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Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie, co oznacza, że jeśli nawet sprawa dotyczy 

danej wspólnoty, lecz nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki 

samorządu, to nie może być przedmiotem referendum. 

Przepis ten w praktyce powodował, i powoduje, że organy jednostek samorządu 

w niektórych sprawach odmawiają przeprowadzenia referendum lokalnego. Odmowa 

przeprowadzenia referendum uzasadniana jest tym, iż chociaż sprawa dotyczy danej 

wspólnoty – np. zmiana granic lub likwidacja jednostki samorządu terytorialnego czy 

przebieg dróg niemających charakteru dróg gminnych – nie należy jednak do kompetencji 

organów gminy, a zatem nie może być przedmiotem referendum lokalnego.1) 

Przepis art. 170 Konstytucji stanowi, iż „Członkowie wspólnoty samorządowej mogą 

decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym 

o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. 

Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa”. Na ustawodawcę tym 

samym został nałożony obowiązek określonych działań legislacyjnych, tj. określenia 

w drodze ustawy zasad i trybu przeprowadzania referendum. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż prawo do referendum lokalnego przysługuje 

„zawsze członkom wspólnoty, ilekroć tylko zachodzi potrzeba wypowiadania się o istotnych 

sprawach dotyczących tej wspólnoty – niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie ustawa to 

prawo doprecyzowuje”. Przepis art. 170 Konstytucji został sformułowany „tak, jakby prawo 

w nim zawarte istniało niejako równolegle z kompetencjami organów stanowiących 

i wykonawczych – choć tylko one powołane są przecież do wykonywania zadań samorządu”. 

Pojęcie „sprawy” użyte w art. 170 Konstytucji jest szersze, niż użyte w zaskarżonym 

przepisie pojęcie „zadań i kompetencji organów danej jednostki”, chociaż rzeczywiście 

ogromna większość spraw dotyczących danej jednostki, to zadania publiczne wykonywane za 

pośrednictwem tych organów. Tym samym art. 170 Konstytucji mówi przede wszystkim 

o sprawach mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji organów stanowiących 

i wykonawczych. Niemniej stanowi on także o innych sprawach lokalnych dotyczących tej 

wspólnoty. Są to sprawy, należące do ustawowego zakresu zadań samorządu danego stopnia, 

chociaż niewymagające bezpośrednio działalności jego organów. W grę wchodzić mogą 
                                                 
1) Tak argumentowała np. jedna z rad gminy w sprawie, która znalazła jednak pozytywne (dla mieszkańców) 

rozstrzygnięcie, ale dopiero w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
28 marca 2008 r. (sygn. akt II SA/Wa 2097/07). Rada odmawiając referendum powoływała się na przepis, 
którego brzmienie mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie zostało zmienione. 
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także sprawy ustawowo zastrzeżone dla władz i organów centralnych lub innych jednostek 

samorządu terytorialnego, lecz dotyczące istotnych interesów mieszkańców w zakresie, 

w jakim tworzą oni wspólnotę samorządową. 

Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kierując 

się brzmieniem sentencji wyroku i jego uzasadnieniem w nowelizacji przyjęto, iż referendum 

lokalne powinno być dopuszczalne również w innych, niż dotychczas przewidziane, istotnych 

sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną 

wspólnotę. 

W konsekwencji przyjętej przez Sejm techniczno–legislacyjnej metody wykonania 

wyroku, tj. w następstwie zmian dokonanych w art. 2 ustawy o leferendun lokalnym, 

uchylono art. 7 tej ustawy oraz znowelizowano art. 54 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2012 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem senackim. W trakcie prac w Sejmie: 

1) zmodyfikowano sposób wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego; m.in. 

w odniesieniu do referendów, które dotyczą wyłącznie gminy (gminnej wspólnoty 

samorządowej) posłużono się nazwą referendum gminne (pojęcie „referendum gminne” 

ustawodawca sformułował w art. 6 pkt 1 ustawy o referendum lokalnym oraz w art. 12 

ustawy o samorządzie gminnym; referendum gminne jest referendum lokalnym); 

2) dodano przepis uchylający art. 7 ustawy o referendum lokalnym; normy zakodowane 

w tym przepisie przeniesiono do znowelizowanego art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym; 

3) wyeliminowano przepis zmieniający art. 4  ustawy o referendum lokalnym; Senat 

proponowal, aby referendum w sprawie odwołania organu gminy niebędącej miastem na 

prawach powiatu przeprowadzanane było na wniosek co najmniej 15%, a nie jak 

stanowi dotychczas ustawa 10%,  uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy 

(przepis ten znalazł się w projekcie w następstwie przyjęcia przez Senat poprawki 

zgłoszonej w drugim czytaniu); 
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4) w konsekwencji uchylenia art. 7 ustawy o referendum lokalnym dodano przepis 

zmieniający art. 54 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (zmiana polega na 

przeniesieniu do tej ustawy przepisu, który stanowi, iż samoopodatkowanie 

mieszkańców gminy może nastapić wyłącznie w drodze referendum gminnego). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Główny legislator 

Jakub Zabielski 

 
 
 
 

 


