nie powo-
duje, şe wprowadzone zwolnienie moşna traktować 
jako zwolnienie o charakterze tylko przedmiotowym. 
Zwolnieniem od podatku nie zostały bowiem objęte 
wszystkie budynki, ich części, działki gruntu, lecz 
tylko te, które są przydzielone do bezpłatnego uşyt-
kowania osobie, która przekazała w zamian za eme-
ryturę lub rentę gospodarstwo rolne państwu. Nie 
objęto zwolnieniem równieş wszystkich budynków 
gospodarczych, a jedynie te, które są własnością 
emerytów i rencistów rolnych, którzy prowadzą sa-
modzielne gospodarstwo domowe. 

Zasadnie więc skarşący twierdzi, şe w takiej sytuacji 
mamy do czynienia z przywilejem podatkowym  
o charakterze mieszanym podmiotowo - przedmio-
towym, w którym, mimo wysunięcia w redakcyjnym 
sformułowaniu na pierwszy plan elementów przed-
miotowych, decydujące znaczenie naleşy przypisać 
wyróşnikom podmiotowym, skoro fakt zwolnienia 
pozostałych budynków został połączony ściśle  
z cechami indywidualnymi podatnika, takimi jak 
jego ŝródło utrzymania. Kryterium podmiotowe jest 
niewątpliwie decydujące w tak określonym zwolnie-
niu. 
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W ocenie Sądu, § 2 pkt 2 i 3 zaskarşonej uchwały 
jest wskazaniem pewnej kategorii podatników, nie-
zaleşnie od tego, jak liczny jest zbiór podmiotów 
wchodzących do danej kategorii (grupy), a zatem 
występuje sprzeczność z treścią art. 217 Konstytucji, 
polegająca na tym, iş przewidziane w § 2 pkt 2 i 3 
zwolnienie podatkowe ma przede wszystkim charak-
ter podmiotowy, a z treści upowaşnienia zawartego 
w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych wynika jedynie upowaşnienie do zwolnień 
przedmiotowych, co jest zgodne z art. 217 Konstytu-
cji. 

Wobec powyşszego Sąd stwierdził, şe postanowie-
nia § 2 ust. 2 i 3 zaskarşonej uchwały są sprzeczne  
z art. 217 Konstytucji RP oraz art. 7 ust. 3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych. W myśl przepisu art. 91 ust. 1 ustawy  
o samorządzie gminnym uchwała organu gminy 
sprzeczna z prawem jest niewaşna. Niewaşność tę 
powoduje kaşde istotne naruszenie prawa przez 
organ gminy. 

Z uwagi na wskazane powyşej istotne wady części 
zaskarşonej uchwały (§ 2 pkt 2 i 3), mające cechy 
raşącego naruszenia, prawa naleşało stwierdzić 
niewaşność uchwały Rady Gminy w Przytocznej  
w zaskarşonej części. 

Odnosząc się natomiast do wniosku Rady Gminy 
Przytoczna o umorzenie postępowania, naleşy uznać 
iş nie znajduje on uzasadnienia. Fakt bowiem uchy-
lenia zaskarşonej uchwały nie niweczy skutków wy-
wołanych jej obowiązywaniem, a dla ich zniwecze-
nia koniecznym jest stwierdzenie jej niewaşności.  
W takim bowiem wypadku uchwała jest niewaşna  
z momentem jej podjęcia. Natomiast w przypadku 
uchylenia jej skutki powstałe w okresie jej obowią-
zywania pozostały by w mocy. 

W tym stanie rzeczy Sąd uwzględnił skargę Prokura-
tora Rejonowego w Międzyrzeczu i na podstawie 
art. 147 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi orzekł jak w sentencji. 
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WYROK  

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO  

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  

SYGN. AKT II SA/GO 41/10 

 

 z dnia 3 marca 2010r. 

  

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wiel-
kopolskim w składzie następującym: 

Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Wie-
czorek  

Sędziowie Sędzia WSA Graşyna Stani-
szewska (spr.) 

Sędzia WSA  Marek Szumilas  

Protokolant sekr. sąd. Elşbieta Dzięcielew-
ska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego  
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miasta Şagań  
z dnia 22 stycznia 2009r. Nr XXXVII/6/09  
w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania 
oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobiera-
nia opłat za parkowanie stwierdza: 

I. niewaşność zaskarşonej uchwały w części 
obejmującej punkt 4 Rozdziału I oraz punkt 3 
Rozdziału III Regulaminu strefy płatnego par-
kowania w mieście Şagań stanowiącym za-
łącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/6/2009 
Rady Miasta Şagań z dnia 22 stycznia 2009r., 

II. stwierdza, şe zaskarşona uchwała w części 
określonej w punkcie I sentencji wyroku nie 
podlega wykonaniu. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 22 stycznia 2009r. Rada Miasta Şagań, dzia-
łając na podstawie art. 13 b ust. 3, 4 i 5 i art. 13 f  
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach pu-
blicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ze zm. 
- dalej „ustawa”), podjęła uchwałę Nr XXXVII/6/09  
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 
oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobiera-
nia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych miasta Şagań (Dz. Urz. Woj. 
z 2009r. Nr 17, poz. 302). W załączniku Nr 2 do 
uchwały, zgodnie z § 5 uchwały, wprowadzono Re-
gulamin Strefy Płatnego Parkowania w mieście Şa-
gań, który określa sposób organizacji i eksploatacji 
miejsc parkingowych oraz sposób pobierania opłat.  

W dniu 18 stycznia 2010r. do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła 
skarga Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze 
na w/w uchwałę Rady Miasta Şagań. W skardze 
wniesionej na podstawie art. 50 § 1, art. 53 § 3  
w związku z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), 
Prokurator zaskarşył pkt 4 ust. 1 podpunkt 6 załącz-
nika Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/6/09 zatytułowane-
go „Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w mie-
ście Şagań” uchwały Nr LXVIII/615/06 Rady Miasta 
Şagań, zarzucając jej istotne naruszenie prawa,  
tj. art. 40  ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
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o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13b ust. 4 ustawy o dro-
gach publicznych poprzez zwolnienie z odpłatności 
za parkowanie w strefie płatnego parkowania pojaz-
dów jednośladowych, pomimo braku upowaşnienia 
ustawowego do wprowadzania przez radę gminy 
zwolnień od opłat za parkowanie pojazdów samo-
chodowych na drogach publicznych w strefie płat-
nego parkowania innych niş przewidziane w art. 13 
ust. 3 ustawy. Jednocześnie skarşący wniósł  
o stwierdzenie niewaşności uchwały w w/w zakresie.  

W uzasadnieniu skargi Prokurator Okręgowy w Zie-
lonej Górze wskazał, iş zgodnie z art. 40 ust. 1 usta-
wy o samorządzie gminnym radzie gminy przysłu-
guje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego 
obowiązujących na obszarze gminy jedynie na pod-
stawie i w granicach upowaşnień zawartych  
w ustawach. Zgodnie z przepisem art. 13 b ust. 3 
ustawy o drogach publicznych rada gminy (rada 
miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające 
drogami i ruchem na drogach, moşe ustalić strefę 
płatnego parkowania. Z kolei stosownie do treści 
art. 13 b ust. 4 rada gminy, ustalając strefę płatnego 
parkowania: 1) ustala wysokość stawek opłaty,  
o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym şe opłata 
za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samocho-
dowego nie moşe przekraczać 3zł; 2) moşe wprowa-
dzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz 
zerową stawkę opłaty dla niektórych uşytkowników 
drogi; 3) określa sposób pobierania opłaty, o której 
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1. Jednocześnie w art. 13 
ust. 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym na dzień 
podejmowania zaskarşonej uchwały ustawodawca 
przyjął, iş od opłat o których mowa w art. 13 ust. 1 
pkt 1 i 2 oraz ust. 2 zwolnione są ściśle określone 
podmioty. Brak jest natomiast upowaşnienia dla 
rady gminy do ustalania innych niş określone  
w ustawie kategorii pojazdów samochodowych 
zwolnionych od odpłatności za parkowanie w strefie 
płatnego parkowania. Zatem ustanawiając zwolnie-
nie z opłaty za korzystanie z dróg publicznych pole-
gające na parkowaniu w strefie płatnego parkowa-
nia dla pojazdów jednośladowych uchwałodawca 
wkroczył wprost w materię ustawową rozszerzając 
w sposób nieuprawniony zakres przedmiotowy 
zwolnienia ustawowego z daniny publicznej okre-
ślonego w art. 13 ust. 2 i 4 ustawy. Powołując się na 
utrwalone orzecznictwo sądów administracyjnych 
skarşący wskazał, iş rady gminy stanowiące przepisy 
lokalne winny treść swoich regulacji dostosować do 
zakresu przyznanego im upowaşnienia i przysługu-
jących im kompetencji, a w razie wątpliwości co do 
zakresu upowaşnienia wyjaśnić te wątpliwości przez 
stosowanie wykładni zawęşającej. W oparciu o po-
wyşsze Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, po-
wołując się na przepis art. 147 § 1 p.p.s.a. wniósł  
o stwierdzenie niewaşności pkt 4 ust. 1 podpunkt  
6 uchwały.  

W odpowiedzi na skargę, Rada Miasta Şagań wnio-
sła o uwzględnienie skargi. Dla uzasadnienia swoje-
go stanowiska Rada wskazała, şe podziela stanowi-
sko Prokuratora Okręgowego zawarte w skardze. 
Zgodnie z uchwałą Nr LI/208/2009 z dnia 29 grudnia 
2009r. Rada Miasta Şagań udzieliła odpowiedzi na 

skargę prokuratora, uznając wniesioną skargę za 
uzasadnioną.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co nastę-
puje. 

Kontrola sądu administracyjnego, zgodnie z art. 1  
§ 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju 
sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 
ze zm.) i art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.  
- dalej „p.p.s.a.”) polega na badaniu zgodności  
z prawem zaskarşonych aktów administracyjnych. 
Kontrola ta sprowadza się do zbadania, czy w toku 
rozpoznania sprawy organy administracji publicznej 
nie naruszyły prawa materialnego i procesowego  
w stopniu istotnie wpływającym na wynik sprawy. 

Przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie jest 
uchwała Rady Miasta Şagań z dnia 22 stycznia 
2009r. Nr XXXVII/6/09 w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości sta-
wek i sposobu pobierania opłat za parkowanie po-
jazdów samochodowych na drogach publicznych 
miasta Şagań (Dz. Urz. Woj. z 2009r. Nr 17 poz. 302).  

W pierwszej kolejności podkreślić naleşy, şe zaskar-
şona uchwała ma charakter normatywny. Odnosi się 
ona bowiem do wszystkich uşytkowników dróg pu-
blicznych w mieście Şagań. Jako normatywny akt 
wykonawczy naleşący do kategorii prawa miejsco-
wego, uchwała powinna spełniać wymogi prawne 
ustanowione dla tej kategorii aktów. Nadto wskazać 
naleşy, iş zakwestionowana uchwała wydana została 
na podstawie art. 13 b ust. 3, 4 i 5 i art. 13 f ust. 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych. 

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy  
o drogach publicznych, korzystający z dróg publicz-
nych są obowiązani do ponoszenia opłat za parko-
wanie pojazdów samochodowych na drogach pu-
blicznych w strefie płatnego parkowania. Opłatę,  
o której mowa w tym przepisie, pobiera się za par-
kowanie pojazdów samochodowych w strefie płat-
nego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w okre-
ślone dni robocze, w określonych godzinach lub 
całodobowo (art. 13 b ust. 1 ustawy). Strefę płatne-
go parkowania ustala się na obszarach charaktery-
zujących się znacznym deficytem miejsc postojo-
wych, jeşeli uzasadniają to potrzeby organizacji ru-
chu, a to w celu zwiększenia rotacji parkujących po-
jazdów samochodowych lub realizacji lokalnej poli-
tyki transportowej, w szczególności w celu ograni-
czenia dostępności tego obszaru dla pojazdów sa-
mochodowych lub wprowadzenia preferencji dla 
komunikacji zbiorowej (art. 13 b ust. 2 ustawy). Rada 
gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy 
zarządzające drogami i ruchem na drogach, moşe 
ustalić strefę płatnego parkowania (art. 13 b ust. 3 
ustawy). 

Jednocześnie ustawodawca wskazał w art. 13 b  
ust. 4 ustawy, iş rada gminy (rada miasta), ustalając 
strefę płatnego parkowania: 
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1) ustala wysokość stawek opłaty, o której mowa  

w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy, z tym şe opłata za 
pierwszą godzinę parkowania pojazdu samo-
chodowego nie moşe przekraczać 3zł; 

2) moşe wprowadzić opłaty abonamentowe lub 
zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla 
niektórych uşytkowników drogi; 

3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa 
w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy . 

Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 
ustawy, mogą być zróşnicowane w zaleşności od 
miejsca parkowania. Przy ustalaniu takich stawek 
uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez 
pierwsze trzy godziny parkowania, przy czym pro-
gresja nie moşe przekraczać powiększenia stawki 
opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do 
stawki za poprzednią godzinę parkowania. Stawka 
opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny par-
kowania nie moşe przekraczać stawki opłaty za 
pierwszą godzinę parkowania (art. 13 b ust. 5). 

W myśl art. 13 f ust. 1 ustawy za nieuiszczenie opłat, 
o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się 
opłatę dodatkową. Natomiast rada gminy (rada 
miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej, o któ-
rej mowa w ust. 1, oraz sposób jej pobierania. Wy-
sokość opłaty dodatkowej nie moşe przekroczyć 
50zł. (art. 13 f ust. 2 ustawy). 

Z kolei zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Od opłat,  
o których mowa w ust. 1 i 2, są zwolnione: 

1) pojazdy: 

a) (31) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Słuşby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Słuşby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Pań-
stwowej Straşy Poşarnej, jednostek ochrony 
przeciwpoşarowej, Straşy Granicznej, pogo-
towia ratunkowego, Słuşby Więziennej, 
Słuşby Celnej,  

b) zarządów dróg,  

c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a tak(e 
sił zbrojnych państw obcych, jeşeli umowa 
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Pol-
ska jest strona, tak stanowi, 

d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przy-
padku klęski şywiołowej; 

2) autobusy szkolne przewodzące dzieci do szkoły. 
Ponadto korzystający z drogi publicznej moşe 
być zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1 
i 2, w przypadku wykonywania przez niego 
przejazdów w ramach pomocy humanitarnej  
i medycznej, przy czym zwolnienie w tym za-
kresie następuje w oparciu o decyzję admini-
stracyjną wydaną przez kompetentny organ,  
o czym stanowi art. 13 ust. 5 i 6 ustawy. 

Nie bez znaczenia dla oceny prawidłowości zaskar-
şonej regulacji jest takşe określenie znaczenia poję-
cia pojazdu samochodowego. Pojęcie pojazdu sa-
mochodowego definiuje przepis art. 2 pkt 33 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm. – dalej 
„u.p.r.d.), zgodnie z którym pojazd samochodowy to 
pojazd silnikowy, którego konstrukcja umoşliwia 
jazdę z prędkością przekraczającą 25km/h, przy czym 
określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. 
Zgodnie z art. 2 pkt 32 u.p.r.d. pojazd silnikowy to 
pojazd wyposaşony w silnik, z wyjątkiem motorowe-
ru i pojazdu szynowego. Ustawowa definicja pojęcia 
motocykla zawarta w przepisie art. 2 pkt 45, zgodnie 
z którym jest to pojazd samochodowy jednośladowy 
lub z bocznym wózkiem – wielośladowy, skłania do 
wniosku, iş pojazdy jednośladowe, takie jak motocy-
kle mieszczą się w grupie pojazdów samochodo-
wych. 

Wskazane powyşej przepisy ustawy o drogach pu-
blicznych zawierają zatem upowaşnienie właściwe-
go organu uchwałodawczego samorządu terytorial-
nego do ustanowienia przepisów prawa miejscowe-
go. Podkreślenia w tym zakresie wymaga, iş sto-
sownie do treści art. 87 ust. 2 Konstytucji RP  
z 2 kwietnia 1997r. przepisy prawa miejscowego 
stanowią ŝródło prawa powszechnie obowiązujące-
go na obszarze działania organów które je ustanowi-
ły. W myśl art. 94 Konstytucji organy samorządu 
terytorialnego oraz terenowe organy administracji 
rządowej, na podstawie i w granicach upowaşnień 
zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miej-
scowego obowiązujące na obszarze działania tych 
organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa 
miejscowego określa ustawa.  

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym stanowi uzupełnienie konstytucyjnie określo-
nych granic prawodawstwa organów samorządu 
terytorialnego. Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1 
u.s.g., na podstawie upowaşnień ustawowych, gmi-
nie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa 
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. 
Na podstawie niniejszej ustawy - art. 40 ust. 2 - or-
gany gminy mogą wydawać akty prawa miejscowe-
go w zakresie: 

1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek 
pomocniczych, 

2) organizacji urzędów i instytucji gminnych, 

3) zasad zarządu mieniem gminy, 

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów  
i urządzeń uşyteczności publicznej. 

Nadto w zakresie nieuregulowanym w odrębnych 
ustawach lub innych przepisach powszechnie obo-
wiązujących rada gminy moşe wydawać przepisy 
porządkowe, jeşeli jest to niezbędne dla ochrony 
şycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia 
porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego 
(art. 40 ust. 3 u.s.g.).  

Przepisy w/w aktów prawa, w tym Ustawy Zasadni-
czej zawierają jednoznacznie brzmiącą dyspozycję, 
zgodnie z którą podstawę prawną dla stanowienia 
prawa miejscowego stanowi kaşdorazowo upowaş-
nienie zamieszczone w ustawie. Akty prawa miej-
scowego jako akty podustawowe muszą być wyda-
wane wyłącznie w oparciu o wyraŝne, a nie jedynie 
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o domniemane, upowaşnienie ustawowe i to tylko 
w granicach w tym upowaşnieniu zakreślonych. 
Ustawowe upowaşnienie do wydania aktu prawa 
miejscowego nie moşe się opierać na domniemaniu 
objęcia swym zakresem materii w nim niewymie-
nionych. Niedopuszczalne jest stosownie w tym 
zakresie wykładni rozszerzającej czy teş celowo-
ściowej. Nie jest bowiem dopuszczalne domniema-
nie kompetencji prawodawczych. Sprowadza się to 
do konkluzji, aby nieprecyzyjność tego upowaşnie-
nia była interpretowana jako nieudzielenie w danym 
zakresie kompetencji normodawczej. 

Do aktów prawa miejscowego stanowionych przez 
organy gminy, zarówno w doktrynie, jak i w judyka-
turze, zalicza się wszystkie akty wydawane w wa-
runkach określonych w art. 40 ust. 1 u.s.g., a zatem 
powszechnie obowiązujące akty wydawane na pod-
stawie wyraŝnych i szczegółowych upowaşnień 
ustawowych. Jak zaznaczają W. Taras i A. Wróbel 
(Samodzielność prawotwórcza samorządu teryto-
rialnego, Samorząd Terytorialny 1991.7-8.10): 
Omawiana kategoria aktów powinna być podejmo-
wana przez gminę jedynie na podstawie upowaş-
nień określonych w materialnych przepisach ustaw 
szczególnych (podobnie: J. Jeşewski: Przepisy 
gminne (w:) Samorządowy poradnik budşetowy, 
Warszawa 1995). Z kolei w orzeczeniach sądów pod-
kreśla się, şe rady gmin stanowiące akty prawa 
miejscowego zgodnie z art. 40 ust. 2 u.s.g. winny 
treść swoich regulacji dostosować ściśle do zakresu 
przyznanego im upowaşnienia i przysługujących im 
kompetencji, wynikających z ich zadań, a w razie 
wątpliwości co do zakresu tego upowaşnienia wyja-
śnić te wątpliwości przez zastosowanie wykładni 
zawęşającej. (wyrok NSA z 26 V 1992r., SA/Wr 
310/92 ). Tymczasem, stosując wykładnię rozszerza-
jącą, rada przyznawałaby sobie kompetencje bez 
upowaşnienia ustawowego. Gmina nie moşe przy-
kładowo w ramach określenia zasad i trybu korzy-
stania z gminnych obiektów i urządzeń uşyteczności 
publicznej (art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g.) ustanowić opłat 
za korzystanie z gminnych dróg wewnętrznych (wy-
rok NSA z 16 XII 1996r., SA/Kr 1377/96, wyrok NSA  
z 13 XII 2000r.). Ustanowienie zasad odpłatności za 
przejazd przez park dla osób nie będących miesz-
kańcami gminy nie wypełnia cech prawnych "korzy-
stania" z parku miejskiego w świetle art. 40 ust. 2  
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (wyrok z 31 V 1996r., SA/Łd 65/96, podob-
nie takşe wyrok NSA z 6 IV 2006 II OSK 19/06). Nadto 
Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się, iş 
akty prawa miejscowego, podobnie jak rozporzą-
dzenia, wydawane są na podstawie delegacji usta-
wowej, a zatem zajmują analogiczną pozycje w hie-
rarchii ŝródeł prawa. Róşnica pomiędzy rozporzą-
dzeniami a aktami prawa miejscowego sprowadza 
się do innego obszaru obowiązywania kaşdego  
z powyşszych rodzajów ŝródeł prawa, jako şe kaşdy 
z organów je wydających usytuowany jest na innym 
szczeblu administracji publicznej. Zarówno rozpo-
rządzenia jak i akty prawa miejscowego wiąşą adre-
satów w sposób analogiczny, a zatem ich moc obo-
wiązywania jest taka sama, a dla przymusowego 
wykonania obowiązków wynikających z ich sformu-
łowań lub z treści wydanych na ich podstawie indy-

widualnych aktów konkretyzacji prawa administra-
cyjnego stosowane są te same normy postępowania 
egzekucyjnego. Zarówno przepisy Konstytucji jak  
i ustawy o samorządzie powiatowym nie wymagają, 
aby w upowaşnieniach takich jak np. do wydawania 
rozporządzeń, zawarty był zakres spraw przekaza-
nych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące 
treści aktu. Takie rozwiązanie świadczy o woli kon-
stytucyjnego ustawodawcy do zapewnienia orga-
nom władzy lokalnej szerokich uprawnień do kształ-
towania, za pomocą przepisów prawa miejscowego, 
stosunków społecznych w sposób adekwatny do 
warunków i specyfiki danego terenu. Stanowienie 
aktów prawa miejscowego moşe nastąpić wyłącznie 
na podstawie i w granicach upowaşnień zawartych 
w ustawie. Brak upowaşnienia ustawowego do sta-
nowienia aktów prawa miejscowego w danej mate-
rii oznacza, şe nie podlega ono regulacji w tej formie 
prawnej, przy czym bez znaczenia pozostaje czy do-
tyczyłoby ono uprawnień czy nakładania obowiąz-
ków. (wyrok NSA z 4 IV 2008r. II OSK 102/08, wyrok 
NSA z 3 X 2006r. I OSK 1035/06, podobnie teş: wy-
rok WSA we Wrocławiu z 15 III 2007r. II SA/Wr 
745/06). 

Redakcja przepisu art. 13 b ust. 4 ustawy o drogach 
publicznych wytycza jednoznacznie granice usta-
wowego upowaşnienia rady miasta do reglamenta-
cji w drodze aktu prawa miejscowego kwestii naleş-
nych opłat dodatkowych za parkowanie w strefie 
płatnego parkowania. Ustawodawca jednoznacznie 
ustalił zakres kompetencji rady upowaşniając ją do 
ustalenia sposobu poboru opłaty za postój pojazdu 
w strefie płatnego parkowania (art. 13 b ust. 4 pkt 3 
w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz wpro-
wadzenia opłaty za nieopłacony postój (art. 13 f  
ust. 1 ustawy). 

Zaskarşoną uchwałą Nr XXXVII/6/2009 z dnia  
22 stycznia 2009r. Rada Miasta Şagań ustaliła strefę 
płatnego parkowania oraz ustaliła wysokości stawek 
i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych miasta 
Şagań. W tym zakresie ustanowiła w Załączniku Nr 2 
„Regulamin Strefy Płatnego Parowania w mieście 
Şagań” - dalej jako „Regulamin”, określający spo-
sób organizacji i eksploatacji miejsc parkingowych 
oraz sposób pobierania opłat (§ 5 uchwały). Zgodnie 
z pkt 4. Rozdziału I Regulaminu organ uchwałodaw-
czy określili kategorie pojazdów zwolnionych  
z obowiązku uiszczenia odpłatności za parkowanie  
w SPP, wskazując jako zwolnione: w pkt 4. ppkt 1 
pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Państwowej Straşy Poşarnej, jednostek 
ochrony przeciwpoşarowej, Straşy Granicznej, pogo-
towia ratunkowego, Słuşby Więziennej, Słuşby Cel-
nej, w ppkt 2 – pojazdy zarządcy dróg, w ppkt 3.  – 
pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,  
a takşe sił zbrojnych państw obcych, jeşeli umowa 
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest 
stroną, tak stanowi, w ppkt 4. – pojazdy wykorzy-
stywane w ratownictwie lub w przypadku klęski şy-
wiołowej, w ppkt 5 autobusy szkolne przewoşące 
dzieci do szkoły i wreszcie w ppkt 6 pojazdy jedno-
śladowe. 
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Z treści w/w pkt 4 Regulaminu wynika, iş Rada Mia-
sta, wbrew wskazanej juş zasadzie działania jedynie 
w granicach ustawowej delegacji stanowiącej pod-
stawę uchwalenia przepisów prawa miejscowego, 
wprowadziła zwolnienie z obowiązku uiszczenia 
opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy 
pojazdy jednośladowe w sposób oczywisty narusza-
jąc tym samym w/w przepis ustawy. Nie tylko po-
przez rozszerzenie ustawowego katalogu pojazdów 
zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty, wynika-
jącego z art. 13 ust. 3 ustawy, ale takşe przez powtó-
rzenie ustawowej regulacji w pozostałym zakresie.  

W ocenie Sądu podkreślić naleşy, iş Rada Miasta 
Şagań przekroczyła w tym zakresie granice ustawo-
wego upowaşnienia zawarte w art. 13 b ust 3 i 4, 
zawierające umocowanie do ustanowienia strefy 
płatnego parkowania oraz określenia wysokości 
stawek opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 
ustawy, wprowadzenia opłaty abonamentowej lub 
zryczałtowanej oraz zerowej stawki opłaty dla nie-
których uşytkowników drogi a takşe określa sposób 
pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1  
pkt 1 ustawy.  

Ustawodawca upowaşnił organy jednostek samo-
rządu terytorialnego do ustalenia sposobu pobiera-
nia opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 
ustawa. Dla rozpatrywanej sprawy istotne znaczenie 
ma więc określenie znaczenia zwrotu "sposób po-
bierania opłat" (podstawowych i dodatkowych) wy-
tyczającego granice upowaşnienia prawodawczego 
dla Rady. Ustawa o drogach publicznych nie zawiera 
definicji rozumienia tego terminu (art. 4 ustawy). 
Zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem słowa 
"sposób", przyjmuje się określony tryb postępowa-
nia, formę wykonania pewnych czynności lub teş to, 
co umoşliwia osiągnięcie lub wykonanie czegoś.  
W odniesieniu do przedmiotowej sprawy zwrot 
"sposób pobierania opłat" oznacza określony tryb 
postępowania pozwalający na osiągnięcie celu, ja-
kim jest uiszczenie przez parkującego naleşnej opła-
ty za postój w strefie. Niewątpliwie chodzi tu zatem 
o uregulowanie takich czynności, jak techniczna  
i organizacyjna metoda uiszczenia opłaty czy sposób 
potwierdzenia faktu uiszczenia opłaty, tj. wydanie 
parkującemu stosownego potwierdzenia w tym za-
kresie. W odniesieniu do opłaty dodatkowej, chodzi 
natomiast o ustalenie powstania obowiązku jego 
uiszczenia, a takşe procedurę weryfikacji w tym za-
kresie czy teş właściwy podmiot do jej odbioru.  

Şaden z przepisów wskazanej ustawy nie upowaşnia 
rady gminy do ustanowienia zwolnień w zakresie 
obowiązku ponoszenia opłaty za postój w strefie 
płatnego parkowania, a jedynie do ustanowienia 
stawki zerowej opłaty – art. 13 b ust. 4 pkt 2 ustawy 
(stawka ta nie moşe dotyczyć pojazdów zwolnionych 
na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy). Zagadnienie to 
nie  zostało takşe ujęte w znaczeniu pojęcia „sposo-
bu pobierania opłat”. Co więcej, materia ta została 
w sposób wyczerpujący (katalog zamknięty) uregu-
lowana w przepisach rangi ustawowej. Pogląd  
o niedopuszczalności powtarzania w aktach prawa 
miejscowego przepisów ustawowych lub ich mody-

fikacji ugruntowany jest w orzecznictwie Naczelnego 
Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 8 kwietnia 
2008r., sygn. akt II OSK 370/07). Ponadto za sprzecz-
ne z prawem uznać naleşy dokonywanie zmian  
w zapisach ustawowych i regulowanie niektórych 
kwestii w sposób odmienny, niş w ustawie. Sąd 
podziela stanowisko prezentowane w dotychczaso-
wym orzecznictwie, iş powszechnie obowiązujący 
porządek prawny narusza w stopniu istotnym nie 
tylko regulowanie przez gminę raz jeszcze tego co 
zostało juş pomieszczone w ŝródle powszechnie 
obowiązującego prawa, lecz takşe modyfikowanie 
przepisu ustawowego przez akt wykonawczy nişsze-
go rzędu, co moşliwe jest tylko w granicach wyraŝ-
nie przewidzianego upowaşnienia ustawowego (por. 
wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
19 sierpnia 2002r., sygn. akt II SA/Ka 508/02, z dnia 
30 stycznia 2003r., sygn. akt II SA/Ka 1831/02, z dnia 
25 marca 2003r., sygn. akt II SA/Wr 2572/02; z dnia 
14 paŝdziernika 1999 r. sygn. akt II SA/Wr 1179/90). 

Sąd uznał, iş uchwała Rady Miasta Şagań, regulują-
ca w pkt 4 Rozdziału I Regulaminu ponownie kwe-
stie, które zostały rozstrzygnięte w obowiązującej 
ustawie o drogach publicznych, a takşe rozszerzają-
ca w tym przedmiocie regulację ustawową, jako 
istotnie naruszająca prawo, jest w tym zakresie nie-
waşna.  

W ocenie Sądu w pojęciu określenia „sposobu po-
bierania opłat” nie mieści się równieş określenie 
przez organ uchwałodawczy zdefiniowania pojęcia 
„nieplacony postój” odmiennie od znaczenia tego 
pojęcia wynikającego z przepisów ustawy.  Zgodnie 
z pkt 3 Rozdziału III Regulaminu Strefy Płatnego 
Parkowania w mieście Şagań wykupienie biletu par-
kingowego i nie umieszczenie go za szybą pojazdu 
będzie traktowane jako postój nieopłacony. Przepis 
ten stanowi, iş brak biletu parkingowego w okresie 
kontroli za szybą pojazdu uznaje się za postój nie-
opłacony, a zatem stan taki uznany został przez 
uchwałodawcę za równoznaczny z nieuiszczeniem 
opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy. 
W konsekwencji powoduje to powstanie po stronie 
podmiotu zobowiązanego obowiązku uiszczenia 
opłaty dodatkowej za „nieopłacony postój” w strefie 
płatnego parkowania takşe w sytuacji, gdy w rze-
czywistości uiścił on tą opłatę, jednakşe nie pozo-
stawił biletu parkingowego za szybą pojazdu. Tym-
czasem redakcja przepisu art. 13 b ust. 4 pkt 3  
w związku z art. 13 f ust. 1 ustawy o drogach pu-
blicznych wytycza jednoznacznie granice ustawo-
wego upowaşnienia rady miasta do reglamentacji  
w drodze aktu prawa miejscowego kwestii naleş-
nych opłat dodatkowych za parkowanie w strefie 
płatnego parkowania. Ustawodawca upowaşnił radę 
gminy do ustalenia sposobu poboru opłaty za po-
stój pojazdu w strefie płatnego parkowania (art. 13 b 
ust. 4 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy) 
oraz wprowadzenia opłaty za nieopłacony postój  
i określenia sposobu jej pobierania (art. 13 f ust. 1  
i 2 ustawy).  
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Jak wynika z redakcji art. 13 f ust. 1 ustawy opłatę 
dodatkową pobiera się wyłącznie za nieuiszczenie 
opłat o jakich mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 
zatem opłaty naleşnej za parkowanie pojazdów sa-
mochodowych na drogach publicznych w strefie 
płatnego parkowania. Powołany przepis art. 13 f  
ust. 2 ustawy przyznaje radzie gminy (radzie miasta) 
legitymację wyłącznie do ustalenia wysokości opłat 
dodatkowych za nieuiszczenie naleşności parkingo-
wej. W zawartych w ustawie kompetencjach brak 
zatem upowaşnienia dla rady gminy (rady miasta) 
do rozszerzenia w drodze przepisów rangi podusta-
wowej, pojęcia nieopłaconego postoju w rozumie-
niu ustawy o drogach publicznych poprzez objęcie 
tym pojęciem takşe sytuacji, gdy zobowiązany pod-
miot wprawdzie opłatę, o której mowa w art. 13  
ust. 1 pkt 1 ustawy uiścił, ale nie umieścił za szybą 
pojazdu biletu parkingowego.  

Zgodnie z przepisem 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 niewaşność tej 
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwier-
dza, şe zostały wydane z naruszeniem prawa, jeşeli 
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nie-
waşności.  

Mając powyşsze na uwadze, w ocenie Sądu zaskar-
şona uchwała, w zakresie uregulowań Rozdziału I 
pkt 4 oraz Rozdziału III pkt 3 załącznika Nr 2 „Regu-
lamin Strefy Płatnego Parkowania w Mieście Şagań” 
w sposób raşący naruszyła przepisy art. 13 ust. 1  
pkt 1, art. 13 ust. 3, art. 13 b ust. 4 oraz art. 13 f ust. 1 
ustawy o drogach publicznych.  

W związku z tym, działając na podstawie art. 147 § 1 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.  
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji wy-
roku.  
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WYROK  

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO  

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  

SYGN. AKT II SA/GO 78/10 

 

 z dnia 10 marca 2010r. 

  

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wiel-
kopolskim w składzie następującym: 

Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Wie-
czorek (spr.) 

Sędziowie Sędzia WSA Maria Bohdano-
wicz  

Sędzia WSA Mirosław Trzecki  

Protokolant specjalista Ewa Kłosowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego  
w Świebodzinie na uchwałę Rady Miejskiej w Świe-
bodzinie z dnia 13 lutego 2004r. Nr XVIII/156/04  
w przedmiocie wysokości opłat za zajęcie pasa dro-
gowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
stwierdza 

I. niewaşność § 5 zaskarşonej uchwały, 

II. stwierdza, şe zaskarşona uchwała nie podle-
ga wykonaniu w części określonej w pkt I wy-
roku. 

UZASADNIENIE 

Uchwałą Nr XVIII/156/04 z dnia 13 lutego 2004r.  
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogo-
wego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 usta-
wy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zm.), stosownie do 
treści § 1 uchwały Rada Miejska w Świebodzinie 
ustaliła stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na cele niezwiązane z budową, przebu-
dową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, do-
tyczące prowadzenia robót w pasie drogowym  
(pkt 1), umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrze-
bami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego (pkt 2), umieszczania w pasie drogo-
wym obiektów budowlanych niezwiązanych z po-
trzebami związanych z potrzebami zarządzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 
(pkt 3) oraz zajęcia pasa drogowego na prawach 
wyłączności w celach innych niş wymienione  
w pkt 1 – 3 (pkt 4). W paragrafie 2 uchwały ustalona 
została stawka opłaty za kaşdy dzień zajęcia 1m2 
powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, 
o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały. Odpowiednio 
w § 3 i 4 określono stawkę opłaty za kaşdy dzień 
zajęcia 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego 
dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 2 i 3 
uchwały. Natomiast w § 5 uchwały ustalono, iş za 
zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności  
w celach innych niş wymienione § 1 pkt 1-3 ustala 
się stawkę opłaty za kaşdy dzień zajęcia – 0,20zł. 
Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Świebodzina (§ 6), zaś weszła w şycie z dniem ogło-
szenia i podlegała podaniu do publicznej wiadomo-
ści poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na tablicy 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubuskiego Nr 45 – 2683 –                                                Poz. 674 

 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. 
Uchwałą Nr XX/165/04 Rady Miejskiej w Świebodzi-
nie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVIII/156/04 z 13 lutego 2004r. zmienio-
no § 7 tej uchwały stanowiąc, iş wchodzi ona w şy-
cie terminie 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego.  

W dniu 3 lutego 2010r. do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła 
skarga Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie, na 
wskazaną na wstępie uchwałę Nr XVIII/156/04 z dnia 
13 lutego 2004r. Rady Miejskiej w Świebodzinie  
- w części obejmującej jej § 5. Skarşący zarzucił  
uchwale istotne naruszenie prawa – art. 40 ust. 4 i 8 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 ze zm.) poprzez 
ustalenie w § 5 uchwały, iş odpłatność za zajęcie 
pasa drogowego na prawach wyłączności w celach 
innych niş wymienione w § 1 pkt 1 – 3 wskazanej 
uchwały ustala się za kaşdy dzień zajęcia w wysoko-
ści 0,20zł, pomimo braku po stronie rady gminy 
kompetencji do ustalania opłat za zajęcie pasa dro-
gowego dróg gminnych oraz umieszczania w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej  
w przyjęty przez Radę Miejską w Świebodzinie spo-
sób. W konsekwencji, działając na podstawie  
art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
Prokurator Rejonowy wniósł o stwierdzenie niewaş-
ności § 5 uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie  
z dnia 13 lutego 2004r. Nr XVIII/156/04 . 

W uzasadnieniu skarşący organ wskazał, iş analiza 
zakwestionowanej uchwały skłania do wniosku, iş 
raşąco narusza ona przepisy art. 40 ust. 4 i 8 ustawy 
o drogach publicznych z uwagi na uregulowanie  
w sposób odmienny kwestii rozstrzygniętych juş  
w przepisach rangi ustawowej. Zgodnie z art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym, rada gminy ma prawo stanowienia aktów 
prawa miejscowego obowiązujących na obszarze 
gminy wyłącznie na podstawie upowaşnień usta-
wowych, zaś na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym organy gminy mogą wydawać jedynie 
akty prawa miejscowego w zakresie: wewnętrznego 
ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, orga-
nizacji urzędów i instytucji gminnych, zasad zarządu 
mieniem gminy, zasad i trybu korzystania z gmin-
nych obiektów i urządzeń uşyteczności publicznej.  
W niniejszej sprawie Rada Miejska w Świebodzinie 
podjęła uchwałę na podstawie delegacji ustawowej 
zawartej w przepisie art. 40 ust. 8 ustawy o drogach 
publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, w drodze 
uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jed-
nostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek 
opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego. 
Z kolei w ustępie 4 tego artykułu określono, iş opłatę 
za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa 
w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako iloczyn liczby me-
trów kwadratowych zajętej powierzchni pasa dro-
gowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni 
pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa dro-
gowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez 
okres krótszy niş 24 godziny jest traktowane jak za-
jęcie pasa drogowego przez 1 dzień. Ze wskazanej 

regulacji wynika, iş w ramach delegacji ustawowej 
rada gminy jest uprawniona jedynie do określenia 
stawki opłat za zajęcie jednego metra kwadratowe-
go pasa drogowego. Tymczasem z treści paragrafu 
5 uchwały wynika, iş w zakresie celów innych niş 
wymienione w § 1 pkt 1 – 3 tej uchwały, stawki opłat 
za zajęcie pasa drogowego zostały ustalone nieza-
leşnie od faktycznej powierzchni jezdni, która sto-
sownie do postanowień ustawowych, winna być 
określona w oparciu o jednostkę metra kwadrato-
wego. W ocenie skarşącego, kwestionowana regula-
cja, pozostając w sprzeczności z art. 40 ustawy  
o drogach publicznych, w praktyce prowadzić moşe 
do niewspółmiernego obciąşania danej osoby opła-
tą za zajęcie pasa drogowego na cele związane  
z prowadzeniem robót budowlanych niezaleşnie od 
faktycznie zajętej powierzchni. Skarşący podkreślił, 
iş w orzecznictwie sądów administracyjnych po-
wszechnie przyjmuje się pogląd o niedopuszczalno-
ści odmiennego regulowania prawem miejscowym 
tych spraw, które juş wcześniej uregulowała ustawa, 
zaś rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakre-
su upowaşnienia udzielonego jej przez ustawę  
w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.  

W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Świebo-
dzinie wniosła o umorzenie postępowania sądowo-
administracyjnego, wyjaśniając, iş uwzględniając 
argumentację Prokuratora Rejonowego w Świebo-
dzinie zawartą w skardze, w dniu 28 stycznia 2010r. 
podjęła uchwałę Nr XXXIX/511/10 w sprawie wyso-
kości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gmin-
nych oraz umieszczenie w pasie drogowym urzą-
dzeń infrastruktury technicznej, w której zapisano  
(§ 6) jednocześnie o utracie mocy obowiązującej 
zaskarşonej uchwały Nr XVIII/156/04 z dnia 13 lutego 
2004r. oraz uchwały Nr XX/165/04 z dnia 29 kwietnia 
2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyso-
kości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej. Organ podkre-
ślił, iş w uchwalonej w dniu 28 stycznia 2010r. 
uchwale skorygowano błąd w zakresie regulacji  
§ 5 zaskarşonej uchwały.  

Odpowiadając na wezwanie Sądu z dnia 15 lutego 
2010r., o podanie aktualnego stanowiska proceso-
wego w sprawie w związku z uchwałą Rady Miej-
skiej w Świebodzinie z dnia 28 stycznia 2010r.  
Nr XXXIX/511/10, pismem z dnia 23 lutego 2010r. 
Prokurator oświadczył, iş podtrzymuje wniesioną 
skargę.  

Uchwała Nr XXXIX/511/10 w sprawie  wysokości 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń in-
frastruktury technicznej opublikowana została  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 
Nr 15, poz. 234 z dnia 5 marca 2010r.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co nastę-
puje:  

Skarga zasługuje na uwzględnienie. 
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Stosownie do 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 poprzez kontrolę 
działalności administracji publicznej pod względem 
zgodności z prawem. Zakres kontroli administracji 
publicznej obejmuje takşe 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 sierp-
nia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.  
– powoływanej jako: ppsa). 

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi Pro-
kuratora, şądającego stwierdzenia niewaşności czę-
ści aktu podjętego przez Radę Miejską w Świebodzi-
nie, była uchwała Nr XVIII/156/04 z dnia 13 lutego 
2004r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie  
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury tech-
nicznej.  

Kompetencja prokuratora do wniesienia skargi opie-
ra się na przepisie art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 roku, Nr 7,  
poz. 39 ze zm.), który stanowi, şe jeşeli uchwała or-
ganu 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 uchwa-
ły organu samorządu terytorialnego prokurator mo-
şe takşe wystąpić o stwierdzenie jej niewaşności do 
sądu administracyjnego.  

W myśl art. 147 § 1 ppsa sąd administracyjny 
uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których 
mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza niewaşność tej 
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwier-
dza, şe zostały wydane z naruszeniem prawa, jeşeli 
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nie-
waşności. Wprowadzając sankcję niewaşności jako 
następstwo naruszenia przepisu prawa, ustawo-
dawca nie określił rodzaju naruszenia prawa.  

Podstawy stwierdzenia niewaşności uchwały lub 
aktu organu gminy wyznaczają przepisy ustawy  
o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 91 ust. 1 
zdanie 1 tej ustawy, uchwała lub zarządzenie organu 
gminy sprzeczne z prawem są niewaşne. W orzecz-
nictwie sądowym przyjmuje się jednak, şe podstawę 
do stwierdzenia niewaşności uchwały stanowią takie 
naruszenia prawa, które mieszczą się w kategorii 
istotnych, raşących naruszeń, np. w razie podjęcia 
uchwały przez organ niewłaściwy, braku podstawy 
prawnej do podjęcia uchwały określonej treści, nie-
właściwego zastosowania przepisu prawnego będą-
cego podstawą podjęcia uchwały, naruszenia pro-
cedury jej uchwalania. 

Po myśli art. 40 ust. 1 – 3 ustawy z dnia  21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, 
poz. 838 z póŝn. zm.) zajęcie pasa drogowego na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remon-
tem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwole-
nia zarządcy drogi, wydawanego w drodze decyzji 

(art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Ze-
zwolenie to dotyczy: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,  

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń in-
frastruktury technicznej niezwiązanych z po-
trzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego,  

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów bu-
dowlanych niezwiązanych z potrzebami zarzą-
dzania drogami lub potrzebami ruchu drogo-
wego oraz reklam,  

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączno-
ści w celach innych niş wymienione w pkt 1 – 3.  

Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 3 ww. ustawy, za 
zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Kwestię 
sposobu obliczania przedmiotowej opłaty regulują 
kolejne ustępy art. 40 ustawy o drogach publicz-
nych. I tak przykładowo zgodnie z art. 40 ust. 4 cyt. 
ustawy opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu,  
o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako 
iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej po-
wierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 
1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa 
drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego 
przez okres krótszy niş 24 godziny jest traktowane 
jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. 

Do ustalenia wysokości stawek 1m2 ustawodawca 
upowaşnił odpowiednio Ministra właściwego do 
sprawa transportu (dla dróg, których zarządcą jest 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad) 
oraz organy stanowiące jednostek samorządu tery-
torialnego (dla dróg, których zarządcą są te jednost-
ki samorządu terytorialnego) - art. 40 ust. 7 i 8. 

Z przytoczonych regulacji wynika, iş  organy stano-
wiące jednostek samorządu terytorialnego zostały 
upowaşnione ustawowo jedynie do ustalenia jedne-
go ze składników iloczynu stanowiącego opłatę za 
zajęcie pasa drogowego - wysokości stawki opłaty 
za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Naleşy zaznaczyć, 
şe o ile przepis art. 40 ust. 7 i 8 ustawy o drogach 
publicznych daje upowaşnienie ustawowe do wyda-
nia uchwały w omawianym przedmiocie, to  
w art. 40 ust. 9 ww. ustawy zostały enumeratywnie 
wyliczone kryteria, które winien uwzględnić organ 
przy jej uchwalaniu, tj.: 1) kategorię drogi, której pas 
drogowy zostaje zajęty, 2) rodzaj elementu zajętego 
pasa drogowego, 3) procentową wielkość zajmowa-
nej szerokości jezdni, 4) rodzaj zajęcia pasa drogo-
wego, 5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlane-
go umieszczonego w pasie drogowym. 

Materialnoprawną podstawę zaskarşonej uchwały 
Rady Miejskiej w Świebodzinie  z dnia 13 lutego 
2004r. stanowiły przepisy art. 40 ust. 8 i 9 ustawy  
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 
Zgodnie z ust. 8 art. 40 ustawy organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, w drodze 
uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jed-
nostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek 
opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, z tym şe 
stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą 
przekroczyć 10zł za jeden dzień zajmowania pasa 
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drogowego, a stawka opłaty o której mowa w ust. 5 
nie moşe przekroczyć 200zł. Przepis ten od daty pod-
jęcia przedmiotowej uchwały nie uległ zmianie. 

W rozpoznawanej sprawie skarşący Prokurator za-
kwestionował jako niezgodny  z prawem jedynie 
przepis § 5 ww. uchwały w sprawie wysokości opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz 
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infra-
struktury technicznej, w którym Rada Miejska  
w Świebodzinie ustaliła, iş za zajęcie pasa drogowe-
go na prawach wyłączności w celach innych niş 
wymienione w § 1 pkt 1-3 ustala się stawkę za kaşdy 
dzień zajęcia w wysokości 0,20zł. Zgodnie z treścią 
art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy 
samorządu terytorialnego oraz terenowe organy 
administracji rządowej, na podstawie i w granicach 
upowaşnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty 
prawa miejscowego obowiązujące na obszarze dzia-
łania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów 
prawa miejscowego określa ustawa. Naleşy zazna-
czyć, iş zaskarşona uchwała jest aktem prawa miej-
scowego. Aktem takim jest kaşdy akt prawny zawie-
rający normy o charakterze generalnym (czyli nie 
odnoszącym się do indywidualnie oznaczonego 
podmiotu lecz do pewnej kategorii potencjalnych 
adresatów) i abstrakcyjnym, wydany przez ustawo-
wo wskazany organ administracji. W ocenie Sądu 
zaskarşona uchwała odpowiada temu kryterium. 
Uregulowania uchwały odnoszą się bowiem do kaş-
dej osoby zajmującej pas drogowy dróg gminnych, 
dla których zarządcą jest Gmina Świebodzin. Oko-
licznością niesporną jest, iş zaskarşona uchwała nie 
ma jednorazowego zastosowania lecz mogła być 
wykorzystywana w nieograniczonej liczbie przypad-
ków. Nadto podkreślenia wymaga, iş zgodnie z tre-
ścią art. 217 Konstytucji nakładanie podatków, in-
nych danin publicznych, określanie podmiotów, 
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, 
a takşe zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kate-
gorii podmiotów zwolnionych od podatków nastę-
puje w drodze ustawy. Z wymienionego przepisu 
wynika, iş istnieje obowiązek uregulowania ustawą 
wszystkich istotnych elementów stosunku daniowe-
go takich jak określenie podmiotu oraz przedmiotu 
opodatkowania, stawek czy teş zasad przyznawania 
ulg i umorzeń. Tylko niektóre zagadnienia mogą 
zostać uregulowane przez akty wykonawcze wyda-
wane w ramach upowaşnienia ustawowego o ile nie 
mają one charakteru zasadniczego, stanowią jedynie 
dopełnienie regulacji ustawowej i tylko w zakresie 
nie przesądzającym o istotnych elementach kon-
strukcji daniny. Taki pogląd wyraził Trybunał Kon-
stytucyjny w wyrokach z 6 marca 2002r. w sprawie  
P 7/00 (OTK Nr 2 z 2002r. poz. 13) i z 9 lutego 1999r. 
w sprawie U 4/98 (OTK Nr 1 z 1999r. poz.4). 

Nie ulega wątpliwości, iş opłata za zajęcie pasa dro-
gowego jest daniną publiczną w rozumieniu art. 217 
Konstytucji. Jest to bowiem obowiązkowe świad-
czenie pienięşne przewidziane na rzecz gminy  
w razie zajęcia pasa drogowego i jest ono uiszczane 
przez kaşdy podmiot dokonujący takiego zajęcia na 
terenie gminy. Zasadnicze elementy opłaty zostały 
uregulowane w ustawie o drogach publicznych.  
W przepisie art. 40 wymienionej ustawy określono 
podmiot oraz przedmiot opodatkowania a takşe 

sposób wyliczenia opłaty. Ustalono, iş opłata sta-
nowi iloczyn elementów określonych w art. 40  
ust. 4 – 6. Zgodnie z ust. 4 opłatę za zajęcie pasa 
drogowego w celu, o którym mowa w art. 40 ust. 2 
pkt 4 (na prawach wyłączności  w celach innych niş 
wymienione w pkt 1-3) ustala się jako iloczyn liczby 
metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa 
drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa dro-
gowego i liczby dni zajmowania tego pasa. Jedynie 
do określenia wysokości jednego elementu, a mia-
nowicie stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowe-
go, został upowaşniony organ jednostki samorządu 
terytorialnego. Upowaşnienie to jest równieş istot-
nie ograniczone, gdyş ustalono, iş opłaty o których 
mowa w ust. 4 i 6 art. 40, nie mogą przekroczyć 10zł 
za jeden dzień zajmowania pasa drogowego.  

W ocenie Sądu zasadny jest zarzut Prokuratora Re-
jonowego w Świebodzinie co do sprzeczności prze-
pisu § 5 ww. uchwały Rady Gminy w Świebodzinie  
z ww. przepisami ustawy  o drogach publicznych. To 
ustawa określiła sposób ustalenia przedmiotowej 
opłaty jako iloczynu ww. składników. Oznacza to, iş 
wolą ustawodawcy było uzaleşnienie wysokości 
opłaty za zajęcie pasa drogowego zarówno od liczby 
dni zajmowania tegoş pasa , ustalonej przez właści-
wy organ stawki za zajęcie 1m2, jak i od liczby me-
trów kwadratowych zajmowanej powierzchni. Prze-
pisy ustawy o drogach publicznych dopuszczają, 
aby w drodze uchwały organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego ustalił wyłącznie wyso-
kość stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego. 

Wobec tego nieuprawnione było ustalenie przez 
Radę Miejską w Świebodzinie jednorodnej stawki za 
1 dzień zajmowania pasa drogowego w taki sposób, 
iş spowodowało to faktyczne „oderwanie” wysoko-
ści opłaty od zajmowanej powierzchni pasa drogo-
wego.  

W konsekwencji, w ocenie Sądu nie budzi wątpliwo-
ści kwestionowana uchwała  z dnia 13 lutego 2004r. 
Nr XVIII/156/04  w zaskarşonej części tj. § 5 w istotny 
sposób narusza przepis art. 40 ust. 4 i ust. 8 ustawy 
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 
Zgodnie z przepisem art. 147 § 1 ppsa skutkowało to 
zatem stwierdzeniem przez Sąd niewaşności powyş-
szej uchwały w zaskarşonej części. Zdaniem Sądu 
sprawa wymagała merytorycznego rozstrzygnięcia. 
Brak było podstaw do uwzględnienia wniosku Rady 
Miejskiej w Świebodzinie, zawartego w odpowiedzi 
na skargę o umorzenie niniejszego postępowania 
sądowego ze względu na jego bezprzedmiotowość. 
Organ wywodził, iş  - w wyniku uwzględnienia zarzu-
tów Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie -  
w dniu 28 stycznia 2010r. podjęta została uchwała 
Nr XXXIX/511/10/2010 w sprawie wysokości opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz 
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infra-
struktury technicznej, którą uchylono zaskarşoną 
uchwałę Nr XVIII/156/2004 z dnia 13 lutego 2004r.  

Odnosząc się do stanowiska procesowego organu  
wskazać naleşało, iş Trybunał Konstytucyjny  
w uchwale z dnia 14 września 1994r. (sygn. akt  
W 5/94, opubl. OTK 1994, Nr 2, poz. 44), dokonując 
wykładni postanowień art. 101 ust. 1 ustawy z dnia  
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8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) przyjął, a po-
gląd ten podziela Sąd w składzie orzekającym  
w przedmiotowej sprawie, şe zmiana lub uchylenie 
uchwały dokonane po zaskarşeniu tej uchwały do 
sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania 
przez sąd administracyjny wyroku, jeşeli zaskarşona 
uchwała moşe być stosowana do sytuacji z okresu 
poprzedzającego uchylenie lub zmianę uchwały.  
Z kolei w uchwale z dnia 14 lutego 1994r. (sygn. akt 
K 10/93, opubl. OTK 1994, cz. 1 poz. 7) Trybunał 
Konstytucyjny stanął na stanowisku, şe „przepis 
obowiązuje w danym systemie prawa jeşeli moşna 
go zastosować do sytuacji z przeszłości, teraŝniej-
szości lub przyszłości". Tak więc nawet uchylenie 
(zmiana) zaskarşonej uchwały przez organ, który ją 
podjął, przed wydaniem wyroku, nie czyni bez-
przedmiotowym rozpoznania skargi na tą uchwałę. 
Uchylenia uchwały nie moşna bowiem utoşsamiać  
z uwzględnieniem skargi. W tym kontekście istot-
nym pozostaje, iş skutkiem stwierdzenia niewaşno-
ści uchwały (aktu) organu gminy jest jej wyelimino-
wanie z obrotu prawnego od chwili podjęcia  
(ex tunc). Oznacza to zatem uznanie braku skutecz-
ności stosowania aktu od chwili jego podjęcia (wy-
dania). Powyşsze rozróşnienie ma zatem niewątpli-
wie znaczenie z punktu widzenia interesu prawnego 
adresatów norm prawnych zawartych w zaskarşonej 
uchwale. Zdaniem Sądu, uchylenia uchwały nie 
moşna utoşsamiać równieş z uwzględnieniem skargi 
opartej na şądaniu stwierdzenia niewaşności uchwa-
ły, nie budzi bowiem wątpliwości, iş skutki stwier-
dzenia niewaşności uchwały polegające na orzecze-
niu o jej niewaşności od daty jej podjęcia, są dalej 
idące niş uchylenie uchwały wywierające skutki od 
daty uchylenia (vide: stanowisko P. Chmielnickiego 
w glosie do wyroku Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z dnia 16 września 2003r., sygn. akt II SA/Wr 
854/03, opubl. Samorząd Terytorialny z 2005r. z. 7-8 
poz. 125). Za dopuszczalnością orzekania o legalno-
ści uchwały organu jednostki samorządu terytorial-
nego, uchylonej po wniesieniu skargi do sądu ad-
ministracyjnego, opowiedział się kilkakrotnie Na-
czelny Sąd Administracyjny (vide: wyrok z dnia  

22 marca 2007r., sygn. akt II OSK 1776/06, LEX  
Nr 327767, wyrok z dnia 27 września 2007r. sygn. akt 
II OSK 1046/07, LEX Nr 384291). 

Zwaşyć równieş naleşało – co ustalił Sąd -  iş nowo-
podjęta uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie  
z dnia 28 stycznia 2010r. Nr XXXIX/511/10/2010  
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogo-
wego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, któ-
rą uchylono zaskarşoną uchwałę Nr XVIII/156/2004  
z dnia 13 lutego 2004r. została opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 
z dnia 5 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 15,  
poz. 234) nie weszła do obrotu prawnego w dacie 
wyrokowania przez Sąd (10 marca 2010r.). Jej wej-
ście w şycie (powodujące jednocześnie uchylenie 
zaskarşonej uchwały) pozostawało uzaleşnione od 
upływu terminu 14 dni od jej ogłoszenia. Oznaczało 
to w konsekwencji, iş w dacie orzekania przez Sąd 
uchwała z dnia 13 lutego 2004r. a tym samym i za-
skarşony nadal zachowywał moc obowiązującą. 
Ponadto podkreślenia wymaga, iş uchwała  
Nr XVIII/156/04 w zaskarşonej części istniała w obro-
cie prawnym przez okres ponad 5 lat i jako po-
wszechnie obowiązujące prawo na terenie Gminy 
Świebodzin w tym czasie wywoływała konkretne 
skutki prawne wobec członków wspólnoty samorzą-
dowej. Oznacza to, iş zaskarşona uchwała ma zasto-
sowanie do sytuacji faktycznych zaistniałych przed 
jej uchyleniem.  

Zdaniem Sądu, nie doszło równieş w sprawie do 
uwzględnienie skargi w całości, w rozumieniu prze-
pisu art. 54 § 3 pppsa, poniewaş - jak wskazano - 
uchylenie uchwały wywiera skutek dopiero od dnia 
wejścia w şycie uchwały uchylającej, natomiast 
stwierdzenie niewaşności eliminuje uchwałę z obro-
tu prawnego od chwili jej podjęcia. W konsekwencji 
brak było podstawy do uznania, şe niniejsze postę-
powanie stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu 
art. 161 ppsa. 
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WYROK  

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO  

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM  

SYGN. AKT II SA/GO 111/10 

 

 z dnia 17 marca 2010r. 

  

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wiel-
kopolskim w składzie następującym: 

Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Trzecki 
(spr.) 

Sędziowie Sędzia WSA Graşyna Stani-
szewska 

Sędzia WSA Michał Ruszyński 

Protokolant sekr. sąd. Stanisława Macie-
jewska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego  
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miasta Zielona 
Góra z dnia 4 lipca 2006r. Nr LXVIII/615/06 w przed-
miocie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i wy-
sokości stawek opłat za parkowanie pojazdów sa-
mochodowych na drogach publicznych w tej strefie 
stwierdza 

I. niewaşność zaskarşonej uchwały w części 
obejmującej § 16 ust. 3, 

II. stwierdza, şe zaskarşona uchwała w części 
określonej w punkcie I wyroku nie podlega 
wykonaniu. 

UZASADNIENIE 

W dniu 4 lipca 2006r. Rada Miasta Zielona Góra 
podjęła uchwałę Nr LXVIII/615/06 w sprawie ustale-
nia Strefy Płatnego Parkowania i wysokości stawek 
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w tej strefie. Jako podstawę 
prawną podjęcia uchwały wskazano przepis art. 40 
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 b ust. 3 i 4 i art. 13 f 
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach pu-
blicznych (tj. z 2004r. Dz. U. Nr 204, poz. 2086 ze 
zm.). 

W § 40 w/w uchwały Rada postanowiła, iş uchwała 
wchodzi w şycie po upływie 14 dniu od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lu-
buskiego, a została ona opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia  
29 sierpnia 2006r. Nr 65, pod poz. 1441. 

W § 7 przedmiotowej uchwały Rada Miasta ustaliła 
stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodo-
wych w strefie płatnego parkowania w wyznaczo-
nych miejscach. W § 10 uchwały ustalono stawki 
opłat dodatkowych za parkowanie bez wniesionej 
opłaty. Następnie w § 16 ust. 1 Rada postanowiła, şe 
dowód opłaty naleşy umieszczać za przednią szybą 

pojazdu na desce rozdzielczej wewnątrz pojazdu 
samochodowego, w sposób nie budzący jakichkol-
wiek wątpliwości co do waşności tego dowodu.  
W ust. 2 cyt. paragrafu wskazano, iş umieszczenie 
dowodu musi umoşliwiać kontrolerom strefy jedno-
znaczne stwierdzenie uiszczenia opłaty parkowania. 
W § 16 ust. 3 Rada Miasta postanowiła zaś, iş 
umieszczenie dowodu opłaty w miejscu niewidocz-
nym lub w sposób uniemoşliwiający bezpośredni 
odczyt z zewnątrz pojazdu traktuje się jako postój 
nieopłacony. 

Powyşsza uchwała w części objętej § 16 ust. 3 stała 
się przedmiotem skargi Prokuratora Okręgowego  
w Zielonej Górze do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Gorzowie Wlkp. Skarşący zarzucił w/w 
uchwale istotne naruszenie prawa - art. 40 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 13 b 
ust. 4 i art. 13 f ust. 2 ustawy o drogach publicznych 
poprzez przyjęcie w § 16 ust. 3 uchwały, iş umiesz-
czenie dowodu opłaty w miejscu niewidocznym lub 
w sposób uniemoşliwiający odczyt z zewnątrz po-
jazdu traktuje się jako postój nieopłacony, pomimo 
braku po stronie rady upowaşnienia do wydania 
przepisów prawa miejscowego wyłączających sto-
sowanie w stosunku do opłat dodatkowych zasady 
prawdy obiektywnej oraz zasady uwzględnienia 
słusznego interesu obywateli określonych w art.. 7, 
art. 75 ust. 1, art. 77 ust. 1 i art. 78 ust. 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego i wprowadzenia  
w ten sposób przez radę gminy opłaty dodatkowej  
z tytułu zdarzeń innych niş nieuiszczenie opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefie płatnego parkowania tj., z tytu-
łu niewłaściwego umieszczenia dowodu opłaty  
w pojeŝdzie. 

Wobec powyşszego skarşący zwrócił się do Sądu  
o stwierdzenie w oparciu o treść art. 147 ustawy  
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 
1270 ze zm.) niewaşności przedmiotowej uchwały  
w części powyşej wskazanej. Uzasadniając skargę 
Prokurator podkreślił, iş w/w uchwała narusza art. 40 
ust. 1 ustawy poniewaş bez podstawy prawnej wy-
łącza stosowanie do opłat dodatkowych podstawo-
wych zasad postępowania administracyjnego i de 
facto wprowadza nieznaną ustawie opłatę dodatko-
wą za nieumieszczenie dowodu w sposób określony 
przez organ uchwałodawczy. Tymczasem zgodnie  
z art. 40 ust. 1 ustawy radzie gminy przysługuje 
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego 
obowiązujących na obszarze gminy jedynie na pod-
stawie i w granicach upowaşnień zawartych  
w ustawach. Skarşący zwrócił uwagę, iş w myśl  
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art. 40 ust. 2 pkt 4 organy gminy mogą wydawać 
akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu 
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń uşy-
teczności publicznej. Regulacje rangi ustawowej 
określające kompetencje organów gminy w spra-
wach z zakresu korzystania z dróg publicznych za-
wiera ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach pu-
blicznych i jej przepisy wytyczają granice ustawo-
wego upowaşnienia rady gminy do reglamentacji  
w drodze aktu prawa miejscowego kwestii naleş-
nych opłat dodatkowych za parkowanie w strefie 
płatnego parkowania. Zgodnie z art. 13 b ust. 3 
ustawy o drogach publicznych rada gminy na wnio-
sek wójta zaopiniowany przez organy zarządzające 
drogami i ruchem na drogach, moşe ustalić strefę 
płatnego parkowania. W myśl art. 13 b ust. 4 rada 
gminy ustalając strefę płatnego parkowania: 1) usta-
la wysokość stawek opłaty, o której mowa w art. 13 
ust. 1 pkt 1 ustawy, z tym, şe opłata za pierwszą go-
dzinę parkowania pojazdu samochodowego nie 
moşe przekraczać 3 zł, 2) moşe wprowadzić opłaty 
abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową 
stawkę opłaty dla niektórych uşytkowników drogi, 3) 
określa sposób pobierania opłaty, o której mowa  
w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy. Natomiast stosownie 
do treści art. 13 f ust. 1 i 2 opłatę dodatkową pobiera 
się za nieziszczenie opłat, o których mowa w art. 13 
ust. 1 pkt 1 tj. opłat za parkowanie pojazdów samo-
chodowych na drogach publicznych w strefie płat-
nego parkowania, a rada gminy określa wysokość 
opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1 oraz spo-
sób jej pobierania. Wysokość tejşe opłaty nie moşe 
przekraczać 50zł. Skarşący podkreślił, iş z treści  
art. 13 f ust. 1 ustawy wynika, iş opłatę dodatkową 
pobiera się wyłącznie za nieuiszczenie opłat za par-
kowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefie płatnego parkowania a nie za 
umieszczenie dowodu opłaty w miejscu niewidocz-
nym lub w sposób uniemoşliwiający bezpośredni 
odczyt z zewnątrz pojazdu. Oznacza to, zdaniem 
skarşącego, şe w zaskarşonej części uchwały organ 
wykroczył poza zakres kompetencji prawodawczej 
przyznanej przez ustawodawcę, który jednoznacznie 
ustalił zakres tejşe kompetencji upowaşniając radę 
jedynie do ustalenia sposobu poboru opłaty za po-
stój pojazdu w strefie płatnego parkowania i sposo-
bu poboru opłaty dodatkowej za nieopłacony postój 
a nie do modyfikowania ustawowo określonych 
przesłanek powstania obowiązku opłaty dodatkowej 
oraz zasad postępowania egzekucyjnego dotyczące-
go tej opłaty. Skarşący dodatkowo zwrócił uwagę, iş 
rada gminy nie jest upowaşniona do zastępowania 
w akcie prawa miejscowego przepisów kodeksu 
postępowania administracyjnego rozwiązaniami 
własnymi takimi jak rezygnacja z zasady prawdy 
obiektywnej na rzecz domniemań czy teş uproszczeń 
proceduralnych jakie zostały przez organ zastoso-
wane w zaskarşonym przepisie uchwały. 

W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Zielona Góra 
reprezentowana przez pełnomocnika w osobie radcy 
prawnego Andrzeja Kulisza wniosła o jej oddalenie 
nie zgadzając się ze stanowiskiem Prokuratora za-
wartym w skardze. W ocenie organu regulacja za-
warta w § 16 ust. 3 uchwały mieści się w zakresie 
ustawowego upowaşnienia do określenia przez radę 

gminy sposobu pobierania opłaty dodatkowej,  
a zatem organ nie przekroczył przyznanych mu 
kompetencji uchwałodawczych. Zdaniem organu 
regulacja przyjęta w § 16 ust. 3 przedmiotowej 
uchwały mieści się w pojęciu sposobu pobierania 
opłaty, do określenia którego rada gminy jest 
uprawniona na mocy art. 13 f ust. 2. Zwrot „sposób 
pobierania opat" oznacza określony tryb postępo-
wania pozwalający na osiągnięcie celu jakim jest 
uiszczenie przez parkującego naleşnej opłaty za po-
stój w strefie. W odniesieniu zaś do opłaty dodat-
kowej, jak podkreślił organ, chodzi o ustalenie po-
wstania obowiązku jego uiszczenia, a takşe procedu-
rę weryfikacji w tym zakresie czy teş właściwy pod-
miot do jej odbioru. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co nastę-
puje: 

Skarga zasługuje na uwzględnienie. 

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, samorządo-
wymi kolegiami odwoławczymi i między tymi orga-
nami, a organami administracji rządowej (§ 1). Kon-
trola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod 
względem zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie 
stanowią inaczej (§ 2). Na podstawie art. 3 § 2 pkt 5 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.  
Nr 153, poz. 1270 z póŝn. zm.), zwanej dalej w skró-
cie p.p.s.a. akty prawa miejscowego organów jed-
nostek 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 niewaşność tej uchwały 
lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, şe 
zostały wydane z naruszeniem prawa, jeşeli przepis 
szczególny wyłącza stwierdzenie ich niewaşności. 
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 upowaşnienia ustawo-
wego. 

Na wstępie stwierdzić naleşy, şe stanowienie aktów 
prawa miejscowego poddane jest reglamentacji 
prawnej. Stanowi o tym Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Według art. 87 ust. 2 Konstytucji ŝró-
dłami powszechnie obowiązującego prawa w Rze-
czypospolitej Polskiej są na obszarze działania orga-
nów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. 
Artykuł 94 Konstytucji stanowi natomiast, şe organy 
jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowe 
organy administracji rządowej, na podstawie ustaw 
i w granicach upowaşnień zawartych w ustawie, 
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące 
na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb 
wydawania aktów prawa miejscowego określa 
ustawa. 
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Konstytucja po części reguluje bezpośrednio tryb 
prawodawczy, po części zaś odsyła do ustawy zwy-
kłej. Taką ustawą jest ustawa o samorządzie gmin-
nym. W rozdziale 4. "Akty prawa miejscowego sta-
nowione przez gminę", dokonany jest podział tych 
aktów na dwie kategorie, a mianowicie na akty wy-
konawcze (do ustawy o samorządzie gminnym i do 
innych ustaw) oraz na akty porządkowe. Zaskarşona 
uchwała naleşy do kategorii aktów prawa miejsco-
wego o charakterze wykonawczym. Została bowiem 
wydana z powołaniem się na art. 18 ust. 1 ustawy  
o samorządzie gminnym. Niesporne w sprawie jest 
więc zakwalifikowanie zaskarşonej uchwały jako 
aktu prawa miejscowego. Zauwaşyć naleşy, şe jako 
ŝródła prawa powszechnie obowiązującego, akty 
prawa miejscowego charakteryzują się tym, şe mo-
gą regulować postępowanie wszystkich kategorii 
adresatów (obywateli, organów, organizacji pu-
blicznych i prywatnych). Adresatami prawa miej-
scowego mogą być zarówno wszystkie podmioty, 
jak teş niektóre ich kategorie (np. właściciele nieru-
chomości). Akty prawa miejscowego są prawem dla 
wszystkich, którzy znajdują się w przewidzianej 
przez nie sytuacji. W praktyce oznacza to, şe adresa-
tami prawa miejscowego są osoby będące miesz-
kańcami danej jednostki samorządu terytorialnego 
lub tylko przebywające na terenie jej działania. Sko-
ro zaskarşona uchwała zawiera normy powszechnie 
obowiązujące na terenie gminy, niekonsumujące się 
w jednostkowym stosowaniu, nie powinno budzić 
zastrzeşeń stanowisko, şe stanowi ono akt prawa 
miejscowego. 

Niewątpliwie Konstytucja przyznaje jednostkom 
samorządu terytorialnego samodzielność w zakresie 
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 usta-
wach i musi się mieścić w granicach ustanowionych 
przez ustawy. Zgodność działania organów samo-
rządu terytorialnego z prawem podlega nadzorowi 
organów administracji rządowej. Władcze wkrocze-
nie organu nadzoru w działalność organu samorzą-
du terytorialnego naruszającą ustawy nie jest zatem 
ograniczeniem konstytucyjnie i ustawowo zagwa-
rantowanej samodzielności samorządu terytorialne-
go. 

Przepis ten pozostaje w związku z art. 91 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym, 
stosownie do którego niewaşna jest uchwała organu 
gminy sprzeczna z prawem. Na podstawie argumen-
tacji a contrario do postanowień art. 91 ust. 4 powo-
łanej ustawy o samorządzie gminnym, stanowiące-
go, iş w przypadku nieistotnego naruszenia prawa 
organ nadzoru nie stwierdza niewaşności uchwały, 
ograniczając się do wskazania, şe uchwałę wydano  
z naruszeniem prawa, naleşy przyjąć, şe kaşde 
"istotne naruszenie prawa" uchwałą organu gminy 
oznacza jej niewaşność (por. T. Woś [w:] T. Woś.,  
H. Knysiak - Molczyk, M. Romańska - Postępowanie 

sądowoadministracyjne, Wyd. Prawnicze Lexi-
sNexis, Warszawa 2004, s. 310). Pojęcie istotnego 
naruszenia prawa nie zostało zdefiniowane w şadnej 
z ustaw samorządowych, nie pokrywa się teş w zu-
pełności z przesłankami stwierdzenia niewaşności 
decyzji administracyjnych. W orzecznictwie sądo-
wym przyjmuje się powszechnie, şe istotnymi naru-
szeniami prawa, o jakich mowa w powołanym wyşej 
przepisie, są takie naruszenia prawa jak: podjęcie 
uchwały przez organ niewłaściwy, brak podstawy do 
podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe 
zastosowanie przepisu prawnego będącego pod-
stawą podjęcia uchwały, naruszenie procedury pod-
jęcia uchwały (por. B. Adamiak "Wyroki Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu sa-
morządu terytorialnego", ST 97/4, str. 30 31). Ponad-
to, jest niewątpliwe, şe istotnie naruszają prawo te 
przepisy podjętego aktu, które pozostają w sprzecz-
ności z przepisami ustawowymi. 

Podstawy wydania orzeczenia stwierdzającego nie-
waşność uchwały lub zarządzenia organu gminy 
reguluje wskazany wyşej art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy 
o samorządzie gminnym. O niewaşności uchwały 
lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ 
nadzoru w terminie nie dłuşszym niş 30 dni od dnia 
doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie okre-
ślonym w art. 90. Podkreślenia wymaga, şe w myśl 
art. 93 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym po 
upływie terminu wskazanego w art. 91 ust. 1 organ 
nadzoru nie moşe we własnym zakresie stwierdzić 
niewaşności uchwały lub zarządzenia organu gminy. 
W tym przypadku organ nadzoru moşe zaskarşyć 
uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjne-
go. W rozpatrywanej sprawie organ nadzoru nie 
podjął rozstrzygnięcia nadzorczego, ani teş nie za-
skarşył uchwały do sądu administracyjnego. W tej 
sytuacji Prokurator Okręgowy zaskarşył uchwałę do 
sądu administracyjnego. Kompetencja Prokuratora 
do wniesienia skargi opiera 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, şe 
jeşeli uchwała organu samorządu terytorialnego 
albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z pra-
wem, prokurator zwraca się do organu, który je wy-
dał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek 
o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru;  
w wypadku uchwały organu samorządu terytorial-
nego prokurator moşe takşe wystąpić o stwierdzenie 
jej niewaşności do sądu administracyjnego. 

Przechodząc do rozwaşań merytorycznych na wstę-
pie ponownie przywołać naleşy treść art. 94 Konsty-
tucji, który wskazuje, şe podstawą prawną stano-
wienia prawa miejscowego jest upowaşnienie za-
warte w ustawie. Kaşdorazowo więc zatem w akcie 
rangi ustawowej zawarte musi być upowaşnienie 
dla lokalnego prawodawstwa, czyli tzw. delegacja. 
Upowaşnienie to musi być wyraŝne, a nie tylko po-
średnio wynikające z przepisów ustawowych. Akty 
prawa miejscowego nie mogą być automatyczne, 
wydawane bez wyraŝnego upowaşnienia ustawo-
wego. Nie ulega teş wątpliwości, şe nie mogą one 
regulować materii ustawowych i nie mogą wykra-
czać poza unormowania ustawowe. Wyjątkowo, gdy 
istnieje wyraŝne upowaşnienie ustawowe, akty pra-
wa miejscowego mogą regulować poszczególne 
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sprawy w sposób odmienny od przewidzianego  
w ustawach dla całego państwa 

Upowaşnienie generalne do stanowienia prawa 
miejscowego zawiera przepis art. 40 ust. 1 oraz ust. 
2 ustawy o samorządzie gminnym, udzielając gmi-
nie, na podstawie upowaşnień ustawowych kompe-
tencji do stanowienia prawa miejscowego obowią-
zującego na obszarze tej gminy. Na podstawie tego 
przepisu organy gminy mogą wydawać akty prawa 
miejscowego w zakresie : 

1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek 
pomocniczych, 

2. organizacji urzędów i instytucji gminnych, 

3. zasad zarządu mieniem gminy 

4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów  
i urządzeń uşyteczności publicznej. 

Nadto w zakresie nieuregulowanym w odrębnych 
ustawach lub innych przepisach powszechnie obo-
wiązujących rada gminy moşe wydawać przepisy 
porządkowe, jeşeli jest to niezbędne dla ochrony 
şycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia 
porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego 
(art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym). 
Przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich na-
ruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na 
zasadach określonych w prawie o wykroczeniach 
(art. 40 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym ). 

W orzeczeniach sądów podkreśla się, şe rady gmin 
stanowiące akty prawa miejscowego zgodnie  
z art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym win-
ny treść swoich regulacji dostosować ściśle do za-
kresu przyznanego im upowaşnienia i przysługują-
cych im kompetencji, wynikających z ich zadań,  
a w razie wątpliwości co do zakresu tego upowaş-
nienia wyjaśnić te wątpliwości przez zastosowanie 
wykładni zawęşającej (wyrok NSA z 26 V 1992r., 
SA/Wr 310/92). Gmina nie moşe przykładowo  
w ramach określenia zasad i trybu korzystania  
z gminnych obiektów i urządzeń uşyteczności pu-
blicznej (art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 
gminnym) ustanowić opłat za korzystanie z gmin-
nych dróg wewnętrznych (wyrok NSA z 16 XII 
1996r., SA/Kr 1377/96). Nadto Naczelny Sąd Admini-
stracyjny wypowiedział się, şe brak upowaşnienia 
ustawowego do stanowienia aktów prawa miejsco-
wego w danej materii oznacza, şe nie podlega ono 
regulacji w tej formie prawnej, przy czym bez zna-
czenia pozostaje czy dotyczyłoby ono uprawnień czy 
nakładania obowiązków (wyrok NSA z 4 IV 2008r.  
II OSK 102/08, wyrok NSA z 3 X 2006r. l OSK 
1035/06, podobnie teş: wyrok WSA we Wrocławiu  
z 15 III 2007r. II SA/Wr 745/06). 

 

 

 

 

 

 

Podjęta przez Radę Miasta Zielona Góra uchwała  
Nr LXVIII/615/06 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 
parkowania i wysokości stawek opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w tej strefie z dnia 4 lipca 2006r. wskazuje w pod-
stawie prawnej przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy  
o samorządzie gminnym oraz art. 13 b ust. 3 i 4  
art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086  
z póŝn. zm. ). 

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy  
o drogach publicznych, korzystający z dróg publicz-
nych są obowiązani do ponoszenia opłat za parko-
wanie pojazdów samochodowych na drogach pu-
blicznych w strefie płatnego parkowania. Opłatę,  
o której mowa w tym przepisie, pobiera się za par-
kowanie pojazdów samochodowych w strefie płat-
nego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w okre-
ślone dni robocze, w określonych godzinach lub 
całodobowo (art. 13 b ust. 1 ustawy). Strefę płatne-
go parkowania ustala się na obszarach charaktery-
zujących się znacznym deficytem miejsc postojo-
wych, jeşeli uzasadniają to potrzeby organizacji ru-
chu, a to w celu zwiększenia rotacji parkujących po-
jazdów samochodowych lub realizacji lokalnej poli-
tyki transportowej, w szczególności w celu ograni-
czenia dostępności tego obszaru dla pojazdów sa-
mochodowych lub wprowadzenia preferencji dla 
komunikacji zbiorowej (art. 13 b ust. 2 ustawy). Rada 
gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy 
zarządzające drogami i ruchem na drogach, moşe 
ustalić strefę płatnego parkowania (art. 13 b ust. 3 
ustawy). 

Jednocześnie ustawodawca wskazał w art. 13 b  
ust. 4 ustawy, iş rada gminy (rada miasta), ustalając 
strefę płatnego parkowania: 

1) ustala wysokość stawek opłaty, o której mowa w 
art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy, z tymşe opłata za 
pierwszą godzinę parkowania pojazdu samo-
chodowego nie moşe przekraczać 3zł; 

2) moşe wprowadzić opłaty abonamentowe lub 
zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla 
niektórych uşytkowników drogi; 

3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa 
w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy . 

Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 
ustawy, mogą być zróşnicowane w zaleşności od 
miejsca parkowania. Przy ustalaniu takich stawek 
uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez 
pierwsze trzy godziny parkowania, przy czym pro-
gresja nie moşe przekraczać powiększenia stawki 
opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do 
stawki za poprzednią godzinę parkowania. Stawka 
opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny par-
kowania nie moşe przekraczać stawki opłaty za 
pierwszą godzinę parkowania (art. 13 b ust. 5). 
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W przepisie art.13 f ust. 1 ustawy prawodawca spre-
cyzował, iş za nieuiszczenie opłat, o których mowa  
w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy, pobiera się opłatę do-
datkową. Rada gminy (rada miasta) określa wyso-
kość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, 
oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodat-
kowej nie moşe przekroczyć 50zł (ust. 2). 

Wskazane powyşej przepisy ustawy o drogach pu-
blicznych zawierają zatem upowaşnienie właściwe-
go organu uchwałodawczego samorządu terytorial-
nego do ustanowienia przepisów prawa miejscowe-
go. 

W zakresie dotychczasowego orzecznictwa i praktyki 
sądowej, w przedmiocie zaskarşenia uchwały o usta-
leniu strefy płatnego parkowania i opłat za postój  
w tej strefie wojewódzkie sądy administracyjne 
opowiedziały się za niedopuszczalnością róşnicowa-
nia sytuacji prawnej podmiotów prawa z uwagi na 
zameldowanie i zamieszkanie w strefie (wyrok WSA 
w Szczecinie z 13 V 2004r. II SA/Sz 48/04, wyrok NSA 
z 12 XI 2008r. l OSK 918/08), czy określenie czaso-
okresu w jakim parkujący zobowiązany jest do uisz-
czenia naleşnej opłaty (wyrok WSA w Szczecinie  
z 30 IV 2008r. II SA/Sz 159/08) wskazując, şe zarówno 
ustawa o drogach publicznych nie zawiera dyspozy-
cji uprawniających organ do wydania tego typu re-
gulacji, a w odniesieniu do pierwszego z wymienio-
nych przypadków, istnieje konstytucyjnie określona 
zasada zabraniająca takiego działania organów ad-
ministracji publicznej. 

Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2009r. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w sprawie  
II SA/Go 88/09 stwierdził niewaşność zaskarşonej 
uchwały Rady Miasta Zielona Góra Nr LXVIII/615/06 
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego parkowania  
i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w tej stre-
fie z dnia 4 lipca 2006r. w części obejmującej § 10 
ust. 3 oraz § 21 w części „i umieszczenie opłaty do-
datkowej w wysokości określonej w § 10 ust. 3".  
W uzasadnieniu tego wyroku WSA uznał, şe Rada 
Miasta Zielona Góra wbrew zasadzie stanowienia 
aktów prawa miejscowego wyłącznie na podstawie  
i w granicach ustawowych upowaşnień, w § 10 pkt 3 
uchwały wprowadziła opłatę dodatkową równieş za 
nieumieszczenie dowodu opłaty w sposób określo-
ny w § 16 ust. 1 uchwały. Przepis § 21 uchwały  
w zakresie "i uiszczenia opłaty dodatkowej w wyso-
kości określonej w § 10 pkt 3" jest konsekwencją 
uregulowania opłaty dodatkowej "za nieumieszcze-
nie dowodu opłaty w sposób określony w § 16  
ust. 1". Przepis ten stanowi, iş brak abonamentu, 
karty parkingowej lub wyłoşenie kserokopii karty 
parkingowej w okresie kontroli uznaje się za postój 
nieopłacony do czasu okazania oryginałów tych 
dokumentów w biurze i uiszczenia opłaty dodatko-
wej w wysokości określonej w § 10 pkt 3 uchwały. 

 

 

 

 

Dokonując analizy rozpatrywanej sprawy, uwzględ-
niając powyşsze uwagi naleşy stwierdzić, iş w istocie 
redakcja przepisu art. 13 b ust. 4 pkt 3 w związku  
z art. 13 f ust. 1 ustawy o drogach publicznych wyty-
cza jednoznacznie granice ustawowego upowaşnie-
nia rady miasta do reglamentacji w drodze aktu 
prawa miejscowego kwestii naleşnych opłat dodat-
kowych za parkowanie w strefie płatnego parkowa-
nia. Ustawodawca jednoznacznie ustalił zakres 
kompetencji rady upowaşniając ją do ustalenia spo-
sobu poboru opłaty za postój pojazdu w strefie płat-
nego parkowania (art. 13 b ust. 4 pkt 3 w związku  
z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz wprowadzenia 
opłaty za nieopłacony postój (art. 13 f ust. 1 ustawy). 

Omawiana ustawa o drogach publicznych przyznaje 
radzie takşe kompetencje do określenia opłaty do-
datkowej. Jak wynika z redakcji art. 13 ust. 1 ustawy 
opłatę taką pobiera się wyłącznie za nieuiszczenie 
opłat o jakich mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 
zatem za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. 
Powołany przepis art. 13 ust. 2 ustawy przyznaje 
radzie gminy (radzie miasta) legitymację wyłącznie 
do ustalenia wysokości opłat dodatkowych za nie-
uiszczenie naleşności parkingowej. W zawartych  
w ustawie kompetencjach brak zatem upowaşnienia 
dla rady gminy (rady miasta) do pobierania innych 
opłat dodatkowych, w szczególności za nieumiesz-
czenie dowodu opłaty w sposób określony przez 
organ uchwałodawczy. Rada Miasta Zielona Góra  
w § 16 ust. 3 postanowiła, iş umieszczenie dowodu 
opłaty w miejscu niewidocznym lub w sposób 
uniemoşliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz 
taktuje się jako postój nieopłacony. 

Wprowadzenie takiej regulacji stanowi wykroczenie 
przez Radę Miasta Zielona Góra poza zakres kompe-
tencji rady upowaşniającej ją jedynie do ustalenia 
sposobu poboru opłaty za postój pojazdu w strefie 
płatnego parkowania i sposobu poboru opłaty do-
datkowej za nieopłacony postój, a nie do modyfiko-
wania ustawowo określonych przesłanek powstania 
obowiązku opłaty dodatkowej oraz zasad postępo-
wania egzekucyjnego dotyczącego tej opłaty.  
W zawartych w ustawie normach kompetencyjnych 
brak upowaşnienia dla rady do pobierania opłat 
dodatkowych z innego tytułu nişli nieumieszczenie 
opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowani, 
w tym w szczególności za wadliwe umieszczenie 
dowodu opłaty parkingowej w pojeŝdzi. Ustawo-
dawca wprost zdefiniował w art. 13 f ust. 1 ustawy  
o drogach publicznych obowiązek uiszczenia opłaty 
dodatkowej, wiąşąc go wyłącznie ze stanem faktycz-
nym polegającym na nieumieszczeniu opłaty za 
parkowanie w strefie płatnego parkowania. 
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Jak się okazuje dla rozpatrywanej sprawy istotne 
znaczenie ma takşe określenie znaczenia zwrotu 
"sposób pobierania opłat" (podstawowych i dodat-
kowych) wytyczającego granice upowaşnienia pra-
wodawczego dla Rady. Ustawa o drogach publicz-
nych nie zawiera definicji rozumienia tego terminu 
(art. 4 ustawy). 

W cytowanym juş wyşej uzasadnieniu wyroku WSA 
w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 kwietnia 2009r. przyjęto, 
şe w odniesieniu do przedmiotowej sprawy zwrot 
"sposób pobierania opłat" oznacza określony tryb 
postępowania pozwalający na osiągnięcie celu, ja-
kim jest uiszczenia przez parkującego naleşnej opła-
ty za postój w strefie. Niewątpliwie chodzi tu zatem 
o uregulowanie takich czynności, jak techniczna  
i organizacyjna metoda uiszczenia opłaty czy sposób 
potwierdzenia faktu uiszczenia opłaty, tj. wydanie 
parkującemu stosownego potwierdzenia w tym za-
kresie. W odniesieniu do opłaty dodatkowej, chodzi 
natomiast o ustalenie powstania obowiązku jego 
uiszczenia, a takşe procedurę weryfikacji w tym za-
kresie czy teş właściwy podmiot do jej odbioru. 

Sąd nie podziela poglądu Rady Miasta Zielona Góra, 
aby w tym zakresie obowiązywania ustawy mieściło 
się określenie dodatkowej formy obciąşenia adresa-
tów przepisów przedmiotowej uchwały, przez usta-
nowienie "opłaty dodatkowej" z tytułu nieumiesz-
czenia dowodu opłaty w widocznym miejscu 
względnie umieszczenie go w sposób uniemoşliwia-
jący bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu, traktu-
jąc te zachowania na równi z nieziszczeniem opłaty 
parkingowej. Znamienne dla oznaczenia charakteru 
tego świadczenia, jest jego sklasyfikowanie w tej 
samej kategorii mianowicie jako opłaty dodatkowej, 
tak samo jak opłaty wynikające z art. 13 f ust. 1 
ustawy. Wbrew zatem wypowiedzianym w odpo-
wiedzi na skargę sugestiom, nie moşna zakwalifiko-
wać zakwestionowanego przepisów uchwały do 
kategorii przepisów o charakterze jedynie organiza-
cyjnym, czy teş dyscyplinującym. Wprowadza on 
bowiem realne obciąşenie finansowe, które sam 
uchwałodawca zakwalifikował jako opłatę dodatko-
wą, taką samą jako naleşy uiścić z tytułu nieopłaco-
nego postoju. 

Argumenty Rady Miasta Zielona Góra w zakresie 
interpretacji przepisów ustawy o drogach publicz-
nych, wobec przedstawionej powyşej analizy, naleşy 
uznać za błędne jako pozbawione podstaw. Z istoty 
bowiem aktów prawa miejscowego wynika, iş upo-
waşnienie do stanowienia ich i określenia ich granic 
muszą wynikać wyraŝnie i jednoznacznie z ustawy, 
zaś wszelkie domniemanie kompetencji prawodaw-
czej, czy teş rozszerzająca wykładnia upowaşnienia 
jest niedopuszczalna. W tym zakresie nie zasługuje 
równieş na uwzględnienie wyjaśnienie, şe w przy-
padku braku domniemania zawartego w § 16 ust. 3 
uchwały umieszczenie dowodu opłaty w miejscu 
niewidocznym lub w sposób uniemoşliwiający bez-
pośredni odczyt z zewnątrz pojazdu musiałoby być 
traktowany jako prawidłowe uiszczenie opłaty,  
a tym samym wymykałoby się spod faktycznej kon-
troli. W ocenie Sądu, powyşsze tłumaczenie nie mo-
şe uzasadniać wykroczenia poza ramy ustawowego 

upowaşnienia rady wynikającego z przepisu art. 13 b 
ust. 4 pkt 3 czy teş art. 13 f ust. 1 ustawy. 

W tym miejscu naleşy zwrócić uwagę na ugrunto-
wany juş w orzecznictwie sądów administracyjnych 
pogląd, şe obowiązek ponoszenia opłat za pozosta-
wienie pojazdu w strefie płatnego parkowania drogi 
publicznej wynika z przepisów prawa, bez potrzeby 
jego konkretyzacji w drodze aktu indywidualnego 
np. decyzji (vide: wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2005r., 
sygn. akt FSK 2580/04; wyrok NSA z marca 2009r.  
l OSK 1514/08, wyrok WSA w Szczecinie z dnia  
26 lipca 2006r., sygn. II SA/Sz 534/06, niepublikowa-
ne). Opłata dodatkowa, o której mowa w art. 13f 
ustawy o drogach publicznych, jest bowiem funk-
cjonalnie związana z opłatą za parkowanie pojazdu 
w strefie płatnego parkowania uregulowaną  
w art. 13 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, a ustawowe okre-
ślenie: "Za nieuiszczenie opłat, o których mowa  
w art. 13 ust.1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową", 
wskazuje na to, şe obowiązek jej uiszczenia wynika  
z mocy prawa, zwłaszcza şe ustawodawca nie prze-
widział konieczności wydawania w tym przedmiocie 
decyzji lub innego aktu administracyjnego. W razie 
nieuiszczenia opłaty za parkowanie, obowiązek jej 
uiszczenia obciąşa - co do zasady - właściciela po-
jazdu. Ten ostatni zaś moşe dochodzić swych racji, 
podnosząc w toku postępowania egzekucyjnego 
zarzut, o którym mowa np. w art. 33 pkt 1 ustawy  
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229,  
poz. 1554 z póŝn. zm.), tj. nieistnienia obowiązku. 

To nie organ egzekucyjny nakłada na korzystającego 
z dróg publicznych obowiązek uiszczenia naleşnej 
opłaty. Organ ten musi ustalić jedynie istnienie 
obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, tj. ustalić 
şe zaistniał fakt parkowania bez uiszczenia opłaty 
parkingowej, co stanowi przesłankę powstania  
ex legę zobowiązania w opłacie dodatkowej, przy 
czym ustalenie to powinno mieć charakter obiek-
tywny i nie moşe być zastąpione domniemaniem, 
np. şe nieumieszczenie dowodu opłaty w miejscu 
widocznym, względnie umieszczenie go w sposób 
uniemoşliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz 
pojazdu jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty 
parkingowej. 

Mając na uwadze powyşsze okoliczności Sąd uznał, 
şe regulacja § 16 ust. 3 ustanowiona została przez 
Radę Miasta Zielona Góra z przekroczeniem upo-
waşnienia wynikającego z ustawy o drogach pu-
blicznych. Mianowicie wymienione przepisy uchwa-
ły w sposób istotny naruszają dyspozycję art. 13 b 
ust. 4 pkt 3 i art. 13 f ust. 1 ustawy oraz art. 94 Kon-
stytucji. 

Zgodnie z przepisem 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 niewaşność tej 
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwier-
dza, şe zostały wydane z naruszeniem prawa, jeşeli 
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nie-
waşności. 

Kierując się powyşszymi rozwaşaniami Sąd uznał 
zaskarşoną uchwałę, w omawianym zakresie za 
przekraczającą poza granice władztwa prawo-
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dawczego rady. W związku z tym, działając na pod-
stawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak  
w sentencji wyroku. Zgodnie z art. 152 ppsa orze-
czono, iş w tym zakresie uchwała nie podlega wyko-
naniu przyjmując, iş instytucja ta dotyczy takşe 
przepisów prawa miejscowego (vide: R. Sawuła 

„Stosowanie art. 152 prawa o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia", 
Państwo i Prawo 2004/8/71; takşe Z. Kmieciak, glosa 
do wyroku NSA z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK 
591/04, opubl. OSP 2005/4/50 i powołane tam po-
glądy). 
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego: 

  Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi 

Administracji w likwidacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punk-

cie sprzedaşy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze 

skorowidzami wyłoşone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.  
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