
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.110.2012 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

stwierdzam nieważność  

uchwały Nr XVIII/121/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn 

w 2012 roku w całości, jako sprzecznej z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. 

zm.), dalej jako "ustawa".  

Uzasadnienie  

Rada Gminy Krupski Młyn, działając na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), przyjęła Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2012 roku. Uchwała 

została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 4 kwietnia 2012r.  

Należy zauważyć, iż Rada Gminy Krupski Młyn mocą § 3 uchwały zadecydowała o konieczności jej 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Tymczasem w opinii organu nadzoru materia 

przedmiotowej uchwały nie należy do żadnej z kategorii aktów prawnych ogłaszanych w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym, wymienionych w art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych. Regulacja ta określa zamknięty katalog aktów, które podlegają ogłoszeniu w tymże 

publikatorze. W katalogu tym znajdują się dwie kategorie aktów stanowionych przez radę gminy podlegających 

ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym tj.:  

a) akty prawa miejscowego stanowione przez radę gminy – art. 13 pkt 2 ustawy  

b) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy 

szczególne.  

Przedmiotowa uchwała nie może jednak zostać zakwalifikowana do żadnej z wyżej wymienionych kategorii, 

w szczególności nie może być uznana za akt prawa miejscowego. Z tego powodu nie istnieje obowiązek jej 

publikacji oraz uzależnienia wejścia jej w życie od ustanowienia odpowiedniego vacatio legis dla 

stanowionego przepisu powszechnie obowiązującego.  

W związku z powyższym, uchwała Nr XVIII/121/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 marca 2012r. 

została podjęta z naruszeniem obowiązujących przepisów, co stanowi stwierdzenie jej nieważności w całości 

uzasadnionym i koniecznym.  

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 maja 2012 r.

Poz. 1929



Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.  

  

 

z up. WOJEWODY 

ŚLĄSKIEGO 

Dyrektor Wydziału Nadzoru 

Prawnego  

 

 

Krzysztof Nowak 

Otrzymują:  

1) Rada Gminy Krupski Młyn  

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  

2) aa.  
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