
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.107.2.2021.MC2 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.), 

stwierdzam nieważność 

§ 2 uchwały nr XV/133/21 Rady Gminy w Platerówce z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany 

Uchwały nr XXXVI/192/14 Rady Gminy w Platerówce z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi. 

Uzasadnienie  

Rada Gminy w Platerówce na sesji w dniu 25 marca 2021 r. podjęła uchwałę nr XV/133/21 w sprawie zmiany 

Uchwały nr XXXVI/192/14 Rady Gminy w Platerówce z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi, zwaną dalej „uchwałą”. 

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 31 marca 2021 r. 

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie § 2 uchwały z istotnym 

naruszeniem art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, 

poz. 483), polegającym na wskazaniu utraty mocy obowiązującej przez uchwałę, która zawiera wyłącznie 

przepisy zmieniające. 

Rada Gminy w Platerówce w § 2 uchwały nr XV/133/21 przyjęła: „Traci moc uchwała nr VII/54/19 Rady 

Gminy w Platerówce z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/192/14 Rady Gminy 

w Platerówce z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych 

i odpłatności za te usługi (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 7267)”. 

Cytowanym przepisem wprowadzono regulację, której celem było uchylenie uchwały nr VII/54/19 Rady 

Gminy w Platerówce z dnia 28 listopada 2019 r. Natomiast wymieniona uchwała, to akt nowelizujący. Z tego 

względu jej uchylanie lub zmienianie po wejściu w życie jest bezprzedmiotowe. Zmian w obowiązującym stanie 

prawnym, w tym także polegających na uchyleniu aktów lub przepisów, dokonuje się w ten sposób, że zmienia 

się tekst uchwały obowiązujący w dniu wejścia w życie przepisów zmieniających. Jeśli pierwotnie przyjęty tekst 

uchwały był zmieniany, zmienia się taką wersję aktu, która uwzględnia wprowadzone wcześniej zmiany. Zawsze 

jednak nowelizacja uchwały powinna odnosić się do uchwały pierwotnej, trzeba bowiem mieć na względzie,  

że przepisy zmieniające mają charakter czynności konwencjonalnej. Przepisy zmieniające mają bowiem 

charakter niesamodzielny – nie służą bezpośrednio do wyrażania norm prawnych, lecz do wprowadzania zmian 

w obowiązujących przepisach merytorycznych. Niesamodzielny charakter przepisów nowelizujących oznacza 

również, że mają one charakter jednorazowy, a normatywny skutek „konsumuje się” (wyczerpuje się) 

w momencie ich wejścia w życie. Oznacza to, że przepis sam w sobie przestaje być elementem systemu prawa. 

Jego treść ulega bowiem „przeniesieniu” do tekstu przepisu zmienianego. Jak trafnie to ujął TK w wyroku z dnia 

12 grudnia 2005 r., SK 20/04, OTK-A 2005, nr 11, poz. 133: to nie przepis nowelizujący (ergo ustawa, której 

jest elementem) podlega stosowaniu rozumianemu jako wynik subsumcji, lecz przepis nim zmieniony. Skoro zaś 
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przepisy zmieniające nie podlegają bezpośrednio stosowaniu, to nie mogą się do nich odnosić przepisy 

uchylające. Uchylenie przepisów zmieniających po ich wejściu w życie nie powoduje automatycznie 

„wycofania” zmian, które one wprowadziły, ani nie przywraca mocy przepisom przez nie uchylonym (abrogata 

lege abrogante non reviviscit lex abrogata). Tym samym uchylenie bądź zmiana przepisów uchwały 

nowelizującej nie ma wpływu na treść uchwały pierwotnej. Uchylenie przepisów wprowadzonych uchwałą 

nowelizującą możliwe jest tylko poprzez uchylenie (całej lub poszczególnych przepisów) uchwały pierwotnej 

(G. Wierczyński, Teza 1 do § 91 zasad techniki prawodawczej [w:] Redagowanie i ogłaszanie aktów 

normatywnych. Komentarz, 2016, LEX). 

Zatem mając na względzie, że przepisy zmieniające mają charakter jednorazowy, a ich normatywny 

skutek wyczerpuje się w momencie ich wejścia w życie, uchylenie uchwały nr VII/54/19 Rady Gminy 

w Platerówce z dnia 28 listopada 2019 r. było nie tylko bezprzedmiotowe, ale również niedopuszczalne 

w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego oraz podstawowych zasad techniki prawodawczej 

(tak też Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 20 września 2012 r., sygn. akt 

III SA/Wr 317/12). 

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji. 

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 organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, 

z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Wojewoda Dolnośląski: 

Jarosław Obremski 
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