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Stanowiska Wojewody Dolnośląskiego

Pismo Nr NK-N.40.177.2016.GD1 z dnia 10.11.2016 r. w sprawie  interpretacji z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o
samorządzie gminnym , art. 12 pkt 10a ustawy  o samorządzie powiatowym oraz  art. 18 pkt 19a ustawy  o
samorządzie województwa - stypendia dla uczniów

Pismo Nr NK-N.40.195.2016.GD1 z dnia 06.12.2016 r. w sprawie  ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” 

Pismo Nr NK-N.40.10.2017.GD1 z dnia 02.02.2017 r. w sprawie przepisów wprowadzających Prawo oświatowe
(związki zawodowe)

Pismo Nr NK-N.40.20.2017.SP1 z dnia 16.02.2017 r. w sprawie  sprawiania pogrzebu

Pismo Nr NK.40.5.2017.MH z dnia 07.03.2017 r. w sprawie realizacji ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej

Pismo nr NK-N.40.10.2017.GD1-2 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Pismo nr NK-N.40.62.2017.GD1-2 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Pismo Nr NK-N.40.102.2017.SP1 z dnia 08.08.2017 r. w sprawie opiniowania projektów gminnych aktów planowania
przestrzennego przez właściwe organy administracji geologicznej, w tym ministra właściwego do spraw środowiska

Pismo Nr NK-N.40.113.2017.GD1 z dnia 15.09.2017 r. w sprawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Pismo Nr NK-N.40.117.2017.GD1 z dnia 05.10.2017 r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za usunięcie pojazdów z
dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych

Pismo Nr NK-N.40.15.2018.SP1 z dnia 15.02.2018 r. w sprawie przepisów przejściowych ustawy z dnia 20 maja 2016
r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

Pismo Nr NK-N.40.16.2018.GD1 z dnia 06.03.2018 r. w sprawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Pismo Nr NK-N.40.34.2018.GD1 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)                                                                                                                      Stanowisko
nieaktualne z dniem 1 stycznia 2019 r. w związku z ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245).

Pismo Nr NK-N.4132.153.2018.AA z dnia 23.05.2018 r. w sprawie zasad ogłaszania aktów prawnych w wojewódzkim
dzienniku urzędowym

Pismo Nr NK-N.40.99.2018.SP z dnia 14.11.2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących rad
gmin na pierwszej sesji nowo wybranej rady

Pismo Nr NK-N.40.99.2018.SP z dnia 14.11.2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących rad
powiatów na pierwszej sesji nowo wybranej rady

Pismo Nr NK-N.40.99.2018.SP z dnia 14.11.2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących
sejmiku województwa na pierwszej sesji nowo wybranego sejmiku

Pismo Nr NK-N.40.110.2018.GD1 z dnia 3.12.2018 r. w sprawie uchwalania gminnego programu opieki nad
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zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Pismo Nr NK-N. 40.126.2019.SP1 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych podejmowanych na
podstawie ustawy dnia z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

Pismo Nr NK-N. 40.126.2019.SP1 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych  podejmowanych na
podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Pismo Nr NK-N. 4132.291.2019.MPF z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zasad tworzenia tekstów jednolitych aktów
prawa miejscowego

Pismo Nr NK-N.40.100.2020.SP1z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zasad prawidłowej legislacji w zakresie zmiany
lub uchylenia aktów prawnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego

Pismo Nr NK-N.40.120.2020.SP1 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad prawidłowej legislacji w zakresie
skrócenia okresu vacatio legis / niedopuszczalność nadawania aktom prawa miejscowego wstecznej mocy
obowiązywania
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