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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym  

oraz ustawy – Kodeks wyborczy 

 

(druk nr 855S) 

 

U S T A W A   z dnia 5 czerwca 1998 r. o SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) 

 

Art. 3. 

1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: 

1)   tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice; 

2)   ustala i zmienia nazwy powiatów oraz siedziby ich władz. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek 

zainteresowanej rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy. 

3. Ustalenie granic powiatu następuje poprzez wskazanie gmin wchodzących w skład 

powiatu, a zmiana jego granic dokonywana jest w sposób zapewniający powiatowi 

terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, 

uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność 

wykonywania zadań publicznych. 

4. Przez łączenie powiatów należy również rozumieć połączenie miasta na prawach powiatu z 

powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. Z dniem połączenia wygasają prawa 

powiatu posiadane dotychczas przez miasto. 

5. Przez dzielenie powiatów należy również rozumieć wyłączenie jednej lub więcej gmin z 

terytorium powiatu z jednoczesnym: 

1)   włączeniem tej gminy lub gmin do innego powiatu; 

2)   utworzeniem powiatu z tych gmin albo z tych gmin i miasta na prawach powiatu; z 

dniem utworzenia powiatu wygasają prawa powiatu posiadane dotychczas przez 

miasto; 

3)   przywróceniem statusu miasta na prawach powiatu miastu, które w trybie ust. 4 

zostało połączone z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście[.] <;> 
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<4) nadaniem statusu miasta na prawach powiatu miastu, które z dniem 31 grudnia 

1998 r. przestało być siedzibą wojewody i wobec którego, na wniosek rady 

miejskiej, odstąpiono od nadania praw powiatu.> 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia. 

 

Art. 91. 

<1.> Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 

100.000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami 

wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu 

praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy 

dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty. 

<2. Prawa powiatu przysługują także miastu, które z dniem 31 grudnia 1998 r. przestało 

być siedzibą wojewody i wobec którego, na wniosek rady miejskiej, odstąpiono od 

nadania praw powiatu, jeżeli nadano mu status miasta na prawach powiatu na 

podstawie przepisów rozdziału 1.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 stycznia 2011 r. – KODEKS WYBORCZY (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 

późn. zm.) 

 

Art. 390. 

 § 1. Zmiany w podziale terytorialnym państwa zachodzące w toku kadencji rad powodują 

następujące skutki: 

[1)   jeżeli z jednostki samorządu terytorialnego zostaje wyłączony obszar stanowiący 

część okręgu wyborczego, okręg lub więcej okręgów wyborczych dla wyborów danej 

rady w celu włączenia tego obszaru do tworzonej nowej jednostki, to mandat radnego 

stale zamieszkałego lub wybranego na tym obszarze wygasa z mocy prawa;] 

<1) jeżeli z jednostki samorządu terytorialnego zostaje wyłączony obszar stanowiący 

część okręgu wyborczego, okręg lub więcej okręgów wyborczych dla wyborów 

danej rady w celu włączenia tego obszaru do tworzonej nowej jednostki, 

przywrócenia statusu miasta na prawach powiatu miastu, które w trybie art. 3 

ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
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z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) zostało połączone z 

powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście, albo nadania statusu miasta na 

prawach powiatu, o którym mowa w art. 3 w ust. 5 pkt 4 tej ustawy, to mandat 

radnego stale zamieszkałego lub wybranego na tym obszarze wygasa z mocy 

prawa;> 

2)   jeżeli z jednostki zostaje wyłączony obszar stanowiący część okręgu wyborczego lub 

okręg wyborczy dla wyborów danej rady i zostaje on włączony do sąsiedniej 

jednostki, radny stale zamieszkały i wybrany w tym okręgu staje się radnym rady w 

jednostce powiększonej; mandat radnego niespełniającego tych warunków wygasa z 

mocy prawa; 

3)   jeżeli jednostka zostaje włączona do innej jednostki albo dwie jednostki lub więcej 

łączy się w nową jednostkę, rady tych jednostek zostają z mocy prawa rozwiązane. 

[§ 2. Zmiany w podziale terytorialnym skutkujące wygaśnięciem praw powiatu posiadanych 

dotychczas przez miasto nie powodują rozwiązania rady tego miasta.] 

<§ 2. Zmiany w podziale terytorialnym skutkujące wygaśnięciem praw powiatu 

posiadanych dotychczas przez miasto, przywróceniem statusu miasta na prawach 

powiatu miastu, które w trybie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym zostało połączone z powiatem mającym siedzibę władz 

w tym mieście, albo nadaniem statusu miasta na prawach powiatu, o którym mowa 

w art. 3 w ust. 5 pkt 4 tej ustawy, nie powodują rozwiązania rady tego miasta.> 

§ 3. Przepisy § 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku radnego stale zamieszkałego 

na obszarze okręgu wyborczego lub jego części włączanego do sąsiedniej jednostki, a 

wybranego w innym okręgu wyborczym włączanym także w całości lub w części do tej 

jednostki. 

§ 4. W przypadku zmiany składu rady z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz w § 3, 

rada działa w zmienionym składzie do końca kadencji, z zastrzeżeniem § 5. Zmiany w 

składach rad ogłasza, w formie obwieszczenia, komisarz wyborczy w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. 

§ 5. Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w § 4, skład rady zmniejszył się poniżej 3/5 

ustawowej liczby radnych, rada jednostki zostaje z mocy prawa rozwiązana. 

§ 6. Komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości oraz ogłasza w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym, w formie obwieszczenia, informację o rozwiązaniu z mocy prawa 

rady jednostki. 
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§ 7. Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz w § 3, 

następuje w dniu wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym. Wygaśnięcie mandatu 

stwierdza właściwa rada, w drodze uchwały, podjętej w ciągu 3 miesięcy od ich 

wystąpienia. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio. 

§ 8. W przypadku utworzenia nowych jednostek samorządu terytorialnego, włączenia 

jednostki do innej jednostki albo połączenia dwóch lub więcej jednostek w nową 

jednostkę przeprowadza się wybory do nowych rad w trybie i na zasadach określonych w 

kodeksie. 

§ 9. Wyborów nowych rad nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 

miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. 

 


