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Uchwalona na mocy art. 14 ust. 5 ustawy opłata nie mo�e mie� charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas 
obowi�zek jej ponoszenia w ka�dym przypadku ucz�szczania przez dziecko do przedszkola, bez uwzgl�dnienia przy tym 
rodzaju �wiadcze�, ich jako�ci czy czasu trwania. Obowi�zkiem organu samorz�du terytorialnego uchwalaj�cego opłat� za 
usługi przedszkolne jest zatem wykazanie, i� wysoko�� obowi�zku pieni��nego nało�onego na rodzica dziecka 
korzystaj�cego z usług przedszkola publicznego pozostaje w zwi�zku przyczynowym z oferowan� mu usług�. 

Ustalenie opłaty w sposób wskazany w § 1 przedmiotowej uchwały zmieniaj�cej Rady Gminy Rozogi powoduje przyj�cie 
tylko jednej sztywnej opłaty, która w istocie nakłada na rodziców dzieci obowi�zek jej ponoszenia w ka�dym przypadku 
korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezale�nie od rozmiaru i rodzaju tych dodatkowych �wiadcze� 
oferowanych poza podstaw� programow� przez przedszkole, oraz bez zwi�zku z tym czy dziecko korzysta w ogóle z owych 
dodatkowych �wiadcze�. (Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 wrze�nia 2009 r. sygn. akt II SA/Go 497/09). 

Ponadto w § 1 przedmiotowej uchwały Rada Gminy wskazała równie� na opłaty zwi�zane z wy�ywienie dzieci w 
przedszkolu, co stanowi istotne naruszenie prawa. Stosownie do art. 67a ust. 3 i 4 ustawy o systemie o�wiaty warunki 
korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysoko�� opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 
prowadz�cym, którym zgodnie z art. 5 c pkt 3 w/w ustawy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wysoko�ci opłat za posiłki 
winny zosta� zatem okre�lone przez dyrektora przedszkola samorz�dowego w porozumieniu z wójtem. Rada Gminy Rozogi 
odnosz�c si� w zapisie § 1 uchwały zmieniaj�cej do opłat za wy�ywienie dzieci przekroczyła zakres swoich kompetencji, 
wynikaj�cych z art. 14 ust. 5 ustawy. 

Maj�c powy�sze na uwadze orzeczono jak na wst�pie. 
Od niniejszego rozstrzygni�cia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego 

w Olsztynie za po�rednictwem Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego w terminie 30 dni od dnia jego dor�czenia. 
 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
Marian Podziewski 
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ROZSTRZYGNI�CIE NADZORCZE 

Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego 

PN.0911-336/09 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
pó�n. zm.) stwierdzam niewa�no�� uchwały Nr XXVII/161/09 Rady Gminy Elbl�g z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz��ci terenu obr�bu geodezyjnego 
Kazimierzowo dotycz�cego działki nr 137/1. 
 

UZASADNIENIE 
 

Uchwał�, o której mowa we wst�pie, powołuj�c si� na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz�dzie gminnym, art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.) Rada Gminy 
Elbl�g uchwaliła zmian� fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz��ci terenu obr�bu 
geodezyjnego Kazimierzowo dotycz�cego działki nr 137/1.  

Powy�sza uchwała ra��co narusza prawo. 
Stosownie do postanowie� art. 17 powołanej wy�ej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podj�ciu przez rad� gminy uchwały o przyst�pieniu do sporz�dzania 
planu miejscowego kolejno: 
 
  1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a tak�e w sposób zwyczajowo przyj�ty w danej miejscowo�ci, o 

podj�ciu uchwały o przyst�pieniu do sporz�dzania planu, okre�laj�c form�, miejsce i termin składania wniosków do planu, 
nie krótszy ni� 21 dni od dnia ogłoszenia; 

  2) zawiadamia, na pi�mie, o podj�ciu uchwały o przyst�pieniu do sporz�dzania planu instytucje i organy wła�ciwe do 
uzgadniania i opiniowania planu; 

  3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1, w terminie nie dłu�szym ni� 21 dni od dnia upływu terminu ich składania; 
  4) sporz�dza projekt planu miejscowego wraz z prognoz� oddziaływania na �rodowisko, uwzgl�dniaj�c ustalenia studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 
  5) sporz�dza prognoz� skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzgl�dnieniem art. 36; 
  6) uzyskuje opinie o projekcie planu: 

a) gminnej lub innej wła�ciwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, 
b) wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, granicz�cych z obszarem obj�tym planem, w zakresie 

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 
c) regionalnego dyrektora ochrony �rodowiska; 

  7) uzgadnia projekt planu z: 
a) wojewod�, zarz�dem województwa, zarz�dem powiatu w zakresie odpowiednich zada� rz�dowych i samorz�dowych, 
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b) wła�ciwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
c) organami wła�ciwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odr�bnych, 
d) wła�ciwym zarz�dc� drogi, je�eli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego 

sposobu mog� mie� wpływ na ruch drogowy lub sam� drog�, 
e) wła�ciwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpiecze�stwa pa�stwa, 
f) dyrektorem wła�ciwego urz�du morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz 

morskich portów i przystani, 
g) wła�ciwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, 
h) wła�ciwym organem administracji geologicznej w zakresie terenów zagro�onych osuwaniem si� mas ziemnych, 
i) ministrem wła�ciwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej; 

  8) uzyskuje zgody na zmian� przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele�ne; 
  9) wprowadza zmiany wynikaj�ce z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnie�; 
  10) ogłasza, w sposób okre�lony w pkt 1, o wyło�eniu projektu planu do publicznego wgl�du na co najmniej 7 dni przed 

dniem wyło�enia i wykłada ten projekt wraz z prognoz� oddziaływania na �rodowisko do publicznego wgl�du na okres 
co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusj� publiczn� nad przyj�tymi w projekcie planu rozwi�zaniami; 

  11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej mog� wnosi� uwagi dotycz�ce projektu planu, nie krótszy ni� 14 dni 
od dnia zako�czenia okresu wyło�enia planu; 

  12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłu�szym ni� 21 dni od dnia upływu terminu ich składania; 
  13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikaj�ce z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, a 

nast�pnie w niezb�dnym zakresie ponawia uzgodnienia; 
  14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z list� nieuwzgl�dnionych uwag, o których mowa w pkt 11. 
 

Natomiast z przedstawionej organowi nadzoru w dniu 6 pa�dziernika 2009 r. dokumentacji planistycznej, wynika, i� 
wła�ciwy organ wielokrotnie naruszył postanowienia ww. art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Organ nadzoru stwierdził nast�puj�ce uchybienia: 

- przedło�ona dokumentacja planistyczna nie spełnia wymogów wskazanych w § 12 pkt 4, 6, 8, 10, 11, 13 i 14 
rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587) stanowi�cego, i� wykonanie czynno�ci, o 
których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokumentuje si� poprzez 
sporz�dzenie dokumentacji prac planistycznych, składaj�cej si� z: wykazu wniosków zło�onych do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, którego wzór okre�la zał�cznik nr 4 do rozporz�dzenia (pkt 4), wykazu materiałów 
planistycznych, o których mowa w § 10 ust. 1, wraz z wnioskami wynikaj�cymi z ich analizy (pkt 6), prognozy skutków 
finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pkt 8), wykazu opinii do projektu planu 
miejscowego, którego wzór okre�la zał�cznik nr 5 do rozporz�dzenia (pkt 10), wykazu uzgodnie� projektu planu 
miejscowego, którego wzór okre�la zał�cznik nr 6 do rozporz�dzenia (pkt 11), prognozy oddziaływania na �rodowisko 
(pkt 13), ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o wyło�eniu projektu planu miejscowego wraz z prognoz� 
oddziaływania na �rodowisko do publicznego wgl�du, których wzór okre�la zał�cznik nr 7 do rozporz�dzenia, wraz z 
dowodami ich ogłoszenia (pkt 14). 

Powy�sze uzasadnia wniosek, i� w toku procedury planistycznej nie sporz�dzono prognozy skutków finansowych oraz 
prognozy oddziaływania na �rodowisko i tym samym naruszono postanowienia art. 17 pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast wyło�enie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do 
publicznego wgl�du bez prognozy oddziaływania na �rodowisko stanowi naruszenie art. 17 pkt 10 ww. ustawy. 

- zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Elbl�g i ogłoszeniem prasowym projekt planu wyło�ony został do publicznego wgl�du 
w dniach od 25 wrze�nia do 15 pa�dziernika 2008 r. termin składania uwag ustalono do dnia 29 pa�dziernika 2008 r., nie 
podano natomiast terminu przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj�tymi w projekcie planu rozwi�zaniami, z czego, z 
uwagi na brak dowodów w dokumentacji planistycznej, mo�na wywnioskowa�, i� dyskusja publiczna nie odbyła si�. Takie 
działanie organu gminy stanowi naruszenie art. 17 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

- wniosek o uzgodnienie lub zaopiniowanie projektu planu, przesłany według rozdzielnika, datowany jest na dzie� 23 grudnia 
2008 r., czyli 55 dni po upływie terminu składania uwag do wyło�onego projektu planu, ostatnie uzgodnienie wpłyn�ło do 
Urz�du Gminy Elbl�g w dniu 3 lipca 2009 r. Powy�sze stanowi istotne naruszenie kolejno�ci czynno�ci wymienionych w art. 17 
pkt 5-10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nale�y wskaza�, i� w oparciu o dokonane uzgodnienia z 
Generaln� Dyrekcj� Dróg Krajowych i Autostrad oraz opini� Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (wydanej w 
dniu 9 marca 2009 r.) dokonano zmian projektu planu dotycz�cych mi�dzy innymi rozwi�za� komunikacyjnych dotycz�cych 
poł�czenia z drog� krajow�, które nie mogły by� przedmiotem konsultacji, gdy� projekt planu został wyło�ony do publicznego 
wgl�du przed przekazaniem go do opiniowania i uzgodnie� wskazanym w ustawie organom. Nale�y wskaza�, i� projekt planu 
wyło�ony do publicznego wgl�du powinien zawiera� wszystkie ustalenia w brzmieniu w jakim planowane jest ich uchwalenie, 
aby umo�liwi� zainteresowanym mo�liwo�� wniesienia do nich uwag. Zgodnie z orzecznictwem s�dów administracyjnych 
ustalony w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tok czynno�ci 
planistycznych nale�y uzna� za wi���cy w takim zakresie w jakim czynno�ci te wzajemnie si� warunkuj�. Ma to miejsce w 
przypadku opinii, uzgodnie� czy uzyskania zgody, które musz� poprzedza� np. wyło�enie projektu planu (wyrok 
Wojewódzkiego S�du Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2008r. sygn. akt II SA/Po 605/07); 

- brak zawiadomie� na etapie przyst�pienia do sporz�dzenia planu niektórych organów i instytucji wła�ciwych do uzgadniania i 
opiniowania planu wymienionych w art. 17 pkt 7 lit c, e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.: 
Pa�stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Regionalny Zarz�d Gospodarki Wodnej, wła�ciwe organy wojskowe, ochrony 
granic oraz bezpiecze�stwa pa�stwa - stanowi naruszenie art. 17 pkt 2 ww. ustawy; 

- brak uzgodnie� projektu planu wynikaj�cych z art. 17 pkt 7 lit. e ustawy, z wła�ciwymi organami wojskowymi, ochrony granic 
oraz bezpiecze�stwa pa�stwa (sztab wojskowy, komenda policji, stra� graniczna, Agencja Bezpiecze�stwa Wewn�trznego); 

- brak uzgodnie� wynikaj�cych z art. 17 pkt 7 lit. c ww. ustawy na podstawie przepisów odr�bnych tj.: Pa�stwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w oparciu o art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. 
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Nr 122, poz. 851 z pó�n. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarz�du Gospodarki Wodnej na podstawie art. 4 a pkt 2 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2008 r. Nr 239, poz. 2009 z pó�n. zm.) w zakresie obszarów nara�onych na 
niebezpiecze�stwo powodzi. Tym bardziej, i� takie uzgodnienie uzasadnia zapis § 16 przedmiotowej uchwały, mówi�cy, i�: 
„Ustala si�, �e cały obszar planu nara�ony jest na niebezpiecze�stwo powodzi nadzwyczajnej oraz podtopienia b�d�ce 
wynikiem niesprawno�ci systemu odwadniaj�cego polder"; 

- brak opinii i uzgodnie� planu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony �rodowiska - projekt planu został przekazany do 
uzgodnienia i zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony �rodowiska na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Regionalny Dyrektor Ochrony �rodowiska wezwał Wójta do uzupełnienia 
wniosku w terminie 7 dni o prognoz� oddziaływania na �rodowisko. W odpowiedzi Wójt pisemnie poprosił o przedłu�enie 
terminu niezb�dnego do uzupełnienia swojego wniosku o 30 dni, a w zwi�zku z brakiem odpowiedzi na to pismo, uznał plan za 
uzgodniony (adnotacja ołówkiem na wniosku). Powy�sze �wiadczy o tym, �e w momencie przekazania projektu planu do 
uzgodnienia prognoza oddziaływania na �rodowisko nie istniała, co oznacza, �e nie przeprowadzono strategicznej oceny 
oddziaływania na �rodowisko na podstawie przepisów Działu IV Ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu 
informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
�rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z pó�n. zm.). O tym fakcie �wiadczy równie� brak opinii Pa�stwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymaganej na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o 
udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pó�n. zm.) Nale�y wskaza�, i� obligatoryjne sytuacje, w 
których zachodzi konieczno�� przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na �rodowisko zostały okre�lone w art. 46 
ww. ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w 
ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko. Stosownie do tego przepisu - Przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na �rodowisko wymagaj� m.in. projekty koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
strategii rozwoju regionalnego (pkt 1). Ponadto zgodnie z art. 53 tej�e ustawy organ opracowuj�cy projekt dokumentu, o 
którym mowa w art. 46 lub 47, uzgadnia z wła�ciwymi organami, o których mowa w art. 57 (Generalny Dyrektor Ochrony 
�rodowiska lub regionalny dyrektor ochrony �rodowiska) i art. 58 (Główny Inspektor Sanitarny - w przypadku dokumentów 
opracowywanych i zmienianych przez centralne organy administracji rz�dowej, pa�stwowy wojewódzki inspektor sanitarny - w 
przypadku dokumentów innych ni� wymienione w pkt 1 i 3, pa�stwowy powiatowy inspektor sanitarny - w przypadku 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), zakres i stopie� szczegółowo�ci informacji wymaganych w 
prognozie oddziaływania na �rodowisko. Uzgodnienia dokonuje si� w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o 
uzgodnienie. 

Ponadto analiza dokumentacji planistycznej wykazała naruszenia § 7 pkt 1 i 2 ww. rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polegaj�ce na: 

- nieokre�leniu skali w formie liniowej rysunku planu stanowi�cego zał�cznik nr 1 do przedmiotowej uchwały - (§ 7 pkt 2), 
- braku na wyrysie ze studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy umieszczonym na rysunku 

planu legendy oznacze� graficznych i literowych u�ytych na rysunku, co uniemo�liwia zbadanie zgodno�ci ustale� planu ze 
studium (§ 7 pkt 1). 

Nale�y równie� wskaza�, i� tekst planu zawiera ustalenia dla terenów KDGP i R, które zgodnie z rysunkiem planu zlokalizowane 
s� poza granicami obszaru obj�tego opracowaniem zmiany planu, przy czym tylko teren KDGP znajduje si� równie� poza granicami 
okre�lonymi w uchwale intencyjnej Nr XLIV/215/2006 Rady Gminy Elbl�g z dnia 21 wrze�nia 2006 r. 

Wy�ej wskazane działanie organu, jako, �e istotnie narusza tryb sporz�dzania planu miejscowego wypełnia dyspozycj� art. 28 
ust. 1 ustawy, mówi�cego, i� naruszenie zasad sporz�dzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich 
sporz�dzania, a tak�e naruszenie wła�ciwo�ci organów w tym zakresie, powoduj� niewa�no�� uchwały rady gminy w cało�ci lub 
cz��ci. 

Maj�c powy�sze na wzgl�dzie orzeczono jak na wst�pie. 
 
Od niniejszego rozstrzygni�cia słu�y prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego 

w Olsztynie z powodu jego niezgodno�ci z prawem w terminie 30 dni od daty otrzymania za po�rednictwem Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Wojewoda Warmi�sko-Mazurski 
Marian Podziewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


