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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

PN.0911-249/10 

z dnia 25 listopada 2010 r. 

 

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), stwierdzam nieważność § 3 pkt 6 i 7 oraz § 7 Regulaminu zasad i trybu korzystania z sali sportowej przy szkole 
podstawowej w Uzdowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LIII/394/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 października 
2010 r. w sprawie Regulaminu korzystania z sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uzdowie oraz upoważnienia Wójta 
do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sali sportowej. 

 
UZASADNIENIE 

 
Powołując się na art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z 
późn. zm.), Rada Gminy Działdowo podjęła w dniu 20 października 2010 r. uchwałę, o której mowa na wstępie. 

W § 1 uchwały Rada Gminy przyjęła regulamin zasad i trybu korzystania z sali sportowej przy szkole podstawowej w 
Uzdowie, stanowiący załącznik do uchwały. 

W § 3 pkt 6 i 7 regulaminu postanowiono, iż „za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi 
osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor, przedstawiciel grupy). Obowiązkiem tej osoby jest 
każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń sali pod względem bezpieczeństwa” (pkt 6) oraz, że „za 
bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas imprez sportowych z udziałem publiczności odpowiada organizator 
imprezy sportowej” (pkt 7). 

§ 7 regulaminu przyjął brzmienie, że „za wszelkie zniszczenia wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania z sali 
sportowej, urządzeń, sprzętu itp. Obciążony będzie korzystający lub przebywający w sali, powodujący zniszczenie”.  

W ocenie organu nadzoru powyższe zapisy regulaminu są sprzeczne z obowiązującym prawem, naruszając w sposób 
istotny przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z powołanym przepisem, organ stanowiący jednostki samorządowej uprawniony jest do uregulowania w drodze 
aktu prawa miejscowego kwestii dotyczących zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej. W kompetencji tej nie mieszczą się regulacje mające na celu ustalenie zasad odpowiedzialności prawnej 
w odniesieniu do podmiotów korzystających z takich obiektów i urządzeń. Nie jest także rolą przedmiotowego regulaminu 
jako aktu prawa miejscowego informowanie użytkowników o tym kto ponosi odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
użytkowników, za jakiekolwiek szkody na osobach lub mieniu. Zagadnienia te bowiem podlegają całkowicie odrębnym 
materialnym regulacjom ustawowym prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. 

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w judykaturze. W treści uzasadnienia wyroku z dnia 2 września 2010 r., 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w sprawie o sygn.: II SA/OL 659/10 stwierdził, iż określenie zasad i trybu 
korzystania z obiektu użyteczności publicznej nie zawiera w swoim zakresie pojęciowym uprawnienia organu do wyłączania 
własnej odpowiedzialności z tytułu korzystania z tych obiektów a odpowiedzialność taka jest regulowana zapisami ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 

Mając na uwadze powyższe, rozstrzygnięto jak w sentencji. 
Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni licząc od dnia jego 
otrzymania. 
 

Wojewoda 
w/z 

Jan Maścianica 
Wicewojewoda 


