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INFORMACJA 

Przekazanie rozstrzygnięcia nadzorczego 

Przekazuję w załączeniurozstrzygnięcie nadzorcze dot. uchwały Nr XLIX/289/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 

sierpnia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Nowy Dęblin i Podlipie na 

obszarze miasta Dęblin. 

Załączniki: 

1. RN - Rada Miasta Dęblin - przekazanie wniosku do MSWiA (publikacja).pdf 

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć 

oprogramowania do weryfikacji podpisu 
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Podpis elektroniczny 

14.09.2021, 10:39 

http://172.16.123.132/dms/public/file/pobierz/id/14549/epuap/




Elektronicznie podpisany przez: 

Lech Sprawka; Wojewoda Lubelski 

dnia 13 września 2021 r. 

WOJEWODA LUBELSKI 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN-II.4131.256.2021 
WOJEWODY LUBELSKIEGO 

z dnia 13 września 2021 r. 

stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/289/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 sierpnia 2021 r. 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Nowy Dęblin i Podlipie na obszarze 

miasta Dęblin, w części obejmującej jej § 3 w brzmieniu: „w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego". 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XLIX/289/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wystąpienia 
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego 
o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Nowy Dęblin i Podlipie na obszarze miasta Dęblin, w części 
obejmującej jej § 3 w brzmieniu: „w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego". 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr XLIX/289/2021 została doręczona organowi nadzoru w dniu 2 września 2021 r. 

W podstawie prawnej uchwały Nr XLIX/289/2021 powołano m.in. art. 8 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 
2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443). 

Zgodnie z tym przepisem urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na 
której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny (ust. 1); rada gminy przedstawia wniosek, 
o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem 
wojewody. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej rada gminy jest obowiązana 
uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa 
w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ust. 2). 

W § 3 przedmiotowej uchwały postanowiono, iż: „Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzka Lubelskiego 

Takie określenie terminu wejścia wżycie uchwały oznacza, iż Rada Miasta Dęblin zakwalifikowała 
przedmiotową uchwałę do kategorii aktów prawa miejscowego, których wejście w życie uzależnione jest od 
ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

W ocenie organu nadzoru przedmiotowa regulacja w zakresie słów: „w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego" nie znajduje uzasadnienia prawnego i pozostaje w sprzeczności z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461). 

Przepis ten określa katalog aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym, który obejmuje: 

1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej; 

2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym 
statuty województwa, powiatu i gminy; 

Id: A5B14A0D-0C60-4AF4-ABE8-49001FB6E1 AD. Podpisany Strona 1 



3) statuty związków międzygminnych, statuty związków powiatów oraz statuty związków powiatowo-
gminnych; 

3a) statuty związków metropolitalnych; 

4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy 
administracji niezespolonej; 

5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: 
wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ 
gminy; 

6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte: 

a) między jednostkami samorządu terytorialnego, 

b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej; 

7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, 
powiatu i województwa; 

8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku 
województwa, rady powiatu lub rady gminy; 

8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu 
terytorialnego; 

9) statut urzędu wojewódzkiego; 

10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy 
szczególne. 

Określony w art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (...) katalog aktów prawnych podlegających 
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym jest zamknięty i nie może być dowolnie rozszerzany. 

W ocenie organu nadzoru, przedmiotowa uchwała Rady Miasta Dęblin nie stanowi aktu prawa miejscowego, 
a także nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym z mocy przepisów szczególnych. Tym 
samym brak jest podstaw prawnych do zarządzenia ogłoszenia przedmiotowej uchwały w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym. 

Stosownie do treści art. 87 ust. 2 Konstytucji akty prawa miejscowego, bez względu na ich rodzaj, są 
źródłami prawa powszechnie obowiązującego. Powszechnie obowiązujący charakter aktu prawa miejscowego 
wyraża się w kształtowaniu sytuacji prawnej (praw i obowiązków) różnych kategorii adresatów (przede 
wszystkim mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego), którzy organizacyjnie lub służbowo nie są 
podporządkowani organowi wydającemu dany akt. 

Charakter analizowanej uchwały nie pozwala przyjąć, iż stanowi ona akt prawa miejscowego podlegającego 
obowiązkowej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Inicjatywa wystąpienia z określonym wnioskiem do właściwego organu i podjęcie w tym zakresie uchwały 
nie konstytuuje przepisów powszechnie obowiązujących na terenie jednostki samorządu terytorialnego. 
Uchwały podjęte w tym przedmiocie nie należą do kategorii aktów prawa miejscowego. Nie spełniają bowiem 
wymogów uznania ich za takie akty, w szczególności nie zawierają abstrakcyjnych i generalnych norm 
prawnych. Niniejsza uchwała jest aktem podmiotowo i przedmiotowo skonkretyzowanym, ulegającym 
skonsumowaniu po jednorazowym spełnieniu dyspozycji zawartej w uchwale. Uchwała stanowi warunek 
formalny dalszych działań podejmowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Wojewodę Lubelskiego. Nie determinuje jednak w żaden sposób sytuacji administracyjnoprawnej innych 
podmiotów, w szczególności nie rozstrzyga bezpośrednio o ich prawach i obowiązkach. 

Jak podkreśla Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt 
II SA/Ke 533/17, uchwała na mocy której występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy co do zasady nie zawiera norm o charakterze abstrakcyjnym 
i generalnym. Konsumuje się przez jednorazowe zastosowanie - poprzez wystąpienie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości. 
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W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/289/2021 we wskazanej części jest 
uzasadnione. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. 

WOJEWODA LUBELSKI 

Lech Sprawka 

Otrzymują: 

1) Burmistrz Miasta Dęblin 

2) Przewodniczący Rady Miasta Dęblin 
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