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AKTY PRAWA 
MIEJSCOWEGO
Akty prawa miejscowego obowiązują odpowiednio na 

obszarze: województw, powiatów, gmin 

 

Są stanowione przez wojewodę i organy administracji 
niezespolonej na podstawie przepisów upoważniających 

zamieszczonych w ustawie dotyczącej administracji 
rządowej w województwie albo w innych ustawach 

 

Są stanowione przez sejmik województwa, radę lub zarząd 

powiatu oraz radę lub zarząd gminy na podstawie 

przepisów upoważniających zamieszczonych w ustawach 

dotyczących odpowiednich samorządów terytorialnych 

albo w innych ustawach 

 

Muszą posiadać cechy ogólności i abstrakcyjności 

§ 142 ZTP 



UPOWAŻNIENIE

Akty prawa miejscowego mogą być 

wydawane tylko na podstawie 

upoważnień ustawowych - nie mają 

charakteru samoistnego -

Art. 94 Konstytucji RP 

Przepis upoważniający o charakterze 

delegacji generalnej -> akty 

porządkowe i ustrojowo- 

organizacyjne. Zawarte są w 

ustawach ustrojowych 

 

Przepis upoważniający o charakterze 

delegacji szczególnej -> akty prawa 

miejscowego o charakterze 

wykonawczym. Zawarte są 

w przepisach ustaw merytorycznych 



UPOWAŻNIENIE GENERALNE

PRZYKŁADY

USTAWA 

z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym 

Art. 40. 1. Na podstawie i w granicach 

upoważnień zawartych w ustawach rada 

powiatu stanowi akty prawa miejscowego 

obowiązujące na obszarze powiatu. 

2. Akty prawa miejscowego stanowione są 

w szczególności w sprawach: 

1) wymagających uregulowania w statucie, 

2) porządkowych, o których mowa w art. 41,
3) szczególnego trybu zarządzania 

mieniem powiatu, 

4) zasad i trybu korzystania z powiatowych 

obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej. 

Art. 5. 1. Rada gminy, w drodze uchwały, 

określa wysokość stawek podatku od 

nieruchomości, z tym że stawki nie mogą 

przekroczyć rocznie: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,62 zł od 1 m2 

powierzchni, 
b) pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 

4,58 zł od 1 ha powierzchni. 

USTAWA 

z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych 

UPOWAŻNIENIE SZCZEGÓLNE



TYTUŁ AKTU PRAWA 
MIEJSCOWEGO

Tytuł aktu prawa miejscowego składa się z elementów 

zapisanych w oddzielnych wierszach: 

1) oznaczenia rodzaju aktu (wielkie litery) 

2) nazwy organu wydającego akt (wielkie litery) 

3) daty aktu (miesiąc słownie) 

4) określenia jego przedmiotu ("w sprawie") (§ 120 ZTP) 

NIE podajemy w tytule aktu prawa 

miejscowego numeru porządkowego aktu!  

(kiedyś się tak robiło, ale dzisiaj już nie)
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W UCHWAŁA  
RADY GMINY ŻÓRAWINA 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy we 
wsi Mnichowice, obręb Mnichowice 

DOBRZE ŹLE (BŁĘDNE)

Uchwała Nr XX/148/08 
rady gminy w Żórawinie 

z dnia 2008/12/30 
w sprawie uchwalenia nadania nazwy 

ulicy we wsi Mnichowice, obręb 
Mnichowice 

UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie "Gminnego programu 

wspierania rodziny we Wrocławiu na 
lata 2018 - 2020"

UCHWAŁA NR XLVIII/1127/17 
RADY MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 23.11.2017 r. 
w sprawie ustalenia "Gminnego 
programu wspierania rodziny we 
Wrocławiu na lata 2018 - 2020" 

UCHWAŁA  
RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO 

z dnia 29 września 2017 r. 
w sprawie rozkładów godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu zgorzeleckiego 

UCHWAŁA NR XXXIX/243/2017 
Rady Powiatu w Zgorzelcu 

z dnia 29.IX.2017 r. 
w sprawie określenia rozkładów 

godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie 

powiatu zgorzeleckiego 



PODSTAWA 
PRAWNA

Podstawę prawną w aktach prawa 
miejscowego umieszczamy bezpośrednio 

po tytule tego aktu, bez oznaczenia 
graficznego - jedynie od akapitu 

SCHEMAT: 

„Na podstawie art. X (oznaczenie 

przepisu upoważniającego) 

ustawy X (tytuł + dzienniki 
urzędowe), zarządza się/uchwala 

się co następuje: ..." 

"zarządza się" - przy wydawaniu 

aktów prawa miejscowego 

(zarządzeń, rozporządzeń) przez 

organ jednoosobowy 

"uchwala się" - przy wydawaniu 

aktów prawa miejscowego 

(uchwał) przez organ kolegialny



CO JEST TYPOWE DLA AKTU PRAWA 
MIEJSCOWEGO?

Podstawową jednostką redakcyjną aktów prawa miejscowego jest 
paragraf (§) 

Powołując się na inny akt prawa miejscowego nie należy posługiwać się 

nadanym mu numerem porządkowym, ale wskazać oznaczenie 

dziennika urzędowego 

Nazwy dzienników urzędowych - §162 ust. 2 pkt 10 ZTP 

Definicje zawarte w akcie prawa miejscowego NIE mogą dotyczyć 

terminów ustawowych 

Nie powtarza się przepisów ustaw i innych aktów normatywnych 

Akty prawa miejscowego nie mogą zawierać przepisów karnych 

Akty co do zasady wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przepisy porządkowe - po upływie 3 dni. 


