
t
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
NR NK-N.4131.162.2.2020.KW

Wrocław, 6 kwietnia 2020 r.

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały nr 121/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ulg dla weteranów 
i weteranów poszkodowanych za korzystanie z usług w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Zgorzelec.

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy Zgorzelec na sesji w dniu 26 lutego 2020 r. podjęła uchwałę Nr 121/20 w sprawie ulg dla 
weteranów i weteranów poszkodowanych za korzystanie z usług w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Zgorzelec.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 18 marca 2020 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naruszeniem 
art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), 
art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) w związku z art. 2 i 3 ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 ze zm.) 
polegającym na nieprawidłowej realizacji upoważnienia ustawowego w zakresie ustalania w ramach 
cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ulg dla niektórych ich 
użytkowników.

Analizowaną uchwałą Rada Gminy Zgorzelec przyznała weteranom i weteranom poszkodowanym ulgi za 
korzystanie z usług gminnych jednostek organizacyjnych. Przedmiotowa uchwała podjęta została na 
podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce 
komunalnej, w związku z art. 2 i 3 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Żaden 
z przywołanych w podstawie prawnej przepisów nie przyznaje organowi stanowiącemu gminy uprawnienia 
do przyjęcia takich regulacji.

Przyznanie uprawnień do ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych nie mieści się w ramach 
kompetencji rady gminy z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do uregulowania zasad i trybu 
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa o weteranach działań poza 
granicami państwa również nie zawiera upoważnienia dla rady gminy w tym zakresie. Natomiast na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej organowi stanowiącemu gminy przyznano 
kompetencję do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej jednostek samorządu terytorialnego (w tym również regulowania ulg w korzystaniu z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej).

W  tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że realizując upoważnienie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o gospodarce komunalnej rada gminy powinna kompleksowo uregulować kwestię cen i opłat za korzystanie 
z danego obiektu czy urządzenia użyteczności publicznej, w tym kwestię ulg. Brak jest możliwości podjęcia 
przez radę gminy uchwały stanowiącej wyłącznie o kwestii ulg w cenach i opłatach dotyczących różnych 
obiektów czy urządzeń użyteczności publicznej, bez wskazania wysokości tych cen i opłat albo sposobu ich 
ustalania.
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Podsumowując, Rada Gminy Zgorzelec chcąc przyznać weteranom i weteranom poszkodowanym ulgę 
w korzystaniu z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, powinna dokonać stosownych zmian 
w poszczególnych uchwałach regulujących kwestie cen i opłat za konkretne obiekty i urządzenia 
użyteczności publicznej (tj. w uchwale dotyczącej cen i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich, 
w uchwale dotyczącej cen i opłat za korzystanie z lodowiska, w uchwale dotyczącej cen i opłat za 
korzystanie z usług Centrum Rekreacyjno-Turystycznego, itd.).

Mając na względzie powyższe, w ocenie organu nadzoru, regulacje dotyczące ulg dla weteranów 
i weteranów poszkodowanych nie mogą zostać przyjęte w takim kształcie. Z kolei każdorazowe 
przekroczenie kompetencji do podejmowania uchwał powinno być traktowane jako istotne naruszenie 
prawa, skutkujące nieważnością uchwały. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2000 r.: „Opierając się na konstrukcji wad powodujących nieważność można 
wskazać rodzaje naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących nieważnością 
uchwały organu gminy. Do nich należy naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję do 
podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów 
prawa materialnego -  przez wadliwą ich wykładnię -  oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania 
uchwał.” (sygn. akt I SA/Wr 1798/99, CBOSA).

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wicewojewoda Dolnośląski 

Jarosław Kresa
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