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2. logopedyczne,
3. rytmiki,
4. gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój umys owy, fizyczny i ruchowy dziecka,
5. zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i s”o eczny dziecka,
d“k“na a takiej k“nkretyzacjiŁ R“związanie t“ narusza b“wiem zasadę ekwiwalentn“ ci wiadcze , gdy
niezale nie “d teg“, jakie wiadczenia i w jakim rozmiarze skonsumuje konkretne dziecko, jego rodzice
(“”iekun“wie ”rawni) będą z“blig“wani d“ wniesienia sta ej “” atyŁ I tak, na podstawie kwestionowanej
uchwa y “” atę we wskazanej wys“k“ ci z“b“wiązani byliby wn“sić zarówn“ r“dzice dziecka ”rzebywająceg“ w punkcie przedszkolnym 6 godzin, jak i r“dzice dziecka ”rzebywająceg“ w nim 8 g“dzin, które
z “czywistych względów sk“rzysta z us ug “fer“wanych ”rzez ”unkt ”rzedszk“lny w większym wymiarzeŁ
W “rzecznictwie sąd“w“administracyjnym wiel“kr“tnie ”“dkre lan“, e uchwal“na na mocy art. 14
ust. 5 ustawy “” ata nie m“ e mieć charakteru sta eg“, wynika z niej bowiem wówczas “b“wiązek jej
ponoszenia w ka dym ”rzy”adku uczęszczania ”rzez dzieck“ d“ ”unktu ”rzedszk“lneg“, bez uwzględnienia przy tym r“dzaju wiadcze , ich jak“ ci czy czasu trwania. W wyroku z dnia 3 marca 2009 r., sygn.
akt I OSK ńń89łŃ8 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzi , i ustalenie “” aty na sztywnym poziomie
z“b“wiązującej d“ jej ”“n“szenia niezale nie “d czasu k“rzystania i charakteru d“datk“wych wiadcze
“”ieku cz“-wychowawczych oferowanych przez dany punkt przedszkolny, stanowi istotne naruszenie
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie “ wiatyŁ
Mając na uwadze ”“wy sze, stwierdzenie niewa n“ ci § 1 ust. 2 uchwa y Nr XXX/428/09 Rady
Gminy Dobra z dnia 24 wrze nia 2ŃŃ9 r. w s”rawie ustalenia wysoko ci o” aty za wiadczenia ”unktów
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobra, w brzmieniu ”rzyjętym § 1 pkt 1 uchwa y Nr XLI/568/10
Rady Gminy Dobra z dnia 9 wrze nia 2Ńń0 r. zmieniającą uchwa ę w s”rawie ustalenia wysoko ci o” aty
za wiadczenia ”unktów ”rzedszkolnych ”rowadzonych ”rzez Gminę Dobra, jest konieczne i w ”e ni uzasadnione.
R“zstrzygnięcie nadz“rcze m“ e być zaskar “ne d“ W“jewódzkieg“ Sądu Administracyjnego
w SzczecinieŁ Skargę wn“si się za ”“ rednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni
“d dnia d“ręczenia r“zstrzygnięciaŁ
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Marcin Zydorowicz
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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCZE NR NK.4.0911-103/10[SA]
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia ń9 ”a dziernika 2Ńń0 r.
stwierdzające niewa no ć uchwa y Nr XLI/235/2010 Rady Gminy Osina z dnia ń8 wrze nia
2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina
w obrębie geodezyjnym Osina.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675) stwierdzam niewa n“ ć:
uchwa y Nr XLI/235/2010 Rady Gminy Osina z dnia ń8 wrze nia 2Ńń0 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina.
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Uzasadnienie
W dniu ń8 wrze nia 2Ńń0 r. Rada Gminy Osina ”“dję a uchwa ę Nr XLI/235/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina.
W ”“dstawie ”rawnej kwesti“n“wanej uchwa y “rgan stan“wiący Gminy Osina ”rzyw“ a art. 20
ust. 1 ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z ”ó nŁ zm.), zgodnie z którym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu
jego zgodno ci z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocze nie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale ą do zada w asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
”ublicznych. Czę ć tekstowa ”lanu stanowi tre ć uchwa y, czę ć graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią za ączniki do uchwa y. Na podstawie cyt. regulacji Rada Gminy mia a k“m”etencję d“ ”“djęcia przedmi“t“wej uchwa y, c“ nie budzi wąt”liw“ ci “rganu nadz“ruŁ Jednak w toku badania jej legalnoci stwierdz“n“, i z“sta a “na ”“djęta z istotnym naruszeniem ”rze”isów ”“wszechnie “b“wiązująceg“
prawa.
ź tre ci art. 20 ust. 2 cytŁ wy ej ustawy wynika, e wójt, (burmistrz, prezydent miasta) przedstawia wojewodzie uchwa ę, o której mowa w ust. 1, wraz z za ącznikami oraz dokumentacją ”rac ”lanistycznych w celu oceny ich zgodno ci z przepisami prawnymi.
Dokumentację ”lanistyczną stan“wią, zg“dnie z tre cią § ń2 r“z”“rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), dokumenty ”“twierdzające wyk“nanie czynn“ ci “kre l“nych
w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast, przepis art. 17 pkt 6 lit. d
- wprowadzony do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na mocy art. 70 pkt 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o ws”ieraniu r“zw“ju us ug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106,
poz. 675) - stan“wi, e wójt, (burmistrz, prezydent miasta) ”“ ”“djęciu ”rzez radę gminy uchwa y
o ”rzystą”ieniu d“ s”“rządzania ”lanu miejsc“weg“ uzyskuje “”inię o projekcie planu Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomunikacji. Z ”rzyw“ anej regulacji wynika, i uzyskanie “”inii
ww. organu stanowi konieczny element ”“stę”“wania zmierzająceg“ d“ ”“djęcia ”rzez “rgan stan“wiący
jednostki sam“rządu teryt“rialneg“ uchwa y w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Norma z nieg“ wynikająca ma bowiem charakter bezwzględnie “b“wiązującyŁ Tym samym,
brak wymaganej “”inii stan“wi naruszenie ”rze”isów regulujących ”r“cedurę ”“dejm“wania uchwa ,
a zatem ”“w“duje wadę ”rzewidzianą w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym naruszenie zasad s”orządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich s”orządzania, a tak e naruszenie w a ciwo ci organów w tym zakresie, ”owodują niewa no ć uchwa y rady gminy w ca o ci lub czę ci. Tak ryg“rystyczne r“związanie w”r“wadz“ne ”rzez
ustaw“dawcę, nie ”“z“stawia “rgan“m nadzoru sfery swobodnego uznania nawet co do stopnia wystę”ująceg“ naruszenia ”rawa w st“sunku d“ “k“liczn“ ci mających miejsce w analizowanym przypadku.
W tym miejscu zauwa yć nale y, e w”rawdzie ”r“cedura ”lanistyczna w omawianej sprawie roz”“częta z“sta a w dniu 27 lutego 2008 r., tj. w dniu ”“djęcia uchwa y Nr XVI/101/2008 Rady Gminy
Osina w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg“, jednak e ustawa o ws”ieraniu r“zw“ju us ug i sieci telekomunikacyjnych nie zawiera ”rze”isów
”rzej ci“wych, które ”“zwala yby na zast“s“wanie regulacji d“tychczas “b“wiązujących, czyli w brzmieniu “b“wiązującym ”rzed n“welizacjąŁ Brak tych ”rze”isów ”“zwala na zast“s“wanie zasady bez”“ rednieg“ dzia ania n“weg“ ”rawaŁ Oznacza t“, e “d chwili wej cia w ycie n“wych n“rm ”rawnych nale y
je st“s“wać d“ wszystkich st“sunków ”rawnych, zdarze czy stanów rzeczy daneg“ r“dzaju, zarówn“
tych, które d“”ier“ ”“wstaną, jak i tych, które ”“wsta y wcze niej, ”rzed wej ciem w ycie n“wych
”rze”isów, ale które trwają w okresie dokonywania zmiany prawa (jak w niniejszej sprawie). Procedura
planistyczna - w omawianym stanie faktycznym - zak“ czy a się w dniu ń8 wrze nia 2Ńń0 r., tj. w dniu
”“djęcia uchwa y Nr XLI/235/2010, a więc ”“ u” ywie ”“nad dwóch miesięcy “d wej cia w ycie przepisu art. 17 pkt 6 lit. d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na m“cy któreg“ “rgan
wykonawczy Gminy Osina z“blig“wany by d“ uzyskania wymaganej “”inii Prezesa Urzędu K“munikacji
Elektronicznej. Z ”rze”r“wadz“neg“ ”“stę”“wania nadz“rczeg“ wynika jednak, i Wójt Gminy Osina wbrew dyspozycji zawartej w ww. przepisie - nie uzyska wymaganej opinii, o czym poinform“wa “rgan
nadzoru pismem z dnia 6 ”a dziernika 2Ńń0 r.
W związku z ”“wy szym stwierdzenie niewa n“ ci uchwa y Nr XLI/235/2010 Rady Gminy Osina
z dnia ń8 wrze nia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Osina w obrębie geodezyjnym Osina, jest w ”e ni uzasadni“ne i konieczne.
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Niniejsze r“zstrzygnięcie nadz“rcze m“ e być zaskar “ne d“ W“jewódzkieg“ Sądu Administracyjnego w SzczecinieŁ Skargę wn“si się w terminie 3Ń dni “d dnia d“ręczenia r“zstrzygnięcia za ”“ rednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.
w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Andrzej Chmielewski
WICEWOJEWODA
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ROźSTRźYGNIĘCIś NAŚźORCZE NR NK.4.0911-108/10[SA]
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 29 ”a dziernika 2Ńń0 r.
stwierdzające niewa no ć § 4 uchwa y Nr LXIII/1070/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia
12 ”a dziernika 2Ńń0 r. w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie
miasta i gminy Barlinek.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675) stwierdzam niewa n“ ć:
§ 4 uchwa y Nr LXIII/1070/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia ń2 ”a dziernika 2Ńń0 r. w sprawie
zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie miasta i gminy Barlinek.

Uzasadnienie
W dniu 12 ”a dziernika 2Ńń0 r. Rada Miejska w Barlinku ”“dję a uchwa ę Nr LXIII/1070/2010
w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie miasta i gminy Barlinek.
W podstawie prawnej ww. uchwa y Rada ”rzyw“ a a, m.in. przepisy art. 40 ust. 3 i 4 ustawy o sam“rządzie gminnym, zgodnie z którymi “rgan stan“wiący gminy ma kom”etencję d“ wydawania aktów
prawa miejscowego, w tym ”rze”isów ”“rządk“wychŁ
W § 2 uchwa y Nr LXIIIłńŃ7Ńł2ŃńŃ Rada ”“stan“wi a, e w celu ochrony ycia i zdrowia obywateli
oraz dla za”ewnienia ”orządku, s”okoju i bez”iecze stwa ”ublicznego w”rowadza się zakaz w”rowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie miasta i gminy Barlinek. Z kolei, w § 3 tej e uchwa y Rada wskaza a, e naruszenie zakazu, o którym mowa w § 2 podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykrocze (Dz. U. z 2007 r. Nr 109,
poz. 756 z ze zm.) oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks ”ostę”owania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze. zm.).
Mając na uwadze ”“wy sze, stwierdzić nale y, e ”“stan“wienia uchwa y Rady Miejskiej w Barlinku
”“djętej na sesji w dniu ń2 ”a dziernika 2Ńń0 r. stan“wią ”rze”isy ”“rządk“we, o których mowa
w art. 40 ust. 3 i 4 ustawy o sam“rządzie gminnym. Zatem, ”rzy “kre laniu ich wej cia w ycie zastosowanie winny mieć ”rze”isy ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o “g aszaniu aktów n“rmatywnych i niektórych innych aktów ”rawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.).
Zgodnie z tre cią art. 4 ust. 3 tej e ustawy ”rze”isy ”orządkowe wchodzą w ycie ”o u” ywie
trzech dni od dnia ich og oszenia. W uzasadnionych ”rzy”adkach ”rze”isy ”orządkowe mogą wchodzić
w ycie w terminie krótszym ni trzy dni, a je eli zw oka w wej ciu w ycie ”rze”isów ”orządkowych
mog aby s”owodować nieodwracalne szkody lub ”owa ne zagro enia ycia, zdrowia lub mienia, mo na

