
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.106.2020 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 9 marca 2020 r. 

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

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), stwierdzam nieważność § 3 uchwały Nr XVI/122/7/2020 Rady Gminy 

Płośnica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Płośnica 

na lata 2020-2023. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy Płośnica, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

o samorządzie gminnym oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067), przyjęła, w formie załącznika do uchwały, program opieki nad 

zabytkami gminy Płośnica na lata 2020-2023. 

W treści § 3 uchwały Rada postanowiła, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tym samym, Rada określiła wejście 

w życie uchwały w sposób przewidziany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), tj. w sposób właściwy dla 

aktów normatywnych zawierających przepisy powszechnie obowiązujące. 

Należy zważyć, iż przedmiotowa uchwała nie jest aktem normatywnym w rozumieniu art. 4 ust. 1 

powołanej ustawy, nie jest też aktem prawa miejscowego wymienionym w art. 40 ust. 1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym, nie zawiera również norm o charakterze abstrakcyjnym i generalnym. 

Wobec czego uchwała ta winna wejść w życie z dniem podjęcia i na podstawie normy zawartej w art. 87 

ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z art. 13 pkt 10 ustawy o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zostać ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Eliminacja § 3 przedmiotowej uchwały spowoduje, iż akt ten, wejdzie w życie z dniem podjęcia. Obowiązek 

jej publikacji wynika natomiast z wyżej powołanego art. 87 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

Mając na uwadze powyższe, rozstrzygnięto jak w sentencji. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 

30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

  

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2020 r.
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