
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

Nr NK-I.4131.13.2015.AKop

z dnia 2 lutego 2015 r

Rada Gminy Deszczno

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r, 
poz. 594 z późn. zm) stwierdzam nieważność § 3 uchwały Rady Gminy Deszczno III/18/2014 z dnia 29 grudnia 
2014 r. w sprawie uchylenia uchwały XLIII/331/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie 
zezwolenia na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno.

Uzasadnienie

W dniu 29 grudnia 2014 r. Rada Gminy Deszczno podjęła uchwałę Nr III/18/2014 w sprawie uchylenia uchwały 
XLIII/331/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zezwolenia na zbycie w drodze 
przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno. Uchwała została doręczona 
organowi nadzoru w dniu 2 stycznia 2015 r.

Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdza, iż § 3 uchwały istotnie narusza art. 4 ust. 1 w zw. 
z art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr197 poz. 1172 ze zm.).

Rada Gminy Deszczno mocą  §1 uchwały uchyliła uchwałę nr XLIII/331/10 w sprawie jak wyżej, a §3 postanowiła 
, że: ,,uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego". Wprowadzając taki zapis rada uznała, uchwałę za akt prawa miejscowego.
W ocenie organu nadzoru rada błędnie zakwalifikowała ww. uchwalę jako akt prawa miejscowego. Kwestionowana 
uchwala nie ma charakteru przepisów powszechnie obowiązujących w rozumieniu art. 40 ust. 1 i 2 ustawy 
o samorządzie gminnym. Nie jest również aktem prawnym, którego obowiązek ogłoszenia w dzienniku urzędowym 
wynika z przepisów szczególnych. Z tych też względów zakwestionowany przepis istotnie narusza 
w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w myśl, którego akty 
normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą 
w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określił termin dłuższy jak 
i art. 13 pkt 2 i 10 tej ustawy który wyraźnie określił, że w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się m.in. akty 
prawa miejscowego stanowione przez organy gmin oraz inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia 
i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.Skoro przedmiotowa uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, 
nie jest również takim aktem, którego obowiązek ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym wynika 
z przepisów szczególnych to brak jest podstaw do ogłoszenia jej w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak na wstępie.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Skargę wnosi się za pośrednictwem 
Wojewody Lubuskiego.

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

 

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

i Kontroli

Teresa Kaczmarek
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