
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.357.2016 

WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

z dnia 13 października 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,            

poz. 446 ze zm.) stwierdzam nieważność ust. 7 i 13 załącznika nr 2 i ust. 16 załącznika nr 3 do uchwały nr 

XXV/142/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 

korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Iłowo-Osada. 

Uzasadnienie  

Przedmiotowym aktem Rada Gminy Iłowo-Osada, na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie 

gminnym, ustaliła regulaminy korzystania z: gminnych placów zabaw (załącznik nr 1 do uchwały), gminnej 

siłowni zewnętrznej (załącznik nr 2 do uchwały) i gminnych boisk sportowych (załącznik nr 3 do uchwały). 

W ust. 7 załącznika nr 2 do ww. uchwały Rada przyjęła, iż osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na 

własną odpowiedzialność, a w ust. 13, iż „za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowanego niezgodnym 

użytkowaniem osoba, która taka szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody”. 

Z kolei w ust. 16 załącznika nr 3 do tejże uchwały, Rada ustaliła, iż użytkownicy korzystają z obiektu 

i znajdujących się na nim boisk na  własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody. 

Powyższe zakwestionowane zapisy zostały podjęte z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z powołanym przepisem, gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu 

korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Powyższe upoważnienie pomimo tego, iż jest bardzo ogólne, nie daje podstawy do regulowania zakresu 

przedmiotowej materii w sposób dowolny. W szczególności, zasady korzystania z obiektu nie mogą wykraczać 

poza istotę korzystania z niego, w tym zawierać regulacji zawartych w przepisach rangi ustawowej. Rada 

nie może więc w ramach ustawowego upoważnienia, wynikającego z ww. przepisu ustawy o samorządzie 

gminnym, wprowadzać regulacji dotyczących zagadnień, związanych z zasadami odpowiedzialności 

określonych podmiotów za wypadki i szkody na osobach i mieniu, powstałych w trakcie korzystania z obiektu. 

O tym bowiem decydują przepisy ustawowe, chociażby ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

(Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.). 

W tym stanie rzeczy, postanowiono jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego 

otrzymania. 

 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 października 2016 r.
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