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Rozstrry gnigcie nadzor cze
gminnym
Na podstawieart.9l ust. I ustawyz dnia 8 marca1990rcku o samorz4dzie
( t e k s t j e dD
n .z . U . z 2 O 0 rl o k u . N rl 4 2 . p o z l.5 q l z p 6 z n z. m . )

stwierdzamniewaZnoS6
Nr XLlV2l 3/2006Rady Gminy Bojszowyz dnia 24 kwietnia2006 r. w sprawiezniesienia
ochrony prawnej dla pomnik6w przyrody, w czgSciokeSlonej w $ 3, jako niezgodnejz art. 4
ust.l ustawyz dnia 20 lipca 2000 roku o oglaszaniuakt6w normat'\rnych i niekt6rych ifflych
akt6wprawnych(tekstjednolity:Dz. U. z 2005rokuNr 190,poz. 1606zp62n. zm.).

UZASADNIENIE
Przedmiotow4uchwal4 Rada Gminy Bojszowy zniosla ochrongprawn4 dla czterech
pomnik6w przl,rody zlokalizowanychw ParkuDworskim w Gminie Bojszowy.
Podstaw4 prawnq dla ustanowieniapominka przyrody jest art. 44 ust. I ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p62n. zm.),
zniesienie zas tej formy ochrony dokonywanejest na podstawieart. 44 ust. 3 tej ustawy.
Zar6wno akty ustanawiajqceformy ochronypr4Tody, o kt6rych mowa w art. 44 ust. I ustawy
o ochronie przltody, jak i akty znosz4cedane formy ochony maj4 charakterpowszechny,
generalny i abstrakcyjny, co przes4dza o ich zaliczeniu do kategorii akt6w prawa
miejscowego.
Nale2y przy tym podkreSlii,Ze zniesienieochronypmwnej dla pomnikaprzl'rody
nastgpujemoc4 aktu pmwa miejscowego,nawetjesli tQformQochnonyprz),rodyustanowiono
przed wejSciem w zycie obecnie obowi4zujqcej ustawy o ochronie przyrody w drodze
?arz4dzeni^otganlrWkonawczegogminy. Za takq interyretacj{ przemawiabowiem treS6art.
153 ustawy o ochronie przyrody, kt6ry stanowi, i2 formy ochronyprzpody, o kt6rych mowa

w art. 6 ust. 1 pkt l-4 i 6-10, utworzone lub wprowadzoneprzed dniem wej6cia w zycie
ustawystajqsiQformami ochronyprzyrodyw rozumieniuniniejszejuslawy.
Moc4 wskazanego przepisu zr6wnano status prawny pomnik6w pr4rody,
ustanowionychptzEz otgarry gminy pod rzqdami obowiazuj4cychwczeSniejprzepisdw aktami innej ni2 akt prawa miejscowegorangi, co ozl],acz4ze ich ochrcna prawna ma taki
charakter,jakby ustanowionazoslalaaklem norma$$nym wydanymprzez radqgminy.
Poniewazmateria,kt6r4 RadaGminy uregulowalaprzedmiotow4uchwal4 jest materi{
zAstrzezlnq dla akt6w prawa miejscowego,lwyd^iy przez Radg alt spelniai musi wymogi
przewidzianew art. 87 ust. 2 i art. 88 ust. I Konstj.tucji RP, czyli powinier zostadogloszony.
Zasady i tryb oglaszania akt6w prawa miejscowego okresla ustawa o oglaszaniu akt6w
normaq&nych i niekt6rych imych akt6w prawnych,kt6ra w artykue4 ust. I stanowi,iz akty
normatywne, zawieraj4ce przepisy powszechnieobowiqTuj4ce,oglaszane w dziennikach
urzgdowychwchodz4 w zycie po uplywie cztemastudni od dnia ich ogloszenia,chyba ir
dany akt normaty.rvnyokeSli termin dfu2szy.
Z uwagi na fakt, iz organ nadzoru moc{ niniejszego rozstrrygniqcia stwierdzil
niewa2no3i $ 3 przedmiotowejuchwab/,na W6jcie Gminy Bojszowy spocrywa obowiq,zek
zgloszenia niniejszej uchwaly do publikacji w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Slq,skiego.
wobec powyzszegouniewalnienie uchwaly we wskazanej czQscijest uzasadnione
i konieczne.

Na

niniejsze

rozstrzygniQcie sluiry

skarga do

Wojew6dzkiego S4du

Administracyjnegow Gliwicach, za poirednictwem Wojewody Slqskiego.* terminie 30 dni
od datyjego dorQczenia.
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