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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

PN.0911-171/10 

z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr LI/220/10 Rady Gminy Piecki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie udostępnienia 
placu zabaw w Krutyni dla mieszkańców i regulaminów placów zabaw na terenie Gminy w części dotyczącej pkt 5 i 7 
załącznika nr 1 do uchwały. 
 

UZASADNIENIE 

 
Rada Gminy Piecki powołując się na art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

udostępniła plac zabaw w Krutyni dla mieszkańców oraz określiła regulaminy placów zabaw na terenie Gminy. 
W ocenie organu nadzoru uchwała Rady Gminy Piecki w części wskazanej w sentencji rozstrzygnięcia w sposób rażący 

narusza prawo. Wprowadzono bowiem do w/w regulaminów zapisy nie mając ku temu ustawowego upoważnienia. 
W pkt 5 Regulaminu zapisano, że Gmina Piecki nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne i wynikające z utraty 

zdrowia przez osoby niewłaściwie używające sprzętu oraz łamiące postanowienia Regulaminu. W pkt 7 załącznika do 
uchwały zawarto natomiast postanowienie, iż osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni 
ponoszą odpowiedzialność materialną. 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organem właściwym do określenia zasad i trybu korzystania 
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jest rada gminy, która czyni to w formie uchwały stanowiącej akt 
prawa miejscowego. Place zabaw, o których mowa w przedmiotowej uchwale są obiektami użyteczności publicznej, zatem 
ustalenia zasad i trybu korzystania z tego obiektu winno odbywać się w trybie wskazanym w art. 41 ustawy o samorządzie 
gminnym. Wskazać należy, iż cytowane powyżej zagadnienia zostały uregulowane w sposób wyczerpujący normami prawa 
cywilnego, które nie zawierają jakichkolwiek upoważnień dla organów jednostek samorządu terytorialnego do modyfikacji 
wynikających z nich zasad. Powyższe skutkuje koniecznością wyeliminowania z obrotu prawnego wskazanych w sentencji 
rozstrzygnięcia zapisów regulaminu. 

W związku z tym, rozstrzygnięto jak w sentencji. 
Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Marian Podziewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


