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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.464.2013
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 9 października 2013 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLIV/228/13 Rady Gminy Świnna z 30 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świnna", jako
sprzecznej z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 856) oraz 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.).
uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Świnna przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.
Jako podstawę prawną do podjęcia kwestionowanej uchwały Rada wskazała m. in. art. 11a ustawy, w którym
zgodnie z ust. 1 "Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt". W myśl art. 11a ust. 2 ustawy program taki obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Dodatkowo, zgodnie z art. 11a ust. 5 ustawy, każdy program zawiera wskazanie wysokości środków
finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.
Należy zauważyć, że naruszeniem obowiązującego prawa jest zapis § 3 przedmiotowej uchwały, zgodnie
z którym "uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia". Określenie takiego terminu oznacza, że Rada zakwalifikowała
niniejszą uchwałę do kategorii aktów prawa miejscowego, których wejście w życie uzależnione jest od
ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
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Tymczasem, w ocenie organu nadzoru, uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt nie stanowi aktu prawa miejscowego. Należy
podkreślić, iż akt prawa miejscowego musi posiadać cechę powszechnego obowiązywania na obszarze
działania organów, które go ustanowiły. Należy zatem zwrócić uwagę na istotne cechy przepisów powszechnie
obowiązujących, a szczególnie na to, że: 1) są one adresowane i obowiązują określone ogólnie kategorie
podmiotów, 2) określają zasady zachowania się określonych kategorii adresatów, a więc ich prawa i obowiązki,
3) akty te nie mogą konsumować się przez jednorazowe zastosowanie (muszą być powtarzalne), 4) akt ten musi
zostać ogłoszony w sposób przewidziany prawem. Ponadto norma powszechnie obowiązująca musi mieć
jednocześnie generalny charakter, tzn. musi określać adresatów przez wskazanie ich cech, a nie przez
wymienienie z nazwy.
W ocenie organu nadzoru uchwała podjęta przez Radę Gminy Świnna nie zawiera cech, które umożliwiłyby
zakwalifikowanie jej do kategorii aktów prawa miejscowego. Nie rozstrzyga ona bowiem o prawach
i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę samorządową, lecz jest aktem kierownictwa wewnętrznego,
konkretyzującym sposoby działania gminy zmierzające do osiągnięcia celów ustawowych. Stanowisko to
potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w wyroku z dnia 11 lipca 2012r., sygn. akt II
SA/Go 487/12. Identyczny pogląd zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
w uzasadnieniu do wyroku z dnia 7 sierpnia 2012r., sygn. akt III SA/Lu 463/12, w którym wskazał, iż
"uchwała określająca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
jest aktem kierownictwa wewnętrznego, skierowanym do organów gminy oraz podporządkowanych gminie
podmiotów, nie zawiera natomiast norm abstrakcyjnych, generalnych, adresowanych do podmiotów
znajdujących się poza strukturą organizacyjną organów gminy".
Wobec braku podstaw do zastosowania w przedmiotowej uchwale trybu wejścia w życie określonego
w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych zasadne jest
stwierdzenie, iż uchwała ta rażąco narusza przepis art. 13 ustawy. Nie ulega wątpliwości, iż publikacji
w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlegają wyłącznie: uchwały zakwalifikowane do aktów prawa
miejscowego oraz uchwały nie będące prawem lokalnym - jednakże wyłącznie w przypadku, gdy przepisy
szczególne tak stanowią. Tymczasem, omawiana uchwała nie mieści się w katalogu aktów prawnych,
podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie wymienionego art. 13 ustawy.
Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
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