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WOJEWODA SWIETOKRZYSKI
Kielce. 2008.04. ;{g

Znak. NK.III - 0713-54 /08

Panie / Panowie

Przewodniczacy
Sejmiku Województwa,
Rad Powiatów
Rad Gmin / Rad Miast i Gmin / Miast

Marszalek Województwa Swietokrzyskiego
Starostowie Powiatów

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci
Gmin, Miast i Gmin, Miast
w województwie swietokrzyskim

Uprzejmie przypominam, iz z dniem l maja 2008r. wchodza w zycie art. 15 ust. 3a i ust. 5,

art. 20a art. 20b, art. 28a, art. 28b i art. 42a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) z pózno

zmian.), regulujacej tryb i zasady oglaszania aktów prawnych w dziennikach urzedowych.

Wspomniana ustawa w obecnym brzmieniu naklada obowiazek dostarczenia do publikacji

oryginalu aktu z podpisem i pieczecia urzedowa wraz z trzema kopiami. Od 1 maja 2008r.

dodatkowym obowiazkiem bedzie równiez dostarczenie aktu normatywnego w postaci

dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który

podpisal ten akt, znakowanego czasem.

Niemniej jednak zaznaczyc nalezy, iz do dnia dzisiejszego nie ukazaly sie akty wykonawcze

do powyzszej ustawy w zakresie regulujacym sprawy dostarczania aktów prawnych do ogloszenia,

wymagania techniczne jakim odpowiadac ma elektroniczna forma dzienników urzedowych, oraz

srodków komunikacji elektronicznej i informatycznych nosników danych. Z projektem rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji mozna zapoznac sie na stronie internetowej

Ministerstwa www.mswia.gov.pl
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Niezwlocznie po wejsciu w zycie przepisów wykonawczych do ustawy prosze o

dostosowanie formy aktów kierowanych do publikacji do nowych wymogów prawnych. Watpliwosci

co do praktycznego stosowania przepisów beda wyjasniane w trakcie biezacych kontaktów z komórka

Redakcji Dziennika Urzedowego Województwa Swietokrzyskiego.

Nadmieniam ponadto, iz nowe przepisy nakladaja na jednostki samorzadu terytorialnego

obowiazki w zakresie wydawania zbiorów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i gmine w

formie elektronicznej, a takze udostepniania wydruków z w/w zbiorów oraz udostepniania ich poprzez

srodki komunikacji elektronicznej i za pomoca informatycznych nosników danych. Prosze o

zapoznanie sie z nowymi regulacjami prawnymi w celu zapewnienia prawidlowej realizacji zadan.
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