
, __ Z dniem 15 listopada .br. weszla w zycie ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r.. ,.

, o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa: ..
•• :.~ ,.,. _,. o', .:':1'11., ~ •. ~ -' -' -,.,,--. -

-- , wochronie srodowiska oraz o ocenaCh oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,

,poz. 1227). Moca art. 146 tej ustawy dokonano nowelizacji ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pózno zm.), w tym m.in. art. 43 ust. 2a,

bedacego przepisem upowazniajacym do wyznaczania aglomeracji.

.:' _.' W dotychczasowym brzmieniu art. 43 ust. 2a przyznawal kompetencje do wyznacz~nia

aglomeracji wojewodom w drodze aktu prawa miejscowego i po zasiegnieciu opinii

zainteresowanych gmin i zarzadu województwa.

Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, aglomeracje wyznacza sejmik

województwa w drodze uchwaly, po uzgodnieniu z wlasciwym dyrektorem regionalnego zarzadu

gospodarki wodnej i wlasciwym regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska oraz po

zasiegnieciu opinii zainteresowanych gmin..

W ustawie o udostq;nianiu informaf}l o srodowisku l jego ochronie nie wprowadzono przepisu

przejsciowego, dotyczacego kwestii dalszego obowiazywania rozporzadzen wojewodów w

sprawie aglomeracji oraz dalszego istnienia aglomeracji wyznaczonych tymi aktami. Rozstrzygajac

te kwestie nalezy zauwazyc, co nastepuje .
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(Dz.. U. Nr 100, poz.' 908), zmiana tresci przepisu upowazniajacego do wydania aktu

wykonawczego, polegajaca na zmianie:

1) rodzaju aktu wykonawczego,
.-._. -" -.----.-,-.---, '

.2) zakresu spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym

lub

3) wytycznych dotyczacych tresci tego aktu,

-powoduje utrate mocy obowiazujacej aktu wykonawczego wydanego na podstawie takiego

zmienianego przepisu :upowazniajacego. Utraty mocy obowiazujacej aktu wykonawczego nie

powoduje natomiast nowelizacja przepisu upowazniajacego polegajaca jedynie na zmianie organu ,

upowaznionego do wydania aktu wykonawczego (§ 32 ust. 3 "Zasad techniki prawodawczej").

~'Wskazane,reguly, poprzez, § 143 :,~Zasad techniki prawodawczej", znajduja odpowiednie=-.,

zastosowanie do aktów prawa ·miejscowego. Niemniej jednak nalezy zauwazyc, ze regula'"

wyrazona w § ..32 ust..:: 2 ,;Zasad techniki prawodawczej" ma zastosowanie jedynie:...

do tzw. klasycznych aktów wykonawczych, czyli aktów zawierajacych normy generalne -:.:.:~-

::--i-abstrakcyjne.Obok ,tego:typu .aktów normatywnych mozna wyróznic akty bedace swoistymi·=-

-:.n :_czynnosciami, np. us~wiajace jakies wzory lub znaki, badz powolujace instytucje, którymi :.:::

~_:~':::-:'.., .. :::,.dokonuje sie jakiejs zmiany.wswiecie,zewnetrznym, i które zostaja niejako "skonsumowane" juz.:::: -

-~r - - en:- z :chwila'swojego wejscia~w:-.zycie;:;Do tego typu aktów, do których nalezy zaliczyc takze::·.--~-

-- --- - .: .:-rozporzadzenia wojewodów w sprawie.wyznacz~nia aglomeracji, nie znajduje zastosowania § 32 -::::-..,

, __ o : 'ust. 2. :Dlatego tez, pomimo braku.przepisu przejsciowego, rozporzadzenia te nie utracily mocy .:,':::-:',

:-'-" obowiazujacej na skutek zmiany przepisu upowazniajacego do ich wydania. Jednoczesnie,-:::" '

-wyznaczone ich moca ~lomeracje;nadal funkcjonuja jako pewien twór prawny powstaly z chwila :':'.

wejscia w zycie rozporzadzen wojewodów.

'm ',-' --b'ocIatkowo -warto -'narJmiemt;:-ze---iasada-wyra'zon-a-'w § 32 --ust."Z '~',Zasad-' tech-;ikiu '~' •••

prawodawczej" nie znajduje zastosowania do rOzporzadzen wojewodów w sprawie wyznaczenia

aglomeracji takze z innego wzgledu. Mianowicie, nowelizacja art. 43 ust. 2a ustawy - Prawo

wodne sprowadzala sie w istocie do zmiany organu upowaznionego do wyznaczania aglomeracji.

Konieczna konsekwencja zmiany or~u kompetentnego z organu jednoosobowego na organ

kolegialny bylo dostosowanie formy aktu prawa miejscowego. Sam rodzaj aktu nie ulegl zmianie,

albowiem nadal wyznaczanie aglomeracji ma byc dokonywane w drodze aktu prawa miejscowego,

z tym ze poczawszy od dnia 15 listopada br. akt ten bedzie mial forme uchwaly. Wobec tego, ani

wytyczne dotyczace tresci aktu, ani zakres spraw przekazanych do uregulowania, ani wreszcie

____ , !.?~~_~~~~eE zmianie, a co za tym idzie § 32 ust. 2 nie ~n.~~le~~_p~yp_a_dku .
zastosowania.

Majac powyzsze na uwadze nalezy uznac, ze rozporzadzenia wojewodów wydane na

podst2wie art. 43 ust. Za USt2wy - Prawo wodne w brzmieniu obowiazujacym do dnia 15
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'::.. = ~ -:-·JistopadabL;'.zachowaly mocobowiazujaca. Nadto, ze wzgledu na brak przepisu przejsciowego,

.;-._ :'..- :zachowujacego te akty czasowo 'W'mocy, rozporzadzenia pozostaja w mocy bezterminowo z tym,

--_. :::__:-:::zepoczawszy:-od_ wskazanej.-daty-::.wojewodowieutracili - na rzecz sejmików województw

kompetencje do dokonywania jakichkolwiek zmian w zakresie aglomeracji.
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