
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.36.2015.MA 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 594 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

§ 6. uchwały nr VII/37/15 Rady Gminy Trzcianne z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

UZASADNIENIE 

26 marca 2015 r. Rada Gminy Trzcianne, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 151 § 1, art. 152, 

art. 154 § 1, § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  

poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 2 i art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  

(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) podjęła uchwałę nr VII/37/15 w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych spółka z ograniczona odpowiedzialnością, która to uchwała wpłynęła do organu nadzoru 

1 kwietnia 2015 r. 

Analiza przedmiotowej uchwały wykazała, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa, w związku 

z czym 10 kwietnia 2015 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności. 

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, że § 6 uchwały istotnie narusza art. 13 pkt 2  

i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  

(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.). 

W art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej warunkuje się możliwość wejścia w życie aktu 

prawa miejscowego od jego ogłoszenia na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Przepisy tej ustawy jednoznacznie przesądzają z jednej 

strony o kwalifikacji aktów prawa miejscowego, stanowionych przez organy gminy, do katalogu aktów 

podlegających publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 pkt 2). 

Rada Gminy Trzcianne w § 6 przedmiotowej uchwały postanowiła, że uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Określenie takiego 

terminu wejścia w życie oznacza, że Rada zakwalifikowała przedmiotową uchwałę do kategorii aktów prawa 

miejscowego, którego wejście w życie uzależnione jest od ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Zapis ten narusza 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. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 kwietnia 2015 r.

Poz. 1402



Podjęta przez Radę Gminy Trzcianne uchwała nie jest aktem prawa miejscowego. O zaliczeniu danego aktu 

prawnego do kategorii aktów prawa miejscowego decydują występujące łącznie następujące przesłanki: 

kompetencja do ich stanowienia, powszechny, normatywny i wykonawczy charakter oraz terytorialny zasięg 

działania. (D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz- Kraków 2003, s. 69-75). 

Niespełnienie, którejkolwiek z tych przesłanek pozbawia dany akt prawny cech aktu prawa miejscowego. 

Przedmiotowa uchwała, jako akt indywidualny i organizacyjny może być uznana za akt stosowania prawa 

wynikający z kompetencji przyznanych jednostce samorządu terytorialnego przez normy konstytucyjne 

i ustawowe. Nie jest ona natomiast aktem normatywnym, zawierającym normy abstrakcyjne i generalne.  

Nie zawiera bowiem spełniających te cechy elementów regulacyjnych, zobowiązujących, zakazujących czy 

dozwalających w sposób generalny i abstrakcyjny określonych zachowań. Z tych względów nie może być ona 

kwalifikowana jako akt prawa miejscowego w rozumieniu art. 87 i 94 Konstytucji RP, a tym samym 

nie podlega obowiązkowi publikowania na zasadach określonych w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt II 

SA/Go 567/11).  

Uchwała w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością nie jest aktem prawa miejscowego, nie jest również takim aktem, którego obowiązek 

ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym wynika z przepisów szczególnych. 

Należało zatem stwierdzić nieważność § 6 uchwały nr VII/37/15 Rady Gminy Trzcianne z dnia 26 marca 

2015 r. w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Mając powyższe na uwadze, rozstrzygnięcie nadzorcze we wskazanym w sentencji zakresie jest 

uzasadnione. 

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. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje Gminie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

Z up. Wojewody Podlaskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Aneta Kuberska 
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