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gminy: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, 
Głowno, Ksawerów, Nowosolna, Ozorków, 
Pabianice, Parzęczew, Rzgów, Stryków, Zgierz. 

3. Województwo małopolskie: 

gminy miejskie: Bukowno, Sławków, 

gminy: Babice, Bolesław, Brzeszcze, Chrzanów, Klu
cze, Libiąż, Olkusz, Trzebinia, Wolbrom. 

4. Województwo śląskie: 

gminy miejskie: Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, 
Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Imielin, 
Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Knu
rów, Lędziny, Łaziska Górne, Miasteczko Ślą
skie, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Wojkowice, 
Piekary Śląskie, Poręba, Pszów, Pyskowice, Ra
cibórz, Radlin, Radzionków, Ruda Śląska, Ryb
nik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sosno-

wiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, 
Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory, 

gminy: Bestwina, Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Ślą
ski, Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-Lesz
czyny, Gaszowice, Gierałtowice, Goczałkowi
ce-Zdrój, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kobiór, 
Kornowac, Krupski Młyn, Krzanowice, Krzyża
nowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, 
Łazy, Marklowice, Miedźna, Mierzęcice, Msza
na, Nędza, Ogrodzieniec, Ornontowice, Oża
rowice, Pawłowice, Pietrowice Wielkie, Pil
chowice, Pilica, Psary, Pszczyna, Rudnik, Ru
dziniec, Siewierz, Sośnicowice, Suszec, 
Świerklaniec, Świerklany, Toszek, Tworóg, 
Wielowieś, Wyry, Zbrosławice, Zebrzydowice, 
Żarnowiec. 

*) Gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie. 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 stycznia 1999 r. 

w sprawie zasad i trybu wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego. 

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerw
ca 1998 r. o administracji rządowej w województwie 
(Dz. U. Nr 91, poz. 577) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wojewoda wydaje wojewódzki dziennik 
urzędowy, zwany dalej "dziennikiem urzędowym", 
przy pomocy urzędu wojewódzkiego. 

2. Dziennik urzędowy jest redagowany w komórce 
organizacyjnej urzędu wojewódzkiego, do której zadań 
należy obsługa prawna tego urzędu. 

3. Wojewoda wyznacza naczelnego redaktora 
dziennika urzędowego, zwanego dalej "naczelnym re
daktorem", spośród pracowników mających wyższe 
wykształcenie prawnicze lub administracyjne, zatrud
nionych w komórce organizacyjnej, o której mowa 
w ust. 2. 

§ 2. 1. Tytuł dziennika urzędowego składa się z wy
razów "Dziennik Urzędowy Województwa" oraz nazwy 
województwa. 

2. Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem 
kolejności numerów, pozycji oraz stron w każdym roku 
kalendarzowym. 

3. Na każdym numerze dziennika urzędowego 
oznacza się datę jego wydania. 

4. Wzór pierwszej strony dziennika urzędowego 
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Na ostatniej stronie dziennika urzędowego 
zamieszcza się nazwę jego wydawcy, nazwę i adres re
dakcji, imię i nazwisko naczelnego redaktora oraz klau-

zulę "Tłoczono z polecenia Wojewody (nazwa) z dnia ... 
w (nazwa i adres zakładu drukującego)". 

2. Na ostatniej stronie dziennika urzędowego moż
na zamieszczać także inne informacje związane z jego 
wydawaniem i rozpowszechnianiem. 

§ 4. 1. Wojewoda ustala nakład każdego numeru 
dziennika urzędowego, kierując się potrzebą zapewnie
nia jego powszechnej dostępności. 

2. Wojewoda, w razie potrzeby, może zarządzić do
drukowanie poszczególnych numerów dziennika urzę
dowego. 

§ 5. W dzienniku urzędowym ogłasza się: 
1) akty prawa miejscowego stanowionego przez wo

jewodę i organy administracji niezespolonej, 
2) akty prawa miejscowego stanowionego przez sej

mik województwa, organ powiatu oraz organ gmi
ny, 

3) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa 
miejscowego stanowionego przez wojewodę i or
gany administracji niezespolonej, 

4) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające 
skargi na akty prawa miejscowego stanowionego 
przez: wojewodę i organy administracji niezespo
lonej, organ samorządu województwa, organ po
wiatu i organ gminy, 

5) przepisy porządkowe wydane przez organ powiatu, 
6) porozumienia o powierzeniu przez wojewodę pro

wadzenia spraw z zakresu swojej właściwości or
ganom samorządu terytorialnego z obszaru woje
wództwa, 

7) statut województwa, 
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8) uchwałę budżetową województwa oraz sprawozda
nie z wykonania budżetu województwa, 

9) obwieszczenia wojewody o rozwiązaniu z mocy 
prawa sejmiku województwa, 

10) statut urzędu wojewódzkiego, 

11) statuty powiatów, 

12) obwieszczenia o rozwiązaniu z mocy prawa rady 
powiatu, 

13) statuty gmin, 

14) obwieszczenia o rozwiązaniu z mocy prawa rady 
gminy, 

15) statuty związków międzygminnych, 

16) statuty związków powiatów, 

17) inne akty prawne, w tym informacje i obwieszcze
nia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne. 

§ 6. 1. Podstawą do ogłoszenia aktu prawnego jest 
jego oryginał podpisany przez upoważniony do wyda
nia tego aktu organ, a w przypadku wyroku sądu admi
nistracyjnego - odpis. 

2. Naczelny redaktor sprawdza, czy nie zachodzą 
przeszkody prawne do ogłoszenia aktu prawnego lub 
wyroku. 

3. W przypadku stwierdzenia uchybień lub innych 
przeszkód do ogłoszenia aktu prawnego, wojewoda 
zwraca ten akt organowi, który go przekazał, wskazując 
stwierdzone uchybienia. 

§ 7.1. Akty prawne i wyroki sądu administracyjne
go przekazane do ogłoszenia w dzienniku urzędowym 
ogłasza się niezwłocznie. 

2. Ogłoszenie aktu prawnego w dzienniku urzędo
wym nie może nastąpić po upływie określonej w tym 
akcie daty jego wejścia w życie, jeżeli moc obowiązują
ca aktu jest uzależniona od jego ogłoszenia w dzienni
ku urzędowym. 

3. Dzień wydania dziennika urzędowego ustala się 
z uwzględnieniem przewidywanego terminu zakończe
nia druku i skierowania do rozpowszechniania. 

§ 8.1. Wojewoda zatwierdza przygotowany do druku 
tekst dziennika urzędowego i poleca jego wydanie, sto
sując formułę określoną w załączniku nr 2 do rozporzą
dzenia. Przepis stosuje się odpowiednio do dodrukowa
nia poszczególnych numerów dziennika urzędowego. 

2. Wydany dziennik urzędowy kieruje się nie
zwłocznie do rozpowszechniania. 

§ 9. 1. Rozpowszechnianie dziennika urzędowego 
odbywa się w szczególności przez sprzedaż w stałych 
punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty. 

2. Stały punkt sprze"daży dziennika urzędowego jest 
prowadzony w siedzibie urzędu wojewódzkiego i dele
gatury urzędu wojewódzkiego. Stałe punkty sprzedaży 
mogą być prowadzone również w siedzibach organów 
samorządu terytorialnego, a także w innych miejscach, 
stosownie do miejscowych potrzeb. 

3. Sprzedaż w systemie prenumeraty prowadzi sta
ły punkt sprzedaży w siedzibie urzędu wojewódzkiego 
i delegatury urzędu wojewódzkiego. 

§ 10. Wojewoda ustala cenę dziennika urzędowego. 

§ 11. Jeden egzemplarz dziennika urzędowego otrzy
mują bezpłatnie: 

1) Prezes Rady Ministrów, 

2) minister właściwy do spraw administracji publicz
nej, 

3) Prokurator Generalny, 

4) Szef Kancelarii Sejmu, 

5) Szef Kancelarii Senatu, 

6) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej, 

7) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

8) Rzecznik Praw Obywatelskich, 

9) Prezes Trybunału Konstytucyjnego, 

10) Prezes Sądu Najwyższego, 

11) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

12) prezes sądu okręgowego i apelacyjnego, 

13) posłowie i senatorowie z województwa, 

14) marszałek województwa, 

15) organy administracji niezespolonej, 

16) przewodniczący rad gmin i powiatów położonych 
na terenie województwa oraz przewodniczący sej
miku województwa, 

17) biblioteki wymienione w załączniku nr 3 do rozpo
rządzenia. 

§ 12. O wydaniu każdego numeru dziennika urzędo
wego i o zamieszczonych w nim aktach prawnych i wy
rokach sądu administracyjnego należy podać informa
cję co najmniej w dwóch środkach masowego przeka
zu o zasięgu wojewódzkim. 

§ 13. 1. W urzędach wojewódzkich i delegaturach 
urzędów wojewódzkich są prowadzone zbiory dzienni
ków urzędowych, dostępne do powszechnego wglądu 
w godzinach pracy urzędu. 
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