
 

 

UCHWAŁA NR 15/2011 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 2 lutego 2011 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr III/7/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr LI/363/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia 

wysokości dziennych stawek opłat targowych  

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunko-
wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu uchwala, co następuje:  

§ 1. Stwierdza się nieważność części § 5 uchwały nr III/7/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr LI/363/10 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wyso-
kości dziennych stawek opłat targowych w zakresie słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku”, 
z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uzasadnienie 

Uchwała nr III/7/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/363/10 Rady Miasta i Gminy 
Wiązów z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych, 
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 7 stycznia 2011 roku.  

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta i Gminy Wiązów dokonała zmiany §§ 1–3 uchwały nr LI/363/10 
z dnia 28 października 2010 roku.  

Następnie w § 5 Rada Miasta i Gminy postanowiła, iż „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2011”.  

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ak-
ty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wcho-
dzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin 
dłuższy.  

Bez wątpienia badana uchwała należy do kategorii aktów normatywnych abstrakcyjnych i generalnych, 
których wejście w życie wymaga zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis. Zakwestionowana uchwała 
zachowuje co prawda 14-dniowy okres vacatio legis, niemniej z jej treści wynika, iż wywołuje ona skutki 
prawne od dnia 1 stycznia 2007 r., czyli de facto i de iure nadaje moc wsteczną.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu orzekło jak 
w sentencji.  

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta i Gminy Wiązów przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regional-
nej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.  

 
 Przewodnicząca Kolegium  

Regionalnej Izby Obrachunkowej  
we Wrocławiu:  

Lucyna Hanus 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2012 r.
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