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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.125.2017.DC
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 1 września 2017 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.),
stwierdzam nieważność
§ 3. uchwały Nr XXXV/424/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia
„Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017 – 2023”.
Uzasadnienie
W dniu 26 lipca 2017 r. Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwałę Nr XXXV/424/2017 w sprawie
przyjęcia „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017 – 2023”. Uchwała
wpłynęła do organu nadzoru w dniu 2 sierpnia 2017 r. i z urzędu poddana została kontroli legalności.
Analiza uchwały wykazała, iż zapis § 3 został podjęty z istotnym naruszeniem prawa, w związku
z czym w dniu 30 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jego
nieważności.
Rada Miejska treścią § 3 przedmiotowej uchwały postanowiła: „Uchwała wchodzi w życie
po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego”, a tym samym
zakwalifikowała niniejszą uchwałę do kategorii aktów prawnych podlegających publikacji we wskazanym
urzędowym publikatorze. Zgodnie z brzmieniem art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)
w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się m.in. akty prawa miejscowego stanowione przez organ
gminy oraz inne akty prawne, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych.
Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż kwestionowana uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego,
a obowiązku jej publikacji nie można również wywieść z innych przepisów ustawowych.
Program rewitalizacji nie jest aktem prawa miejscowego, a zatem nie ma mocy powszechnie
obowiązującej. Uchwała w sprawie programu ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, którego
ustalenia są wiążące wyłącznie dla organów gminy. Regulacja programu nie może bezpośrednio kształtować
uprawnień i obowiązków obywateli, jak również nie wynika z niego samodzielna podstawa prawna
do wydawania decyzji administracyjnych.
W kontekście zaprezentowanych wyżej kryteriów, należy negatywnie odnieść się do wprowadzenia,
przez Radę Miejską w Suwałkach, wymogu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego. Stwierdzenie zatem nieważności § 3 badanego aktu jest w pełni uzasadnione.
W pozostałym zakresie objętym postępowaniem nadzorczym odstąpiono od stwierdzenia nieważności.
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Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
z up. Wojewody Podlaskiego
Kierownik Zespołu Radców Prawnych
Urszula Dunaj

