
UCHWAŁA NR LIV/523/2022 
 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/467/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 
2022 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( t..j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm ) oraz art. 17 ust. 1, art.18 ust.1 i art. 84 ust.1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1973 
z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Sandomierskiego Rada Miasta Sandomierza 
uchwala , co następuje: 

§ 1.  

W uchwale nr XLVIII/467/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie 

uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 

z perspektywą na lata 2024-2027 §4 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia." 

§ 2.  

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią art. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska "Polityka 
ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do 
realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju." Politka ta prowadzona 
jest za pomocą gminnych programów ochrony środowiska i dlatego organ wykonawczy gminy jest 
zobowiązany ustawowo do aktualizacji danych zawartych w gminnych programach ochrony 
środowiska. 

W związku z tym, Rada Miasta Sandomierza w dniu 02 marca 2022 r. podjęła Uchwałę 
w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 
2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027, 

W dniu 26.07.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wpłynęła skarga Wojewody 
Świętokrzyskiego znak: PNK.I.0552.14.2022 na uchwałę Rady Miasta Sandomierza nr 
XLVIII/467/2022 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027, w której to uchwale Wojewoda 
zarzucił istotne naruszenie prawa materialnego w postaci : 

"a) art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2022 r. 
poz. 559) w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t..j. Dz. U .z 2019 r. poz. 1461), w zw. 
z art. 17 ust.1 , art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) poprzez uznanie przedmiotowej uchwały za akt prawa miejscowego 
i poddanie uchwały publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz wskazanie terminu jej 
wejścia w życie w sposób uzależniający o tej publikacji podczas , gdy przedmiotowa uchwała 
nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym." 

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta Sandomierza po przeanalizowaniu treści skargi 
uznał, iż przedmiotowa uchwała ma charakter planistyczny i wyznacza pewne kierunki i cele 
działania dla organu wykonawczego Gminy a więc nie zawiera żadnej normy o charakterze 
generalnym i abstrakcyjnym a tym samym nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym w związku z tym zasadne jest zastosowanie się do wytycznych organu nadzorującego 
poprzez zmianę zapisów §4 niniejszej uchwały. 
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