
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
Nr NK-I.4131.150.2015.AZie
z dnia 1 października 2015 r.

Rada Miejska w Drezdenku
Na podstawie art. 91 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm) stwierdzam nieważność doręczonej w dniu 2 września 
2015 r. uchwały Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie 
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do 
roku 2022”., w części § 3 uchwały.

Uzasadnienie
W dniu 26 sierpnia 2015r. Rada Miejska w Drezdenku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”.

Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdza, że akt ten istotnie narusza prawo, tj. 
art. 13 pkt 2 i pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktach prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

Rada Miejska w § 3 przedmiotowej uchwały postanowiła, że „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”. Określenie takiego 
terminu wejścia w życie oznacza, że rada zakwalifikowała uchwałę do kategorii aktów prawa 
miejscowego, którego wejście w życie uzależnione jest od ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. Zapis ten stanowi przekroczenie ustawowego upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 1 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. W wymienionym artykule 
ustawodawca postanowił, że 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 określi termin dłuższy. Jednocześnie art. 13 pkt 2 i 10 ustawy 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.

W ocenie organu nadzoru uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Drezdenko na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022” nie posiada cech właściwych dla aktu prawa 
miejscowego. Nie rozstrzyga bowiem o prawach i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę 
samorządową, lecz jest aktem kierownictwa wewnętrznego, konkretyzującym sposoby działania gminy 
zmierzające do osiągnięcia celów ustawowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 
2013r., poz. 1232 ze zm.) "programy ochrony środowiska",mają realizować politykę ekologiczną 
państwa. Jest
o nich mowa w ogólnej części ustawy (art. 17 ust. 1). Ich treść ma mieć znaczenie kierunkowe, nie 
konkretyzujące jeszcze uprawnień lub obowiązków podmiotów zewnętrznych. Dopiero odrębnie nazwane 
przez ustawodawcę "programy" (bez określenia; "ochrony środowiska"), o jakich mowa w części 
szczegółowej ustawy (art. 84) mogą zawierać regulacje powszechnie obowiązujące, gdyż ich celem jest 
doprowadzenie do przestrzegania standardów jakości ochrony środowiska przez wszystkie podmioty (por. 
wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 stycznia 2005r., sygn. akt II SA/Kr 1385/04, LEX nr 144132).

Reasumując stwierdzić należy, iż przedmiotowa uchwała nie jest aktem, o którym mowa art.13 pkt 2 
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktach prawnych ani żadnym innym aktem 
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prawnym, którego obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych (art.13 pkt 10 ww. ustawy). 
Stąd też zasadnym było zakwestionowanie postanowień dotyczących wejścia w życie aktu.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej 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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