
31

Rozdział 2. Projekt aktu prawa miejscowego (dział I)

Dział I. Projekt ustawy
1. Zakres stosowania przepisów działu I do APM. Przepisy działu I ZTP, za-

tytułowanego „Projekt ustawy”, obejmują przepisy zawarte w rozdziałach 1–9 te-
go działu. Zgodnie z § 143 ZTP do APM stosuje się odpowiednio zasady wyrażone 
w przepisach rozdziałów 2–7 działu I, a w odniesieniu do przepisów porządkowych 
jako aktów prawa miejscowego – również zasady wynikające z rozdziału 9 tego dzia-
łu, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej (zob. komentarz do § 143). Ozna-
cza to, że:
1) do APM (ich projektów), które zawierają przepisy wykonawcze bądź organiza-

cyjne, mają odpowiednie zastosowanie zasady wyrażone w przepisach rozdzia-
łów 2–7. Wyklucza to tym samym obowiązek stosowania do tych aktów prawa 
miejscowego zasad, które wynikają z przepisów rozdziałów 1 i 8 oraz z przepi-
sów rozdziału 9 działu I;

2) do APM (ich projektów), które zawierają przepisy porządkowe (zakaz lub nakaz 
określonego zachowania), znajdują odpowiednie zastosowanie zasady wyrażone 
w przepisach rozdziałów 2–7 i przepisach rozdziału 9 działu I. Wyklucza to tym 
samym obowiązek stosowania w odniesieniu do przepisów porządkowych tych 
zasad, które wynikają z przepisów rozdziałów 1 i 8 działu I.

2. Odpowiednie stosowanie przepisów działu I do APM. Formuła odpowied-
niego stosowania do APM zasad wyrażonych w przepisach określonych rozdziałów 
działu I wymaga uwzględnienia „zasady określonej kolejności (pierwszeństwa)”, 
która dotyczy odpowiedniego stosowania zasad wynikających z przepisów § 143 
ZTP. Uwzględnienie tej zasady oznacza, że zasady wyrażone w przepisach określo-
nych w § 143 są nie tylko odpowiednio stosowane do APM, ale również w określo-
nej kolejności (w określonym porządku). Znaczenie „zasady określonej kolejności” 
w zakresie odpowiedniego stosowania do aktów prawa miejscowego zasad, które 
wynikają z przepisów określonych rozdziałów działu I, sprowadza się do tego, że za-
sady te, stosowane odpowiednio do tych aktów normatywnych (ich projektów), ma-
ją zastosowanie w ostatniej kolejności. Uzasadnia to bezpośrednio § 143 ZTP, który 
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ustala kolejność odpowiedniego stosowania do aktów prawa miejscowego przepisów 
zawartych w określonych działach ZTP, a konkretniej zasad z tych przepisów wyni-
kających (zob. komentarz do § 143). 

1. Przepisy ogólne (rozdział 1)
Rozdział 1. Przepisy ogólne

1. Zakres przedmiotowy. Przepisy działu I rozdziału 1 ZTP zawierają przepisy 
ogólne odniesione do projektu ustawy. Przedmiotem przepisów zawartych w roz-
dziale 1 tego działu są przede wszystkim kwestie dotyczące celowości przygotowa-
nia projektu ustawy, określenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy 
oraz zasad, w tym sposobu, konstruowania i redagowania projektowanych przepisów 
ustawy. Przepisy rozdziału 1 kształtują określone zasady, które są ogólnymi dyrekty-
wami prawidłowego przygotowania, w tym redagowania, projektu ustawy. 

2. Brak odpowiedniego stosowania. Zasady, które wynikają z przepisów roz-
działu 1, zatytułowanego „Przepisy ogólne”, nie znajdują odpowiedniego zastoso-
wania do APM. Wynika to z § 143 ZTP, który wyłącza odpowiednie stosowanie tych 
zasad do regulacji prawa miejscowego (ich projektów). Projektodawcy APM nie 
mają zatem prawnego obowiązku stosowania (w tym odpowiedniego stosowa-
nia) do APM (ich projektów) zasad wyrażonych w przepisach rozdziału 1 (dzia-
łu I). Nie oznacza to, że w zakresie przygotowania, w tym redagowania, projektów 
aktów prawa miejscowego nie istnieje możliwość korzystania z zasad wynikających 
z przepisów rozdziału 1. Zwłaszcza że niektóre z tych zasad mają charakter uniwer-
salny, a więc mogą dotyczyć każdego projektu aktu prawa powszechnie obowiązu-
jącego, w tym projektu APM. 

§ 1. [Decyzja o przygotowaniu projektu aktu normatywnego]
1. Podjęcie decyzji o przygotowaniu projektu ustawy poprzedza się:

1) wyznaczeniem i opisaniem stanu stosunków społecznych w dziedzinie wy-
magającej interwencji organów władzy publicznej oraz wskazaniem pożą-
danych kierunków ich zmiany;

2) ustaleniem potencjalnych, prawnych i innych niż prawne, środków oddzia-
ływania umożliwiających osiągnięcie zamierzonych celów;

3) określeniem przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, organi-
zacyjnych, prawnych i finansowych każdego z rozważanych rozwiązań;

4) zasięgnięciem opinii podmiotów zainteresowanych rozstrzygnięciem spra-
wy;

5) dokonaniem wyboru sposobu interwencji organów władzy publicznej.
2. W przypadku podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu ustawy, należy:
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1) zapoznać się z dotychczasowym stanem prawnym, w tym z obowiązującymi 
ustawami, umowami międzynarodowymi, którymi Rzeczpospolita Polska 
jest związana, prawodawstwem organizacji i organów międzynarodowych, 
których Rzeczpospolita Polska jest członkiem, oraz prawem Unii Europej-
skiej, obowiązującym w regulowanej dziedzinie;

2) ustalić skutki dotychczasowych uregulowań prawnych obowiązujących 
w danej dziedzinie;

3) określić cele, jakie zamierza się osiągnąć przez wydanie nowej ustawy;
4) ustalić alternatywne rozwiązania prawne, które mogą skutecznie służyć 

osiągnięciu założonych celów;
5) sformułować prognozy podstawowych i ubocznych skutków rozważanych 

alternatywnych rozwiązań prawnych, w tym ich wpływ na system prawa;
6) określić skutki finansowe poszczególnych alternatywnych rozwiązań praw-

nych oraz ustalić źródła ich pokrycia;
7) dokonać wyboru optymalnego w danych warunkach rozwiązania prawne-

go.
1. Zakres stosowania. Komentowany przepis, zgodnie z § 143, nie znajduje za-

stosowania do projektów APM. 
Przepis § 1 reguluje metodykę prac nad projektem ustawy i znajduje bezpośrednie 

zastosowanie do tego projektu. Wskazuje projektodawcy zakres czynności poprze-
dzających podjęcie decyzji o przygotowaniu projektu ustawy oraz zakres czynności 
w przypadku podjęcia takiej decyzji. 

§ 2. [Zupełność regulacji aktu normatywnego]
Ustawa powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw, nie pozosta-

wiając poza zakresem swego unormowania istotnych fragmentów tej dziedziny.
1. Zakres stosowania. Komentowany przepis, zgodnie z § 143, nie znajduje za-

stosowania do projektów APM.
Komentowany przepis nakazuje w sposób wyczerpujący regulować daną dziedzi-

nę spraw w ustawie, jednocześnie zakazując pozostawiania poza zakresem regulacji 
ustawowej istotnych fragmentów tej dziedziny. Odpowiednikiem tej zasady na po-
ziomie aktów prawa miejscowego jest § 119 ZTP. Zakres przedmiotowy APM okreś-
la każdorazowo ustawodawca, który tworzy przepisy upoważniające do wydania te-
go rodzaju aktów normatywnych. 

§ 3. [Zakres regulacji aktu normatywnego]
1. Ustawa powinna być tak skonstruowana, aby od przyjętych w niej zasad 

regulacji nie trzeba było wprowadzać licznych wyjątków.
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2. W ustawie nie zamieszcza się przepisów, które regulowałyby sprawy wy-
kraczające poza wyznaczony przez nią zakres przedmiotowy (stosunki, które 
reguluje) oraz podmiotowy (krąg podmiotów, do których się odnosi).

3. Ustawa nie może zmieniać lub uchylać przepisów regulujących sprawy, 
które nie należą do jej zakresu przedmiotowego lub podmiotowego albo się z ni-
mi nie wiążą.

1. Zakres stosowania. Komentowany przepis, zgodnie z § 143, nie znajduje za-
stosowania do projektów APM.

Przepis § 3 ust. 1, dotyczący bezpośrednio projektu ustawy, wyraża zasadę, że 
w regulacjach ustawowych, kształtujących (tworzących) określone zasady, należy 
unikać wprowadzania licznych wyjątków od tych zasad. Innymi słowy, z przepisu 
tego jako dyrektywy określonego postępowania wynika zakaz wprowadzania takiej 
liczby wyjątków, które prowadziłyby do tego, że wyjątek stałby się zasadą, a przy-
jęta zasada – wyjątkiem. Przepis ten nie ma odpowiednika w przepisach działu V, 
które wyrażają zasady znajdujące odpowiednie zastosowanie do aktów prawa miej-
scowego. Niemniej, przyjęta w komentowanym przepisie zasada może w ograniczo-
nym zakresie znaleźć zastosowanie w pracach nad projektem APM, chociaż z praw-
nego punktu widzenia nie istnieje prawny obowiązek stosowania komentowanego 
przepisu.

2. Odpowiednikiem zasad wynikających z § 3 ust. 2 i 3 są zasady wyrażone 
w § 115 i 126 oraz § 129 ZTP, które tym samym znajdują odpowiednie zastosowa-
nie na poziomie APM. 

§ 4. [Zakaz powtarzania treści innych przepisów]
1. Ustawa nie może powtarzać przepisów zamieszczonych w innych ustawach.
2. W ustawie nie powtarza się również postanowień umów międzynarodo-

wych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską oraz dających się bezpośred-
nio stosować postanowień aktów normatywnych ustanowionych przez organi-
zacje międzynarodowe lub organy międzynarodowe, którym Rzeczpospolita 
Polska przekazała kompetencje organów władzy państwowej w niektórych 
sprawach.

3. W ustawie można odsyłać do przepisów tej samej lub innej ustawy oraz do 
postanowień, o których mowa w ust. 2; nie odsyła się do przepisów innych ak-
tów normatywnych.

4. W ustawie nie można zamieszczać przepisów nakazujących stosowanie in-
nych aktów normatywnych, w tym umów i aktów, o których mowa w ust. 2.

1. Zakres stosowania. Komentowany przepis, zgodnie z § 143, nie znajduje za-
stosowania do projektów APM.
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2. Zakaz stosowania powtórzeń. Przepis § 4 ust. 1 i 2, dotycząc bezpośrednio 
projektu ustawy, wprowadza uniwersalny zakaz powtarzania w regulacjach praw-
nych (aktach normatywnych) przepisów (postanowień), które są zamieszczone w in-
nych regulacjach prawnych. Zakaz ten dotyczy w równym stopniu zamieszczania 
w krajowych regulacjach prawnych postanowień (przepisów) zawartych w prawie 
pierwotnym (traktatowym) i pochodnym Unii Europejskiej.

3. Odpowiednik przepisu. Odpowiednikiem przepisu § 4 ust. 1 i 2 dla projek-
tów APM jest § 137 ZTP. Zasady wyrażone w tym przepisie znajdują odpowiednie 
zastosowanie do projektów aktów prawa miejscowego (zob. komentarz do § 137).

4. Brak zastosowania do APM. Przepis § 4 ust. 3 nie znajduje zastosowania do 
APM. W zakresie odesłań stosowanych do APM zob. teza 3 do § 156.

Przepis § 4 ust. 4, dotyczący bezpośrednio projektu ustawy, wprowadza uniwer-
salny zakaz zamieszczania w regulacjach prawnych przepisów, które nakazują sto-
sowanie innych regulacji prawnych. Zakaz ten obejmuje również zamieszczanie 
w krajowych regulacjach prawnych postanowień (przepisów) zawartych w prawie 
pierwotnym (traktatowym) i pochodnym Unii Europejskiej. Oznacza to, że przyjęty 
zakaz jako dyrektywa określonego postępowania powinien być uwzględniany w pra-
cach nad projektem każdego aktu prawa powszechnie obowiązującego, w tym nad 
projektem aktu prawa miejscowego, chociaż projektodawca APM nie ma prawnego 
obowiązku stosowania komentowanego przepisu.

§ 5. [Zwięzłość tekstu prawnego]
Przepisy ustawy redaguje się zwięźle i syntetycznie, unikając nadmiernej 

szczegółowości, a zarazem w sposób, w jaki opisuje się typowe sytuacje wystę-
pujące w dziedzinie spraw regulowanych tą ustawą.

1. Zakres stosowania. Komentowany przepis, zgodnie z § 143, nie znajduje za-
stosowania do projektów APM. 

Przepis § 5, dotyczący bezpośrednio projektu ustawy, wskazuje, że przepisy praw-
ne należy redagować zwięźle i w sposób syntetyczny. Kształtuje tym samym ogólną, 
a przy tym uniwersalną zasadę dotyczącą redagowania tekstów aktów prawnych. Za-
sada ta jako dyrektywa określonego postępowania powinna być uwzględniana w pra-
cach nad projektem każdego aktu prawa powszechnie obowiązującego, w tym nad 
projektem APM, chociaż projektodawca APM nie ma prawnego obowiązku stoso-
wania komentowanego przepisu.

§ 6. [Jasność tekstu prawnego]
Przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla 

adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy.
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1. Zakres stosowania. Komentowany przepis, zgodnie z § 143, nie znajduje za-
stosowania do projektów APM. 

Przepis § 6, dotyczący bezpośrednio projektu ustawy, wyraża uniwersalną zasa-
dę, która dotyczy redagowania przepisów prawnych. Komentowany przepis bowiem 
wskazuje, że przepisy należy redagować w taki sposób, by wyrażały intencje prawo-
dawcy (tj. dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm). 
Zasada ta jako dyrektywa określonego postępowania powinna być uwzględniana 
w pracach nad projektem każdego aktu prawa powszechnie obowiązującego, w tym 
nad projektem APM, chociaż projektodawca APM nie ma prawnego obowiązku sto-
sowania komentowanego przepisu.

§ 7. [Zgodność z regułami języka polskiego]
Zdania w ustawie redaguje się zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami 

składni języka polskiego, unikając zdań wielokrotnie złożonych.
1. Zakres stosowania. Komentowany przepis, zgodnie z § 143, nie znajduje za-

stosowania do projektów APM.
Przepis § 7, dotyczący bezpośrednio projektu ustawy, wyraża uniwersalną zasadę, 

w myśl której zdania w akcie normatywnym redaguje się zgodnie z regułami skład-
ni języka polskiego, unikając zdań wielokrotnie złożonych. Zasada ta jako dyrek-
tywa określonego postępowania powinna być uwzględniana w pracach nad projek-
tem każdego aktu prawa powszechnie obowiązującego, w tym nad projektem APM, 
chociaż projektodawca APM nie ma prawnego obowiązku stosowania komentowa-
nego przepisu.

§ 8. [Pojęcia stosowane w aktach normatywnych]
1. W ustawie należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi 

(określeniami) w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu.
2. W ustawie należy unikać posługiwania się:

1) określeniami specjalistycznymi (profesjonalizmami), jeżeli mają odpowied-
niki w języku powszechnym;

2) określeniami lub zapożyczeniami obcojęzycznymi, chyba że nie mają do-
kładnego odpowiednika w języku polskim;

3) nowo tworzonymi pojęciami lub strukturami językowymi (neologizmami), 
chyba że w dotychczasowym słownictwie polskim brak jest odpowiedniego 
określenia.

1. Zakres stosowania. Komentowany przepis, zgodnie z § 143, nie znajduje za-
stosowania do projektów APM. 

Przepis § 8 ust. 1, dotyczący bezpośrednio projektu ustawy, wyraża uniwersalną 
zasadę, że w regulacji prawnej należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami ję-
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zykowymi (określeniami) w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu. 
Oznacza to, że językiem regulacji prawnych jest język prawny, a nie język prawni-
czy, przy czym ten drugi język w zakresie kształtowania tekstu przepisu prawnego 
odgrywa podstawową rolę. Natomiast przepis § 8 ust. 2, odnoszący się bezpośred-
nio do projektu ustawy, wyraża zasadę, iż w tekście przepisów prawnych nie nale-
ży posługiwać się wskazanymi określeniami. Uniwersalizm powyższych zasad jako 
dyrektyw określonego postępowania w zakresie tworzenia tekstów prawnych spra-
wia, że zasady wyrażone w komentowanym przepisie powinny być uwzględniane 
w pracach nad projektem każdego aktu prawa powszechnie obowiązującego, w tym 
nad projektem APM, chociaż projektodawca APM nie ma prawnego obowiązku sto-
sowania komentowanego przepisu.

§ 9. [Jednolitość terminologiczna]
W ustawie należy posługiwać się określeniami, które zostały użyte w ustawie 

podstawowej dla danej dziedziny spraw, w szczególności w ustawie określanej 
jako „kodeks” lub „prawo”.

1. Zakres stosowania. Komentowany przepis, zgodnie z § 143, nie znajduje za-
stosowania do projektów APM. 

Przepis § 9 tworzy pod adresem projektodawcy ustawy obowiązek posługiwa-
nia się w ustawie określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla da-
nej dziedziny spraw. Charakter ustawy podstawowej mają przede wszystkim ustawy 
określane jako „kodeks” lub „prawo”, czyli kodyfikacje prawa oraz ustawy, których 
tytuł zawiera rzeczowe określenie przedmiotu regulacji: „ustawa z dnia … – Prawo 
…”. Zasada wyrażona w tym przepisie, jako dyrektywa określonego postępowania, 
nie może być wykorzystana w pracach nad projektem APM, gdyż w tym przypadku 
jest bezprzedmiotowa. Akty prawa miejscowego stanowione są na podstawie upo-
ważnień tworzonych przez ustawodawcę.

§ 10. [Zasady używania pojęć]
Do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a róż-

nych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami.
1. Zakres stosowania. Komentowany przepis, zgodnie z § 143, nie znajduje za-

stosowania do projektów APM. 
Przepis § 10, dotyczący bezpośrednio projektu ustawy, wskazuje, że jednakowe 

pojęcia oznacza się jednakowymi określeniami, a różne pojęcia oznacza się różnymi 
określeniami. Kształtuje tym samym uniwersalną zasadę, że w tekście projektowa-
nej regulacji prawnej należy nadawać identycznym pojęciom – identyczne znacze-
nie, różnym pojęciom zaś – różne znaczenie. Oznacza to, że zasada ta jako dyrekty-
wa określonego postępowania powinna być uwzględniana w pracach nad projektem 
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każdego aktu prawa powszechnie obowiązującego, w tym nad projektem APM, cho-
ciaż projektodawca APM nie ma prawnego obowiązku stosowania komentowane-
go przepisu. 

§ 11. [Zakaz zamieszczania wypowiedzi nienormatywnych]
W ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm 

prawnych, a w szczególności apeli, postulatów, zaleceń, upomnień oraz uzasad-
nień formułowanych norm.

1. Zakres stosowania. Komentowany przepis, zgodnie z § 143, nie znajduje za-
stosowania do projektów APM. 

Z przepisu § 11, który odnosi się bezpośrednio do projektu ustawy, wynika uniwer-
salna zasada, że w akcie normatywnym nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie wy-
rażają norm prawnych, co dotyczy przykładowo apeli, postulatów, zaleceń, upomnień 
oraz uzasadnień formułowanych norm. Oznacza to, że zasada ta jako dyrektywa okreś-
lonego postępowania powinna być uwzględniana w pracach nad projektem każdego 
aktu prawa powszechnie obowiązującego, w tym nad projektem APM, chociaż pro-
jektodawca APM nie ma prawnego obowiązku stosowania komentowanego przepisu.

§ 12. [Uzasadnienie projektu ustawy]
Zasady sporządzania uzasadnienia projektu ustawy określają odrębne prze-

pisy.
1. Zakres stosowania. Komentowany przepis, zgodnie z § 143, nie znajduje za-

stosowania do projektów APM. 
Komentowany przepis odsyła do odrębnych przepisów, których przedmiotem są 

zasady sporządzania uzasadnienia projektu ustawy. Odpowiednikiem tego przepisu 
w odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego jest § 131 ZTP. Zasady wy-
rażone w § 131 ZTP znajdują odpowiednie zastosowanie do projektów APM (zob. 
komentarz do § 131). 

§ 13. [Przygotowanie projektów aktów wykonawczych]
Jednocześnie z projektem ustawy przygotowuje się projekty rozporządzeń 

o znaczeniu podstawowym dla jej funkcjonowania.
1. Zakres zastosowania. Przepis § 13 nakazuje jednoczesne przygotowanie pro-

jektu ustawy i projektów rozporządzeń jako aktów wykonawczych. Zasada wyrażo-
na w tym przepisie nie może być wykorzystana w przypadku projektu APM, gdyż 
w tym przypadku jest bezprzedmiotowa. Akty prawa miejscowego nie mogą upo-
ważniać, a tym samym tworzyć podstaw prawnych do wydania innego aktu prawa 
powszechnie obowiązującego. 
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2. Budowa aktu prawa miejscowego (rozdział 2)
Rozdział 2. Budowa ustawy

1. Zakres przedmiotowy. Przepisy działu I rozdziału 2 ZTP regulują problema-
tykę budowy ustawy. 

2. Odpowiednie stosowanie do APM. Przepisy działu VII ZTP, dotyczące APM, 
nie regulują zasad konstruowania APM. Na mocy odesłania zawartego w § 143 ZTP 
w tym zakresie należy zatem stosować odpowiednio przepisy ZTP regulujące two-
rzenie innych rodzajów aktów normatywnych. 

Przepisy działu VI ZTP, dotyczące aktów o charakterze wewnętrznym, które na 
mocy odesłania zawartego w § 143 ZTP są stosowane odpowiednio do tworzenia 
APM w pierwszej kolejności, wskazują jedynie, że tekst APM rozpoczyna się od 
wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego APM jest wydawany (§ 139 
ZTP). Przepis § 139 ZTP wprowadza zatem obowiązek zamieszczenia w APM do-
datkowego elementu tego aktu normatywnego – podstawy prawnej. Jednakże w kwe-
stii samej budowy APM należy sięgnąć do innych przepisów ZTP, do których § 143 
ZTP odsyła w dalszej kolejności. Przepis § 143 ZTP w dalszej kolejności odsyła 
do działu V ZTP, w którym wskazano jedynie, które przepisy należy przytoczyć ja-
ko podstawę prawną wydania APM, oraz określono wzór formułowania podstawy 
prawnej APM (§ 121 ust. 2 i 3 ZTP), natomiast przepisy tego działu również nie za-
wierają przepisów regulujących problematykę budowy APM, w związku z czym 
w tym zakresie należy sięgnąć do unormowań zawartych w dziale I rozdziale 2 ZTP 
dotyczącym ustawy. Przepisy tego rozdziału są odpowiednio stosowane do APM. 

3. Podstawa prawna w APM. Ze wskazanych przepisów wynika zatem, że różni-
ca pomiędzy ustawami a APM w zakresie budowy tych aktów oraz elementów, które 
powinny w nich być zawarte, sprowadza się do podstawy prawnej, która nie wystę-
puje w ustawach, a która zawsze musi się znaleźć w APM. Wprowadzony przepi-
sami ZTP obowiązek zamieszczenia w APM podstawy prawnej wydania tego aktu 
jest konsekwencją charakteru prawnego tych aktów określonego w Konstytucji RP. 
Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego oraz terenowe or-
gany administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych 
w ustawie, ustanawiają APM obowiązujące na obszarze działania tych organów. Ak-
ty prawa miejscowego nie mogą zatem być wydawane jako akty samoistne, stąd wy-
nikający z ZTP obowiązek wskazywania w APM podstawy prawnej jego wydania. 

4. Specyfika APM. Regulacje zawarte w tym rozdziale należy oddzielić od re-
gulacji zamieszczonych w § 134 i 135 ZTP. Przepisy niniejszego rozdziału regulu-
ją zasady budowy ustawy oraz wymieniają rodzaje przepisów, które mogą być za-
mieszczone w APM. Natomiast przepisy § 134 i 135 ZTP, stosowane odpowiednio 
do APM, stanowią, że w APM zamieszcza się przepisy prawne regulujące wyłącznie 
sprawy z zakresu przekazanego w przepisie upoważniającym dany organ do uregu-
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lowania określonego zakresu spraw, a także sprawy należące do zadań lub kompe-
tencji danego organu. Przepisy te wyznaczają zatem dopuszczalny zakres materialny 
regulacji APM, innymi słowy, określają, jakie treści mogą być zawarte w przepi-
sach APM.

§ 14.[Elementy aktu normatywnego]
1. Ustawa zawiera:

1) tytuł;
2) przepisy merytoryczne;
3) przepisy o wejściu ustawy w życie.

2. Ustawa zawiera także przepisy przejściowe lub dostosowujące oraz prze-
pisy uchylające, jeżeli reguluje dziedzinę spraw uprzednio unormowaną przez 
inną ustawę.

3. Ustawa może zawierać przepisy wprowadzające zmiany w innych usta-
wach (przepisy zmieniające) oraz przepisy o wygaśnięciu jej mocy obowiązu-
jącej.

1. Stosowanie § 14 do APM. Przepis § 14 ZTP, zgodnie z § 143 ZTP, jest odpo-
wiednio stosowany do APM. Komentowany przepis ZTP, w odniesieniu do APM, 
należałoby rozumieć następująco: „§ 14. 1. Akt prawa miejscowego zawiera: 1) ty-
tuł; 2) podstawę prawną (zob. komentarz do § 139 ZTP); 3) przepisy merytoryczne; 
4) przepisy o wejściu aktu prawa miejscowego w życie. 2. Akt prawa miejscowego 
zawiera także przepisy przejściowe lub dostosowujące oraz przepisy uchylające, je-
żeli reguluje dziedzinę spraw uprzednio unormowaną przez inny akt prawa miejsco-
wego. 3. Akt prawa miejscowego może zawierać przepisy wprowadzające zmiany 
w innych aktach prawa miejscowego (przepisy zmieniające) oraz przepisy o wygaś-
nięciu jego mocy obowiązującej”.

2. Elementy APM. Przepis § 14 ZTP określa, jakie elementy powinny znaleźć się 
w APM. Kolejność, w jakiej te elementy powinny zostać zamieszczone w APM, jest 
określona w § 15 ZTP. Zob. komentarz do § 15 ZTP. Należy zaznaczyć, że zgodnie 
z § 139 ZTP, w APM, oprócz elementów wskazanych w § 14 ZTP, należy zamieścić 
także dodatkowy element – podstawę prawną wydania APM. Zob. komentarz do 
§ 139 ZTP. Zasady formułowania podstawy prawnej APM zostały określone w § 121 
ust. 2 i 3 ZTP. Przepisy te wskazują, które przepisy należy przytoczyć jako podstawę 
prawną wydania APM, oraz określają wzór formułowania podstawy prawnej APM. 
Zob. komentarz do § 121 ZTP.

3. Tytuł APM oraz elementy, które powinien zawierać tytuł APM, są określone 
w § 17 oraz w § 120 ZTP. Zob. komentarz do § 17 i 120 ZTP.

4. Przepisy merytoryczne APM. Zasady redagowania przepisów merytorycz-
nych oraz sprawy, które mogą być przedmiotem regulacji tych przepisów, są okreś-
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lone w przepisach rozdziału 4 działu I ZTP (§ 20 i n. ZTP). Zob. komentarz do roz-
działu 4 działu I ZTP (§ 20 i n. ZTP). 

5. Przepisy o wejściu w życie APM. Przepisy o wejściu APM w życie są jed-
nym z rodzajów przepisów końcowych. Zasady redagowania przepisów o wejściu 
APM w życie są określone w przepisach § 43–46 oraz § 51 ZTP. Zob. komentarz do 
§ 43–46 oraz § 51 ZTP.

6. Inne elementy APM. Jeżeli w APM są zamieszczane przepisy przejściowe lub 
dostosowujące, powinny one być zredagowane zgodnie z przepisami działu I roz-
działu 5 ZTP – „Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowują-
cych” (§ 30 i n. ZTP). Zob. komentarz do § 30 i n. ZTP. Przepisy uchylające są 
jednym z rodzajów przepisów końcowych. Zasady redagowania przepisów uchyla-
jących są określone w przepisach § 39–42 ZTP. Do APM stosuje się ponadto odpo-
wiednio przepis § 126 ZTP, który określa przypadki, w których w przepisach koń-
cowych wydawanego APM należy zamieścić przepis uchylający inny APM. Zob. 
komentarz do § 39–42 oraz § 126 ZTP. Jeżeli APM wprowadza zmiany w innym 
APM, przepisy zmieniające powinny być zredagowane zgodnie z przepisami dzia-
łu II ZTP, regulującego problematykę zmiany ustawy (§ 82 i n. ZTP). Zob. komen-
tarz do działu II ZTP. Przepis o wygaśnięciu mocy obowiązującej APM jest jed-
nym z rodzajów przepisów końcowych. Jeżeli APM zawiera przepis o wygaśnięciu 
jego mocy obowiązującej, powinien on być zredagowany zgodnie z postanowienia-
mi § 52 ZTP. Zob. komentarz do § 52 ZTP.

7. APM zmieniające. Należy zaznaczyć, że w przypadku APM zmieniających, 
których wyłącznym celem jest dokonanie zmian w innym (innych) APM, zamiast 
przepisów merytorycznych, APM zmieniający zawiera przepisy zmieniające. Prze-
pisy zmieniające są wówczas zamieszczane w tym miejscu, w którym powinny się 
znaleźć przepisy merytoryczne. 

Przykład (budowa APM):
UCHWAŁA  

RADY GMINY ………………………… 
z dnia         r. 

w sprawie …………………………………………..
Na podstawie art. ... ustawy ... (tytuł ustawy z oznaczeniem dziennika urzędowego, 
w którym została ogłoszona ta ustawa i jej zmiany albo ostatni tekst jednolity i jego 
zmiany ogłoszone do dnia wydania uchwały) uchwala się, co następuje: ...

Rozdział 1 
(tytuł rozdziału)

§ 1. (przepis merytoryczny).
§ 2. (przepis merytoryczny).….
§ …. Uchwała wchodzi w życie …. (przepis o wejściu APM w życie)
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W powyższym zakresie por. także G. Wierczyński, Redagowanie, s. 129 i n.; 
S� Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz, s. 56 i n.

§ 15. [Kolejność elementów aktu normatywnego]
Poszczególne elementy ustawy zamieszcza się w następującej kolejności:

1) tytuł;
2) przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe;
3) przepisy zmieniające;
4) przepisy przejściowe i dostosowujące;
5) przepisy uchylające, przepisy o wejściu ustawy w życie oraz przepisy o wy-

gaśnięciu mocy obowiązującej ustawy (przepisy końcowe).
1. Stosowanie § 15 do APM. Przepis § 15 ZTP, zgodnie z § 143 ZTP, jest odpo-

wiednio stosowany do APM. Komentowany przepis ZTP, w odniesieniu do APM, 
należałoby rozumieć następująco: „§ 15. Poszczególne elementy aktu prawa miej-
scowego zamieszcza się w następującej kolejności: 1) tytuł; 2) przepisy merytorycz-
ne ogólne i szczegółowe; 3) przepisy zmieniające; 4) przepisy przejściowe i dostoso-
wujące; 5) przepisy uchylające, przepisy o wejściu aktu prawa miejscowego w życie 
oraz przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej aktu prawa miejscowego (prze-
pisy końcowe)”.

2. Kolejność poszczególnych elementów APM. Przepis § 15 ZTP określa kolej-
ność, w jakiej poszczególne elementy powinny zostać zamieszczone w APM. Należy 
podkreślić, że w konkretnym APM nie muszą wystąpić wszystkie rodzaje i kategorie 
przepisów przewidziane w ZTP. W przypadku gdy dany APM nie zawiera wszyst-
kich rodzajów i kategorii przepisów (a tak dzieje się najczęściej), poszczególne ro-
dzaje przepisów, które występują w danym APM, są zamieszczane z zachowaniem 
kolejności określonej w § 15 ZTP.

3. Podstawa prawna APM. Jak zaznaczono w komentarzu do § 14 ZTP, zgodnie 
z § 139 ZTP, w APM, oprócz elementów wskazanych w § 14 ZTP, należy zamieścić 
także dodatkowy element – podstawę prawną wydania APM. Zgodnie z tym przepi-
sem podstawa prawna jest zamieszczana po tytule APM, a przed przepisami APM. 
Przepis § 139 ZTP stanowi, że tekst APM rozpoczyna się od wskazania przepisu 
prawnego, na podstawie którego APM jest wydawany. Zasady formułowania pod-
stawy prawnej APM zostały określone w § 121 ust. 2 i 3 ZTP. Zob. komentarz do 
§ 121 oraz § 139 ZTP.

4. Tytuł APM. Sposób redagowania tytułu APM oraz elementy, które powinien 
zawierać tytuł APM, są określone w § 17 oraz w § 120 ZTP. Zob. komentarz do § 17 
i 120 ZTP.

5. Przepisy merytoryczne. Sprawy, które mogą być przedmiotem regulacji tych 
przepisów, kategorie przepisów merytorycznych oraz kolejność, w jakiej poszcze-
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gólne kategorie przepisów merytorycznych powinny być zamieszczane w przepisach 
APM, są określone w przepisach rozdziału 4 działu I ZTP (§ 20 i n. ZTP) a także 
w § 125 ZTP – odnośnie do przepisów merytorycznych ogólnych. Zob. komentarz 
do rozdziału 4 działu I ZTP (§ 20 i n. ZTP) oraz § 125 ZTP. 

6. Przepisy zmieniające. W przepisach nowego APM mogą także być zamieszczo-
ne przepisy zmieniające inne APM. Przepisy zmieniające zamieszcza się w nowym 
APM w sytuacji, gdy w związku z wprowadzeniem w życie nowego APM koniecz-
ne są zmiany w przepisach innego (innych) APM. Przepisy zmieniające powinny być 
zredagowane zgodnie z przepisami działu II ZTP, regulującego problematykę zmiany 
ustawy (§ 82 i n. ZTP). Przepisy zmieniające, zawarte w nowym APM, zamieszcza 
się bezpośrednio po przepisach merytorycznych. Zob. komentarz do działu II ZTP.

7. Przepisy przejściowe i dostosowujące. Jeżeli w APM są zamieszczane prze-
pisy przejściowe lub dostosowujące, są one zamieszczane po przepisach zmienia-
jących. Jeżeli nowy APM nie zawiera przepisów zmieniających, wówczas są one 
zamieszczane bezpośrednio po przepisach merytorycznych. Przepisy przejściowe 
i dostosowujące powinny być zredagowane zgodnie z przepisami działu I rozdziału 5 
ZTP – „Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących” (§ 30 
i n. ZTP). Zob. komentarz do § 30 i n. ZTP.

8. Przepisy końcowe. Na końcu APM zamieszczane są przepisy końcowe, do któ-
rych zalicza się przepisy uchylające, przepisy o wejściu APM w życie oraz przepi-
sy o wygaśnięciu mocy obowiązującej APM. Zasady redagowania przepisów koń-
cowych są określone w przepisach działu I rozdziału 6 ZTP (§ 38–53 ZTP). Do 
APM, w zakresie przepisów uchylających, stosuje się ponadto odpowiednio przepis 
§ 126 ZTP, który określa przypadki, w których w przepisach końcowych wydawa-
nego APM należy zamieścić przepis uchylający inny APM. Zob. komentarz do dzia-
łu I rozdziału 6 ZTP (§ 38–53 ZTP) oraz do § 126 ZTP. Kolejność przepisów końco-
wych. Przepisy końcowe są zamieszczane w następującej kolejności: 
1) przepisy uchylające;
2) przepisy o wejściu APM w życie;
3) przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej APM. 

9. APM zmieniający. W przypadku APM zmieniających, których wyłącznym 
celem jest dokonanie zmian w innym (innych) APM, zamiast przepisów meryto-
rycznych, APM zmieniający zawiera przepisy zmieniające. Przepisy zmieniające są 
wówczas zamieszczane w tym miejscu, w którym powinny się znaleźć przepisy me-
rytoryczne.

10. Oznaczanie poszczególnych rodzajów przepisów. Należy zaznaczyć, że 
wskazanych w § 14 oraz w § 15 ZTP nazw poszczególnych rodzajów przepisów 
nie zamieszcza się w tekście APM. Zamieszczenie w przepisach nazw tych przepi-
sów stanowi naruszenie § 11 ZTP, zgodnie z którym w ustawie (tu: w APM) nie za-
mieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, a w szczegól-

6 

7 

8 

9 

10 



44

§ 15 Część II. Komentarz do rozporządzenia...

ności apeli, postulatów, zaleceń, upomnień oraz uzasadnień formułowanych norm. 
Tytuł przepisu (nazwa rodzaju przepisu) nie zawiera treści normatywnej, w związku 
z czym nie może być zamieszczany w tekście APM. Powyższe reguły nie mają za-
stosowania w przypadku gdy dana grupa przepisów wydzielana jest w ramach jed-
nostek systematyzacyjnych (w APM – w ramach rozdziału, działu lub rzadziej – ty-
tułu). W takiej sytuacji ZTP dopuszczają zastosowanie nazwy danej grupy przepisów 
jako tytułu danej jednostki systematyzacyjnej. Rozwiązanie takie przewiduje m.in. 
przepis § 22 ust. 2 ZTP czy § 53 ZTP. Zob. komentarz do § 22 i 53 ZTP.

Przykład:
ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 

DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W WARSZAWIE 
z dnia 7 kwietnia 2008 r. 

w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na 
śródlądowych drogach wodnych.

Na podstawie (…) zarządza się co następuje:
§ 1. Zakres obowiązywania:
Przepisy niniejsze regulują szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju stat-
ków oraz zestawów, wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych, objętych 
właściwością terytorialną Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie:
(…)
§ 16. Przepisy końcowe
16.1 Traci moc Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie 
z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków bezpieczeń-
stwa ruchu i postoju statków, wynikających z charakteru i właściwości dróg wodnych
16.2 Zarządzenie wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, podla-
skiego i kujawsko-pomorskiego.

Uwagi:

W przytoczonym fragmencie zarządzenia zamieszczono nazwy poszczególnych ro-
dzajów przepisów, czego nie należy czynić. Przepisy ZTP nie pozwalają na nadawanie 
tytułów (nazw) poszczególnym rodzajom przepisów. Określanie przedmiotu regulacji 
danego przepisu jest czasem dokonywane w komentarzach do aktów normatywnych 
lub tekstach ujednoliconych tych aktów, co ułatwia korzystanie z tych aktów norma-
tywnych, jednak jest niedopuszczalne w tekście aktu normatywnego. Zamieszczenie 
w przepisach nazw tych przepisów stanowi naruszenie § 11 ZTP. 
Przytoczone przepisy zawierają także inne błędy legislacyjne – w tytule zamieszczo-
no numer zarządzenia, tytuł tego zarządzenia zakończony jest kropką, w § 1 należy 
wskazać, że dane kwestie są przedmiotem regulacji tego konkretnego zarządzenia, 
nie wskazano adresu publikacyjnego uchylanego zarządzenia, nieprawidłowo został 
sformułowany przepis o wejściu w życie, przepis uchylający oraz przepis o wejściu 
w życie powinny być zawarte w odrębnych podstawowych jednostkach redakcyj-
nych (paragrafach).
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§ 15Rozdział 2. Projekt aktu prawa miejscowego (dział I)

Po korekcie, przytoczony fragment powinien mieć następujące brzmienie:
ZARZĄDZENIE 

DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W WARSZAWIE 
z dnia 7 kwietnia 2008 r. 

w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na 
śródlądowych drogach wodnych

Na podstawie (…) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządzenie reguluje szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju stat-
ków oraz zestawów, wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych objętych 
właściwością terytorialną Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie:
(…)
§ 16. Traci moc zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie 
z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków bezpieczeń-
stwa ruchu i postoju statków, wynikających z charakteru i właściwości dróg wodnych 
(Dz.Urz. Woj. … Nr …, poz. …).
§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W powyższym zakresie por. także: G. Wierczyński, Redagowanie, s. 132 i n.; 
S� Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz, s. 57 i n.

3. Tytuł aktu prawa miejscowego (rozdział 3)
Rozdział 3. Tytuł ustawy

1. Zakres przedmiotowy. Przepisy działu I rozdziału 3 ZTP regulują sposób re-
dagowania tytułu ustawy. 

2. Odpowiednie stosowanie. Przepisy działu VII ZTP, dotyczące APM, nie re-
gulują zasad redagowania tytułu APM. Na mocy odesłania zawartego w § 143 ZTP 
w tym zakresie należy zatem stosować odpowiednio przepisy ZTP regulujące two-
rzenie innych rodzajów aktów normatywnych. Przepisy działu VI ZTP, dotyczące ak-
tów o charakterze wewnętrznym, które na mocy odesłania zawartego w § 143 ZTP 
są stosowane odpowiednio do tworzenia APM w pierwszej kolejności, nie regulują 
zasad redagowania tytułu APM. Należy zatem sięgnąć do innych przepisów ZTP, do 
których § 143 ZTP odsyła w dalszej kolejności. 

Przepis § 143 ZTP w dalszej kolejności odsyła do działu V ZTP, w którym uregu-
lowano kwestie budowy tytułu rozporządzenia (§ 120 ZTP), natomiast przepisy tego 
działu nie określają sposobu redagowania daty APM, jako jednego z elementów tytu-
łu APM, w związku z czym w tym zakresie należy sięgnąć do unormowań zawartych 
w dziale I rozdziale 3 ZTP dotyczącym ustawy. Spośród przepisów działu I rozdzia-
łu 3 ZTP do APM odpowiednio stosowany będzie wyłącznie § 17 ZTP, określający 
sposób formułowania daty APM, która jest jednym z elementów tytułu APM. 
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