
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.319.2015 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 27 listopada 2015 r. 

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 

stwierdzam nieważność punktu 11 Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 

2012”, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 

28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego 

„Moje Boisko - ORLIK 2012” w Gawlikach Wielkich. 

Uzasadnienie: 

Powołując się na art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy Wydminy podjęła w dniu 

28 października 2015 r. uchwałę, o której mowa na wstępie. 

W § 1 uchwały Rada Gminy przyjęła Regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko - 

ORLIK 2012” w Gawlikach Wielkich, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

W punkcie 11 regulaminu postanowiono, iż „Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk 

odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające”. 

W ocenie organu nadzoru powyższy zapis regulaminu jest sprzeczny z obowiązującym prawem. Nie 

stanowi bowiem zasad korzystania z kompleksu boisk, lecz ustala zasady odpowiedzialności za szkody w 

mieniu zaistniałe podczas korzystania z boisk. Wykracza zatem poza przewidziane w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy 

o samorządzie gminnym upoważnienie do ustalania przez radę gminy zasad i trybu korzystania z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Rada gminy może, w ramach upoważnienia wynikającego z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym, stanowić o prawach i obowiązkach oraz o nakazach i zakazach określonego zachowania w 

korzystaniu z gminnych obiektów użyteczności publicznej. Nie może natomiast stanowić o kwestiach 

związanych z odpowiedzialnością użytkowników obiektów, są one bowiem przedmiotem regulacji aktów rangi 

ustawowej. 

Kwestie odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie lub mieniu, regulują przepisy ustawy z dnia 

23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm). Przesłankami odpowiedzialności za szkody 

na osobie lub mieniu na gruncie kodeksu cywilnego są: bezprawność działania, powstanie szkody i związek 

przyczynowy między bezprawnym działaniem a zaistniałą szkodą. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym uchwała rady gminy nie 

może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie, a uchwała zawierająca takie 

unormowanie, jako istotnie naruszająca prawo, winna być uznana za nieważną w części w jakiej zawiera 

takowe regulacje. 

Mając powyższe na uwadze należało rozstrzygnąć jak na wstępie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2015 r.

Poz. 4379



Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do 

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

  
 wz. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

Grażyna Kluge 

WICEWOJEWODA 
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