
Uchwała nr 7/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego  

z dnia 22 stycznia 2019 roku 
 
 

w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  
w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego 

  
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) – 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

Przyjmuje się obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 145/09 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu 
Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4385, z 2017 r. poz. 1077 oraz  
z 2018 r. poz. 9060), stanowiące załącznik do uchwały. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Sejmiku  

Województwa Mazowieckiego 

 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) 
teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania 
aktu normatywnego. Podejmowana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na 
podstawie art. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000,1432 i 2500)  uchwała stanowi akt prawa miejscowego. 

Uchwałą nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r.  
w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4385) Sejmik 
Województwa Mazowieckiego przyjął statut, który następnie został zmieniony uchwałą 
nr 148/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9060). 

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych organ wydający dany akt normatywny (w tym akt prawa miejscowego) powinien 
ogłaszać tekst jednolity nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli akt ten był nowelizowany. 
Innymi słowy, oznacza to, że ogłoszenie tekstu jednolitego powinno następować co najmniej 
raz na rok, o ile dany akt normatywny został znowelizowany, przy czym nie jest istotna liczba 
tych nowelizacji. Nowelizacja przedmiotowego aktu prawa miejscowego weszła w życie  
12 października 2018 r. 

W związku z powyższym należy ogłosić tekst jednolity uchwały w sprawie Statutu 
Województwa Mazowieckiego. 

Stosownie do art. 16 ust. 4  ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych tekst jednolity aktu normatywnego podlega ogłoszeniu w formie 
obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym akt normatywny wcześniej ogłoszono.  

Nadzór nad aktem sprawuje Wojewoda Mazowiecki. 


