
Wrocław, 21 kwietnia 2017 r. 
WOJEWODA DOLNOSLASKI 
NR NK-N.4131.139.2.2017.KW

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.)

stwierdzam nieważność

§ 3 we fragmencie „po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego” uchwały 
Nr XXXII/208/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIX/110/99 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Zgorzeleckiego.

Uzasadnienie

Rada Powiatu Zgorzeleckiego na sesji w dniu 31 marca 2017 r. podjęła uchwałę Nr 
XXXII/208/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/110/99 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 
8 listopada 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 
Zgorzeleckiego.

Przedmiotowa uchwała została przesłana pismem z dnia 3 kwietnia 2017 r. (znak pisma: 
BRZ.0711.19.2017) i wpłynęła do organu nadzoru w dniu 7 kwietnia 2017 r.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie § 3 we fragmencie „po 
upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego” uchwały z istotnym naruszeniem 
art. 13 pkt 2 i pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.).

Analizowaną uchwałą Rada Powiatu Zgorzeleckiego zmieniła uchwałę Nr XIX/110/99 z dnia 
8 listopada 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 
Zgorzeleckiego, w taki sposób, że załącznik do uchwały Nr XIX/110/99 (Regulamin Społecznej Straży 
Rybackiej Powiatu Zgorzeleckiego) otrzymał brzmienie, jak załącznik do analizowanej uchwały. 
W § 3 uchwały Rada postanowiła, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego.

Przede wszystkim należy zauważyć, że treść badanej uchwały koncentruje się na zmianie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej, poprzez nadanie jej nowego 
regulaminu. Regulamin Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Zgorzeleckiego jest natomiast aktem 
wewnętrznym tej jednostki.

Dodatkowo należy podkreślić, że zarówno uchwała Nr XIX/110/99, jak i uchwała zmieniająca Nr 
XIX/149/2012, nie zostały skierowane do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 652): „Rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż 
Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane 
organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa”. Natomiast na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy 
o rybactwie śródlądowym: „Regulamin Społecznej Straży Rybackiej uchwala rada powiatu” .

W związku z powyższym, w ocenie organu nadzoru, niedopuszczalne jest skierowanie badanego 
aktu do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, jak uczyniono to w § 3 uchwały. Przepis 
art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych zawiera katalog

Id: RYBMW-ZEIZD-YZHVR-PJMJS-JGRJT. Podpisany Strona 1



aktów prawnych podlegających publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W badanym 
przypadku publikacja wskazanej uchwały byłaby uzasadniona jedynie wtedy, gdyby obowiązek 
ogłoszenia wynikał z przepisu szczególnego (art. 13 pkt 10 ustawy) albo uchwała stanowiłaby akt 
prawa miejscowego (art. 13 pkt 2 ustawy).

Należy zatem stwierdzić, że nie istnieje przepis szczególny nakazujący publikację uchwał tego typu. 
Oznacza to, że ogłoszenie niniejszej uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie jest możliwe 
w oparciu o art. 13 pkt 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych.

Niniejsza uchwała nie jest też aktem prawa miejscowego, co uzasadniałoby publikację na mocy 
art. 13 pkt 2 wspomnianej ustawy. Nie zawiera bowiem uregulowań będących źródłem praw czy 
obowiązków obywateli, usytuowanych poza strukturami aparatu administracji. Jej adresatem są 
członkowie Społecznej Straży Rybackiej oraz organy nadzorujące i kontrolujące Społeczną Straż 
Rybacką. Nie ulega zatem wątpliwości, że przedmiotowa uchwała jest aktem prawa wewnętrznego 
i nie podlega obowiązkowi promulgacji.

Powyższa argumentacja uzasadnia stwierdzenie nieważności § 3 uchwały we fragmencie „po 
upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego”, który został podjęty z istotnym 
naruszeniem art. 13 pkt 2 i 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem Organu 
Nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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