
W polskim porządku prawnym akty prawa miejscowego funkcjonują od 
dawna, jednakże zasady dotyczące ich stanowienia, obowiązywania oraz 
kontroli podlegały na przestrzeni czasu zmianom. Odrodzone po zaborach 
państwo polskie przejęło z tego okresu wiele przepisów, które regulowały 
działalność samorządu terytorialnego i jego organów, a także terenowych 
organów administracji rządowej. Pośród nich znalazły się również normy 
upoważniające powyższe organy do stanowienia prawa na obszarze ich 
działania. Dyspozycja art. 3 Konstytucji RP z dnia 17 marca 1921 r.1 prze-
widywała, że państwo miało przekazać organom samorządowym właści-
wy zakres ustawodawstwa, zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury 
i gospodarstwa. Deklaracja przyjęta w Konstytucji marcowej stopniowo 
podlegała jednak ograniczeniom, bowiem punkt ciężkości stanowienia ak-
tów prawa miejscowego z organów samorządowych został przerzucony na 
organy administracji rządowej, szczególnie wojewodów.

Konstytucja z dnia 23 kwietnia 1935 r.2 nie stanowiła już o przekaza-
niu części ustawodawstwa samorządom, lecz – jak wynikało z art. 75 ust. 2 
– samorządy miały prawo w zakresie wyznaczonym ustawą wydawać dla 
swojego obszaru normy obowiązujące pod warunkiem ich zatwierdzenia 
przez powołaną w tym celu władzę nadzorczą. Po 1945 r. w zakresie pra-
wotwórstwa terenowego nadal obowiązywały międzywojenne przepisy, 
lecz ich praktyczna przydatność wobec istotnej odmienności funkcjonowa-

1  Dz.U. nr 44, poz. 267 ze zm.
2  Dz.U. nr 30, poz. 227.
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nia administracji była niewielka. Stopniowo obowiązujące w tym zakresie 
normy dostosowywane były do nowych koncepcji prawnych, związanych 
z funkcjonowaniem rad narodowych jako organów planowania działal-
ności publicznej, a także kontroli nad rządowymi i samorządowymi or-
ganami wykonawczymi, co nastąpiło na mocy przepisów ustawy z dnia 
20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej3 . 
Skutkowało to tym, że wszystkie kompetencje władz administracji ogól-
nej i samorządu terytorialnego, a nawet kompetencje niektórych organów 
administracji niezespolonej, zostały przekazane radom narodowym, któ-
re jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej zostały upoważnio-
ne do wydawania przepisów prawnych na mocy upoważnień ustawowych. 
Likwidując dwutorowość administracji na rządową i samorząd teryto-
rialny, zdecydowano o monopolu organów państwowych w przedmiocie 
tworzenia prawa na szczeblu centralnym i lokalnym.

Transformacja ustrojowa na przełomie 1989 i 1990 r. przyczyniła się 
do reaktywacji samorządu terytorialnego, zasadniczo zmieniając struk-
turę i kompetencje władz lokalnych. Zdecydowano o likwidacji wojewódz-
kich rad narodowych i przywróceniu dualizmu władzy w terenie. Organy 
samorządu terytorialnego (gminy samorządowe) zostały w znacznym 
stopniu usamodzielnione, zmieniono bowiem zasadniczo układ praw-
noustrojowy i kompetencje władz lokalnych, dzięki czemu akty prawa 
miejscowego mogły być wydawane przez organy gminy jako tzw. przepisy 
gminne, a także przez terenowe organy administracji rządowej jako tzw. 
akty prawa miejscowego.

Istotny przełom w problematyce tworzenia aktów prawa miejscowego 
nastąpił wraz z uchwaleniem Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.4, 
albowiem problematyka dotycząca stanowienia aktów prawa miejscowe-
go zyskała wymiar konstytucyjny. W obowiązującym porządku praw-
nym RP, zgodnie z dyspozycją art. 87 Konstytucji RP, źródłami prawa 
powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej są: konstytucja, 
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty 
prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania organów, które je 
ustanowiły, jak wynika z art. 94 Konstytucji RP. W ramach tej katego-
rii aktów normatywnych mieszczą się akty prawne wydawane zarówno 
przez organy samorządu terytorialnego, jak i terenowe organy admini-
stracji rządowej. Organy obu grup dysponują prawem stanowienia aktów 
prawa miejscowego, zobowiązane są działać w tym zakresie na podstawie 
i w granicach uprawnień przyznanych im w ustawie. Zauważalne jest, iż 

3  Dz.U. nr 14, poz. 130 ze zm.
4  Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
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regulacja konstytucyjna dotycząca aktów prawa miejscowego jest dość po-
wściągliwa w tym zakresie. Wynika to z założeń przyjętych przez ustro-
jodawcę, który stanął na stanowisku, że ta część systemu źródeł prawa, 
rodzaje składających się nań aktów prawnych i zakres ich regulacji mają 
stanowić przedmiot rozstrzygnięć ustawowych, dając tym samym wyraz 
stanowisku, że materie te nie mają konstytucyjnego, lecz ustawowe od-
niesienie do art. 40–42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym5, art. 40–44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym6, art. 89–91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa7, a także art. 59–64 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wo-
jewodzie i administracji rządowej w województwie8 .

W demokratycznym państwie prawnym istotną cechą systemu prawa 
jest jego jedność, wewnętrzna spójność oraz komplementarność jego norm. 
System wolny od wewnętrznych sprzeczności logicznych, prakseologicznych 
i merytorycznych jest gwarancją poprawnego prawodawstwa. Ustawodaw-
ca w celu zapewnienia zgodności stanowionych aktów prawa miejscowego 
z innymi aktami prawa powszechnie obowiązującego stworzył system kon-
troli prawnej tych aktów, który ma dbać o realizację idei jedności systemu 
prawa w RP. Sprawny system kontroli działalności prawotwórczej organów 
samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji rządo-
wej w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego ukierunkowany jest 
na kontrolowanie efektów tej działalności, będąc tym samym wyrazem tzw. 
kontroli następczej. Kontrolę aktów prawa miejscowego realizują sądy ad-
ministracyjne w trybie kontroli bezpośredniej, gdy dochodzi do faktycznego, 
bezpośredniego kontaktu sądu administracyjnego z aktem prawa miejsco-
wego przez rozpatrywanie skargi. Ponadto kontrola przed sądem admini-
stracyjnym jest dokonywana także w trybie pośrednim, gdy przedmiotem 
skargi jest rozstrzygnięcie nadzorcze organu nadzoru wydane w stosunku 
do aktu prawa miejscowego. Orzeczenie dotyczące rozstrzygnięcia nadzor-
czego będzie pośrednio oddziaływać również na dalszy los aktu prawa miej-
scowego, przy czym pośredni tryb kontroli może mieć zastosowanie jedynie 
względem samorządowych aktów prawa miejscowego.

Aktami prawa miejscowego określa się akty stanowione przez orga-
ny samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządo-
wej. Podstawą ich tworzenia jest upoważnienie ustawowe, stanowią one 
element źródeł prawa powszechnie obowiązującego w RP, lecz obowiązują 

5  T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.
6  T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.
7  T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.
8  T.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.
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wyłącznie na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Możliwość 
wydania przepisów prawnych na szczeblu lokalnym wiąże się z powinnoś-
cią terenowych organów administracji publicznej uprawnionych do stano-
wienia prawa. Polega ona – po pierwsze – na potrzebie powiązania części 
regulacji prawnych z warunkami i potrzebami lokalnymi, a po drugie – na 
bieżącym reagowaniu na różnorakie zdarzenia losowe wymagające szybkiej 
reakcji i sprawnej interwencji prawa. Wyposażenie organów terenowych 
w kompetencje prawotwórcze oznacza decentralizację procesu prawotwór-
czego, jednakże istotne jest to, że akty prawa miejscowego powinny być 
zawsze podporządkowane prawu „ogólnopaństwowemu”, ponieważ odstęp-
stwo od tej zasady zmieniłoby decentralizację w niezgodną z Konstytucją RP 
autonomię.

Akty prawa miejscowego, określane także mianem terenowych lub lo-
kalnych źródeł prawa, zostały potraktowane w Konstytucji RP jako odręb-
na kategoria źródeł prawa powszechnie obowiązującego, o czym świadczy 
dyspozycja art. 87 ust. 2. Wydaje się, że często ta kategoria źródeł prawa 
traktowana jest jako „mniej ważna”, często może nawet o niej zapominamy, 
skupiając się na głównych aktach prawa powszechnie obowiązującego, pod-
czas gdy okazuje się, że akty prawa miejscowego odgrywają bardzo ważną 
rolę z punktu widzenia nie tylko prawa administracyjnego, ale i z punk-
tu widzenia codziennego funkcjonowania, codziennej egzystencji, będąc 
istotnym elementem funkcjonowania wspólnot na poziomie lokalnym i re-
gionalnym. Szczególny charakter i znaczenie aktów prawa miejscowego 
uwidacznia się przez kilka ważnych argumentów. Po pierwsze, mamy tu 
do czynienia z aktami normatywnymi, za których stanowienie odpowia-
dają organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji 
rządowej. Szczególnie zatem organy samorządu terytorialnego mają prawo 
stanowienia, w wymiarze ograniczonym terytorialnie, powszechnie obo-
wiązujących przepisów prawa, będących wyrazem ich uczestnictwa w wy-
konywaniu zadań publicznych, a zatem w sprawowaniu władzy publicznej. 
Po drugie, wyposażenie organów samorządu terytorialnego, a także tere-
nowych organów administracji rządowej, uznać należy za przejaw decentra-
lizacji prawotwórczej. Jest to wyrazem przeniesienia ciężaru stanowienia 
norm prawnych powszechnie obowiązujących z poziomu centralnego na 
poziom lokalny. Oznacza to też, że stanowienie aktów prawa miejscowe-
go w jakimś stopniu jest uzupełnieniem procesu prawotwórczego odbywa-
jącego się na poziomie centralnym. Jest to w demokratycznym państwie 
prawnym, urzeczywistniającym zasady pomocniczości i decentralizacji 
władzy publicznej, zachowanie pożądane, ponieważ większość zadań pub-
licznych, wiążących się z zaspokajaniem lokalnych, codziennych potrzeb 
mieszkańców, podlega realizacji w terenie. Ich skuteczne i efektywne wy-
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konywanie możliwe jest jedynie przez zapewnienie organom działającym 
w terenie prawnej możliwości stanowienia przepisów prawa. Po trzecie, 
specyfika lokalna, odmienności, zróżnicowanie potrzeb i możliwości ich re-
alizacji uwypuklają znaczące różnice, jakie mają miejsce w poszczególnych 
obszarach jednostek podziału terytorialnego. Istnieje zatem konieczność 
i potrzeba powiązania tych odmienności z kompetencją do stanowienia lo-
kalnie obowiązujących przepisów prawa. Nie każde bowiem problematycz-
ne zagadnienie można rozwiązać na poziomie władzy centralnej. Jedynie 
organy władzy lokalnej, będące blisko lokalnej społeczności, są w stanie 
zabezpieczyć miejscowe potrzeby przez efektywne i skuteczne wykonywa-
nie zadań publicznych o znaczeniu lokalnym. Władza centralna częstokroć 
nie jest w stanie uwzględnić tych wszystkich odmienności i lokalnych od-
rębności przy stanowieniu przepisów prawa. Czwarty argument wiąże się 
z potrzebą szybkości reakcji na zaistniałe problemy, zdarzenia wymagające 
natychmiastowego działania. Jedynie władze lokalne są w stanie podołać 
takiemu wyzwaniu i przez stanowienie lokalnie obowiązujących przepisów 
prawa sprostać społecznym oczekiwaniom efektywnego i skutecznego dzia-
łania. Wszystkie wymienione argumenty świadczą o tym, jak szczególną 
rolę i jak szczególne miejsce zajmują akty prawa miejscowego w konstytu-
cyjnym systemie źródeł prawa powszechnie obowiązującego.

Uprawnione jest zatem postawienie tezy, że akty prawa miejscowego, 
będąc podustawowym źródłem prawa powszechnie obowiązującego, są 
wyrazem samodzielności prawotwórczej organów władzy lokalnej w za-
kresie stanowienia prawa na tle dualistycznego modelu administracji 
publicznej w RP, przez co wpływają na kształt praw i obowiązków człon-
ków lokalnych i regionalnych wspólnot, stanowiąc istotny przedmiot kon-
troli realizowanej przez sądy administracyjne, której wykonywanie jest 
podstawą ochrony praw podmiotowych tych jednostek.

Stanowienie aktów prawa miejscowego, szczególnie w aspekcie działa-
nia organów władzy samorządowej, jest jednoznacznym wyrazem realizacji 
zasady pomocniczości i decentralizacji władzy publicznej w RP. Z uwagi na 
to, że akty prawa miejscowego mają walor prawa powszechnie obowiązują-
cego, konieczne jest istnienie mechanizmów kontrolnych zarówno w przed-
miocie ich stanowienia, jak i w sytuacji tzw. bezczynności prawotwórczej. 
W tym kontekście niezbędne jest funkcjonowanie niezależnego sądowni-
ctwa administracyjnego, które przez realizowanie wymiaru sprawiedli-
wości sprawuje kontrolę legalności działania podmiotów administracji 
publicznej. Jednym z ważniejszych jej aspektów jest kontrola aktów prawa 
miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych 
organów administracji rządowej. Jej sprawne, skuteczne i efektywne wyko-
nywanie niewątpliwie wpływa na ochronę praw podmiotowych jednostki.
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Akty prawa miejscowego posiadają przymiot powszechnie obowiązują-
cego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Szczególny 
ich charakter wpływa na szczególną moc prawną, która w znaczący sposób 
oddziałuje na stosunki prawne między obywatelami a organami samorzą-
du terytorialnego oraz terenowymi organami administracji rządowej.

Regulacje prawne dotyczące aktów prawa miejscowego w polskim po-
rządku prawnym zawarte są nie tylko w Konstytucji RP z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r., ale również w treści ustrojowych ustaw samorządowych, tj. 
w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym, 
ustawie o samorządzie województwa oraz ustawie o wojewodzie i admi-
nistracji rządowej w województwie. Przywołane akty normatywne doty-
kają istoty aktów prawa miejscowego, określając nie tylko ich podstawy, 
ale też precyzując krąg podmiotów uprawnionych do ich stanowienia. 
Ważną rolę odgrywają ponadto materialne przepisy prawa administra-
cyjnego ujęte w licznych aktach normatywnych określających w sposób 
szczegółowy rodzaje spraw, których uregulowanie wymaga zastosowania 
aktu prawa miejscowego. Trzeba także mieć na uwadze, że w przedmio-
cie sądowoadministracyjnej kontroli aktów prawa miejscowego istotne są 
rozwiązania prawne ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi9 jako aktu o charakterze gene-
ralnym, względem którego przepisy ustrojowych ustaw samorządowych 
oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie mają 
charakter przepisów szczególnych. Faktycznie znacząco wpływają one 
na wyznaczenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego kontroli aktów 
prawa miejscowego.

Wybór prezentowanego tematu nie jest przypadkowy, ponieważ proble-
matyka aktów prawa miejscowego w powiązaniu z ich sądowoadministra-
cyjną kontrolą nie była dotychczas przedmiotem całościowego opracowania. 
Z reguły rozważania monograficzne ukierunkowane są na analizę aktów 
prawa miejscowego jako elementu powszechnie obowiązującego porządku 
prawnego, nieczęsto dotykając problematyki ich kontroli przez sądy admi-
nistracyjne. Również publikacje dotyczące sądowoadministracyjnej kontro-
li ujmują akty prawa miejscowego jako jeden z wielu przedmiotów kontroli, 
jednak bez kompleksowego podejścia do tej tematyki. Biorąc pod uwagę 
szczególną i specyficzną rolę, jaką odgrywają akty prawa miejscowego, od-
działywanie ich treści na prawa i obowiązki mieszkańców wspólnot samo-
rządowych, jak również konieczność poddawania ich stanowienia, a także 
bezczynności prawotwórczej kontroli sądów administracyjnych, uzasadnia 
to potrzebę ich pogłębionej analizy.

9  T.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.
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Jedną z najważniejszych cech systemu prawa w demokratycznym 
państwie prawnym jest szeroko rozumiana jedność, oznaczająca spójność 
i komplementarność norm w nim zawartych, dlatego problematyka aktów 
prawa miejscowego i ich sądowoadministracyjnej kontroli jest niezmiernie 
istotnym zagadnieniem, które wymaga pogłębionej analizy. Wnikliwe uję-
cie prezentowanej tematyki ma na celu przedstawienie tego, co dotychczas 
w sposób całościowy naukowo nie zostało zrealizowane. Poddanie analizie 
aktów prawa miejscowego w aspekcie ich kontroli sprawowanej przez są-
dy administracyjne zobrazuje bowiem różnice w tym zakresie względem 
kontroli innych niż akty prawa miejscowego powszechnie obowiązujących 
aktów normatywnych organów administracji publicznej, w szczególności 
rozporządzeń wykonawczych do ustaw.

Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Celem pierwszego jest 
przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących miejsca aktów prawa 
miejscowego w ramach obowiązującego porządku prawnego w RP. Istotne 
jest zaprezentowanie systemu źródeł prawa powszechnie obowiązujące-
go w świetle postanowień Konstytucji RP i przedstawienie na tym tle 
aktów prawa miejscowego jako aktów o charakterze podustawowym. Ich 
szczególna pozycja w systemie jest bowiem nie tylko powiązana z zasadą 
podziału i równowagi władz publicznych, lecz przede wszystkim z zasadą 
pomocniczości i decentralizacji władzy publicznej w państwie. Akty pra-
wa miejscowego wyróżniają się na tle innych źródeł prawa następującymi 
cechami: generalnością, abstrakcyjnością, normatywnym i powszechnym 
charakterem, a przede wszystkim ograniczeniem co do terytorialnego 
zakresu obowiązywania oraz związaniem ich treści normatywnych ra-
mami ustawowymi. Akty prawa miejscowego nie stanowią jednolitej ka-
tegorii rodzajowej, można zatem dokonywać w ich ramach różnorodnych 
podziałów, choćby na samorządowe akty prawa miejscowego czy akty te-
renowych organów administracji rządowej, co znajdzie odzwierciedlenie 
w treści niniejszego rozdziału.

Rozdział drugi dotyczy problematyki stanowienia aktów prawa miejsco-
wego. Uprawnienie w tym zakresie przyznał ustawodawca organom samo-
rządu terytorialnego, a także terenowym organom administracji rządowej. 
Szczególnie na tle samorządowych aktów prawa miejscowego uwidacznia 
się zasada, że stanowienie przynależne jest organom stanowiącym poszcze-
gólnych jednostek samorządu terytorialnego, lecz nie można zapominać 
o uprawnieniach organów wykonawczych jednostek samorządu terytorial-
nego oraz organów związków komunalnych, jak również o dopuszczalności 
stanowienia aktów prawa miejscowego w drodze porozumienia. Na tle sa-
morządowych aktów prawa miejscowego widoczna jest szczególna sytuacja 
mająca związek z wykonywaniem nadzoru nad działalnością jednostek sa-
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morządu terytorialnego, ponieważ może dojść do zastępczego stanowienia 
prawa miejscowego przez organy nadzorcze. W odniesieniu do terenowej 
administracji rządowej uprawnienie w zakresie stanowienia aktów pra-
wa miejscowego przynależne jest wojewodzie oraz organom administracji 
niezespolonej. Akty prawa miejscowego mają różny zakres przedmiotowy. 
Wyodrębnia się bowiem akty o tzw. wykonawczym charakterze i akty 
ustrojowo-organizacyjne, pośród których znaczącą rolę odgrywają statuty 
jednostek samorządu terytorialnego, swoją odmienność ukazują też akty 
zawierające tzw. przepisy porządkowe. Co istotne, także w ramach aktów 
planowania odnajdujemy akty prawa miejscowego. Podstawowe znaczenie 
mają tutaj miejscowe (gminne) plany zagospodarowania przestrzennego 
oraz programy mające na celu ograniczenie negatywnego odziaływania na 
środowisko. Pośród form stanowienia aktów prawa miejscowego dominuje 
forma uchwały w odniesieniu do aktów stanowionych przez organy samo-
rządu terytorialnego, a w przypadku terenowej administracji rządowej – 
zarządzenia i rozporządzenia.

Trzeci rozdział jest poświęcony sądowoadministracyjnej kontroli ak-
tów prawa miejscowego. Sprawowanie przez sądy administracyjne wymia-
ru sprawiedliwości w istotny sposób wiąże się z wykonywaniem kontroli 
legalności działania organów administracji publicznej, zarówno rządowej, 
jak i samorządowej. Akty prawa miejscowego stanowią istotną i ważną 
część odnośnie do przedmiotu rozstrzygnięć sądów administracyjnych 
z punktu widzenia ochrony jednostkowych interesów podmiotów skarżą-
cych. Ich kontrola może przebiegać dwutorowo. Może ona przybrać bez-
pośredni charakter przez wykorzystanie w tym celu instytucji skargi do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego, określanej częstokroć mianem 
tzw. skargi powszechnej wnoszonej w trybie i na zasadach określonych 
w przepisach ustrojowych ustaw samorządowych oraz ustawy o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie. Istnieje również tryb kontroli 
pośredniej aktów prawa miejscowego, możliwy do zastosowania jedynie 
wobec samorządowych aktów prawa miejscowego, gdyż wiąże się on ze zło-
żeniem skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze organu nadzoru. Wojewódz-
ki sąd administracyjny, rozpatrując taką skargę, pośrednio oddziałuje na 
dalszy „los” aktu prawa miejscowego, w stosunku do którego w ramach 
procedury nadzorczej zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze.

Przedmiotem analizy rozdziału czwartego jest zagadnienie bezczyn-
ności prawotwórczej w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego 
jako przedmiotu kontroli sądowoadministracyjnej. Kontrolą może być ob-
jęty nie tylko faktycznie istniejący akt prawa miejscowego, będący efek-
tem końcowym procesu stanowienia; możliwe jest też wniesienie skargi 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego z uwagi na stan bezczynności 
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po stronie organu uprawnionego do stanowienia prawa w sytuacji bra-
ku realizacji kompetencji prawotwórczych przez ten organ w przedmiocie 
stanowienia aktu prawa miejscowego. Dokonanie oceny, czy mamy do czy-
nienia z bezczynnością, jest niestety utrudnione, ponieważ na przeszko-
dzie staje szczególny charakter upoważnienia ustawowego do stanowienia 
aktów prawa miejscowego. Ich stanowienie „na podstawie i w granicach 
ustawowego upoważnienia” jest wyrazem luźniejszej, niż ma to miejsce 
w relacji między rozporządzeniem wykonawczym a ustawą, więzi między 
aktem prawa miejscowego a ustawą zawierającą upoważnienie do ich sta-
nowienia. Ponadto ustawodawca w treści regulacji materialnego prawa 
administracyjnego bardzo często nie rozstrzyga jednoznacznie, czy wyda-
nie aktu prawa miejscowego jest realizacją obowiązku prawnego organu 
samorządu terytorialnego lub terenowego organu administracji rządowej 
czy też jest jedynie prawem tego organu, z którego może, ale nie musi 
skorzystać.

Ostatni rozdział dotyczy analizy poszczególnych form rozstrzygnięć 
podejmowanych przez wojewódzkie sądy administracyjne w ramach bez-
pośredniej oraz pośredniej kontroli legalności aktów prawa miejscowego. 
System kontroli realizowanej przez sądy administracyjne jest ukierunko-
wany na ochronę obiektywnie istniejącego porządku prawnego, co widać 
wyraźnie w tym, że jedynym dopuszczalnym kryterium kontroli aktów 
prawa miejscowego jest legalność. Wojewódzki sąd administracyjny nie 
jest związany granicami skargi, rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie 
będąc przy tym związanym zarzutami oraz wnioskami ujętymi w skar-
dze i powołaną przez stronę skarżącą podstawą prawną (z zastrzeżeniem 
art. 57a p.p.s.a.). Z tego powodu można spodziewać się różnego rodzaju 
rozstrzygnięć podejmowanych przez wojewódzkie sądy administracyjne, 
których forma zależna jest od trybu zastosowanej kontroli względem ak-
tów prawa miejscowego, jak również tego, czy przedmiotem kontroli jest 
samorządowy akt prawa miejscowego czy akt stanowiony przez terenowy 
organ administracji rządowej.

Niniejsza praca to kolejne stanowisko w dyskusji na temat istoty ak-
tów prawa miejscowego jako ważnego, potrzebnego, niezbędnego z punk-
tu widzenia lokalnego wyrazu decentralizacji prawotwórstwa. Konieczne 
jest niewątpliwie kompleksowe podejście do prezentowanej problematyki 
jako przedmiotu sądowoadministracyjnej kontroli wyrażającej dbałość 
o zapewnienie ochrony interesów indywidualnych i zbiorowych podmio-
tów wnoszących skargi. System kontroli legalności aktów prawa miejsco-
wego gwarantuje jednostce większy wpływ na treść stanowionego prawa 
lokalnego oraz większe możliwości jego wyeliminowania z porządku 
prawnego w sytuacji sprzeczności z ustawami i Konstytucją RP, niż ma to 
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miejsce odnośnie do przepisów prawa stanowionych na poziomie central-
nym. Ustawodawca upoważnił bowiem jednostkę do wnoszenia skargi do 
sądu administracyjnego, inicjując przeprowadzenie abstrakcyjnej kontro-
li legalności aktów prawa miejscowego, podczas gdy takiego rozwiązania 
nie ma w odniesieniu do prawa stanowionego na poziomie władzy central-
nej. To rozwiązanie jest słuszne, ponieważ normatywny charakter aktów 
prawa miejscowego stanowionych przez organy samorządu terytorialnego 
oraz terenowe organy administracji rządowej na podstawie i w granicach 
upoważnień ustawowych oznacza, że akty te zawierają wypowiedzi wy-
znaczające adresatom określony sposób zachowania, przybierając formę 
nakazu, zakazu bądź uprawnienia, dlatego bezwzględnie muszą podle-
gać kontroli sądowoadministracyjnej. Akty prawa miejscowego nie mają 
charakteru autonomicznego, choć upoważnienie do ich wydania nie musi 
określać wytycznych co do treści aktu prawa miejscowego, co istotnie róż-
ni je od rozporządzeń wykonawczych do ustaw.

Monografia uwzględnia stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r.




