
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o związkach metropolitalnych 

 

(druk nr 1100) 

 

U S T A W A   z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235 poz. 2000, z późn. zm.) 

 

Art. 2a. 

Wizerunku orła ustalonego dla godła używają: 

1)   organy władzy państwowej; 

2)   organy administracji rządowej; 

3)   gminy, związki międzygminne oraz ich organy; 

4)   powiaty, związki powiatów oraz ich organy; 

4a)  związki powiatowo-gminne oraz ich organy; 

<4b) związki metropolitalne i ich organy;> 

5)   samorządy województw oraz ich organy; 

6)   sądy, prokuratury i komornicy sądowi; 

7)   samorządowe kolegia odwoławcze; 

8)   regionalne izby obrachunkowe; 

9)   jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)  
(2)

 jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży 

Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju; 

11)  jednostki organizacyjne Służby Więziennej; 

12)  szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe 

szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe; 

13)  inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła. 
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U S T A W A   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z 

późn. zm.) 

Art. 5. 

1. Do dróg krajowych zalicza się: 

1)   autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania 

autostrad i dróg ekspresowych; 

2)   drogi międzynarodowe; 

3)   drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych; 

4)   drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch 

osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu 

pojazdów) lub wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego 

pojazdów (zespołu pojazdów); 

5)   drogi alternatywne dla autostrad płatnych; 

6)   drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich; 

7)   drogi o znaczeniu obronnym. 

2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw 

administracji publicznej, spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po 

zasięgnięciu opinii właściwych sejmików województw, a w miastach na prawach powiatu 

- opinii rad miast, w drodze rozporządzenia, zalicza drogi do kategorii dróg krajowych, 

mając na uwadze kryteria zaliczenia określone w ust. 1. 

[3. Minister właściwy do spraw transportu po zasięgnięciu opinii właściwych zarządów 

województw, a w miastach na prawach powiatu - właściwych prezydentów miast, w 

drodze rozporządzenia, ustala przebieg istniejących dróg krajowych, w celu zapewnienia 

ciągłości dróg krajowych.] 

<3. Minister właściwy do spraw transportu po zasięgnięciu opinii właściwych zarządów 

województw, w miastach na prawach powiatu – właściwych prezydentów miast, a w 

związkach metropolitalnych – właściwych zarządów tych związków, w drodze 

rozporządzenia, ustala przebieg istniejących dróg krajowych w celu zapewnienia 

ciągłości dróg krajowych.> 

Art. 6. 

1. Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1, stanowiące 

połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa, i drogi o znaczeniu 

obronnym niezaliczone do dróg krajowych. 
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2. Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku 

województwa w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz obrony 

narodowej. 

[3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku 

województwa, po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów, na obszarze których przebiega 

droga, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast.] 

<3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały 

sejmiku województwa, po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów i zarządów 

związków metropolitalnych, na obszarze których przebiega droga, a w miastach na 

prawach powiatu – opinii prezydentów miast.> 

 

Art. 19. 

1. Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego 

właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. 

2. [Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg:] 

 <Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg:> 

1)   krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 

2)   wojewódzkich - zarząd województwa; 

3)   powiatowych - zarząd powiatu; 

4)   gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą autostrady wybudowanej na 

zasadach określonych w ustawie do czasu przekazania jej, w drodze porozumienia, spółce, 

z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady. 

Spółka pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej na warunkach określonych w umowie o 

budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, z wyjątkiem zadań, o 

których mowa w art. 20 pkt 1, 8, 17 i 20, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

3a. (uchylony) 

4. Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie 

porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. 

5. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z 

wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. 
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<5a. Funkcje zarządcy dróg krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, 

oraz dróg wojewódzkich, może pełnić zarząd związku metropolitalnego. 

5b. Powierzenie zarządowi związku metropolitalnego funkcji zarządcy drogi następuje 

w trybie porozumienia odpowiednio z zarządem województwa albo prezydentem 

miasta, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.> 

6. (uchylony) 

7. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zadania zarządcy, o 

których mowa w art. 20 pkt 3-5, 7, 11-13 oraz 15 i 16, może wykonywać partner 

prywatny. 

8. Drogowa spółka specjalnego przeznaczenia pełni funkcję zarządcy drogi krajowej na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach 

specjalnego przeznaczenia oraz umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy. 

 

 

U S T A W A  z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, 

z późn. zm.) 

Art. 49a. 

[1. Prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o 

posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu 

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mieniu, 

które podlegało zbyciu w drodze przetargu.] 

<1. Prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego 

małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, 

udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę 

osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-

gminnego lub związku metropolitalnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze 

przetargu.> 
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1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w dwóch egzemplarzach. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, prokuratorzy składają odpowiednio właściwemu 

prokuratorowi apelacyjnemu, wojskowemu prokuratorowi okręgowemu, naczelnikowi 

oddziałowej komisji lub naczelnikowi oddziałowego biura lustracyjnego, który dokonuje 

analizy danych zawartych w oświadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca każdego 

roku. 

3. Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor Głównej Komisji, Dyrektor Biura 

Lustracyjnego, prokuratorzy Prokuratury Generalnej, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury 

Wojskowej, prokuratorzy Głównej Komisji, prokuratorzy Biura Lustracyjnego, 

prokuratorzy apelacyjni, wojskowi prokuratorzy okręgowi oraz naczelnicy oddziałowych 

komisji i naczelnicy oddziałowych biur lustracyjnych oświadczenie, o którym mowa w 

ust. 1, składają Prokuratorowi Generalnemu, który dokonuje analizy danych zawartych w 

oświadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się przed objęciem stanowiska, a następnie 

co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w 

dniu opuszczenia stanowiska prokuratora. 

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że prokurator, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z ust. 2 lub 3, do 

odebrania oświadczenia może je ujawnić mimo braku zgody składającego oświadczenie. 

Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 

6. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym podmiot uprawniony do odebrania 

oświadczenia zgodnie z ust. 2 lub 3 przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania prokuratora. Właściwy urząd skarbowy jest uprawniony 

do analizy danych zawartych w oświadczeniu, w tym również do porównania jego treści z 

treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz rocznych zeznań podatkowych (PIT). Jeżeli 

wynik analizy budzi uzasadnione wątpliwości co do legalności pochodzenia majątku 

ujawnionego w oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje sprawę do właściwego 

postępowania, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów. 
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U S T A W A   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 

późn. zm.) 

Art. 7. 

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W 

szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

1)   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej; 

2)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

3)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 

oraz gaz; 

3a)  działalności w zakresie telekomunikacji; 

4)   lokalnego transportu zbiorowego; 

5)   ochrony zdrowia; 

6)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

6a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

7)   gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

8)   edukacji publicznej; 

9)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami; 

10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

11)  targowisk i hal targowych; 

12)  zieleni gminnej i zadrzewień; 

13)  cmentarzy gminnych; 

14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego; 

15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej; 
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17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do 

działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 

aktywności obywatelskiej; 

18)  promocji gminy; 

19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.); 

20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

<1a. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do gmin wchodzących w skład związku 

metropolitalnego.> 

2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. 

3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia 

koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów 

własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

 

 

U S T A W A  z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) 

 

Art. 62. 

1. Policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody 

przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami 

wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji. 

[2. Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o 

majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub 

rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie 

przełożonego właściwego w sprawach osobowych. Oświadczenie to powinno zawierać 

informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach 

pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a 

ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej 

państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mieniu, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa 
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handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni 

mieszkaniowej.] 

<2. Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o 

majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub 

rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie 

przełożonego właściwego w sprawach osobowych. Oświadczenie to powinno zawierać 

informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach 

pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, 

a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej 

państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku 

powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego mieniu, 

które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również 

zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia 

funkcji w spółkach prawa handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w 

radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.> 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym coroczne składa się do dnia 31 marca według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

4. Przełożeni właściwi w sprawach osobowych lub osoby przez nich upoważnione, w celu 

przeprowadzenia analizy zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń o stanie 

majątkowym, mają prawo wglądu do ich treści i przetwarzania danych w nich zawartych. 

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że policjant, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie, z 

zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 10 lat. 

7. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje 

organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu 

Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, 

numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym, sposób analizy ich 

zgodności ze stanem faktycznym, a także wzór oświadczenia o stanie majątkowym oraz 
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tryb publikowania oświadczeń, o których mowa w ust. 7, uwzględniając zakres danych 

objętych oświadczeniem o stanie majątkowym. 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1402, z późn. zm.) 

Art. 91a. 

1. Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej są obowiązani złożyć oświadczenie o 

swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, 

przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, 

corocznie oraz na żądanie Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwych 

komendantów oddziałów Straży Granicznej, komendantów ośrodków szkolenia Straży 

Granicznej lub komendantów ośrodków Straży Granicznej. 

[2. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości 

uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, 

uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych 

udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej 

państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w 

drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o 

zobowiązaniach pieniężnych. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa 

handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni 

mieszkaniowej.] 

<2. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i 

wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, 

nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa 

handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym 

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku 

międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub 

związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu 

ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych. 

Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności 
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gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub w 

spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.> 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym coroczne składa się do dnia 31 marca według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

4. Prawo wglądu do złożonych oświadczeń o stanie majątkowym mają: Komendant Główny 

Straży Granicznej, właściwi komendanci oddziałów Straży Granicznej, ośrodków 

szkolenia Straży Granicznej lub ośrodków Straży Granicznej oraz osoby przez nich 

pisemnie upoważnione w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analizy oświadczeń. 

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, z zastrzeżeniem ust. 6, stanowią 

tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji 

niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych. Oświadczenie przechowuje się przez okres 10 lat. 

6. Oświadczenie o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Straży Granicznej są 

publikowane bez ich zgody na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z 

wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca 

zamieszkania i położenia nieruchomości. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym, sposób analizy ich 

zgodności ze stanem faktycznym, a także wzór oświadczenia o stanie majątkowym wraz z 

objaśnieniami co do miejsca i terminu jego składania oraz pouczeniem o 

odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym oraz tryb 

publikowania oświadczeń, o których mowa w ust. 6, uwzględniając zakres danych 

objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 849, z późn. zm.) 

Art. 2. 

1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub 

obiekty budowlane: 

1)   grunty; 

2)   budynki lub ich części; 

3)   budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
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2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

3. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również: 

1)   pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub 

organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, 

przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i 

innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub 

zwyczajów międzynarodowych; 

2)   grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem 

jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych; 

2a)  grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi; 

[3)   nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich;] 

<3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków 

metropolitalnych i urzędów marszałkowskich;> 

4)   grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach 

publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1340, z późn. zm.) 

Art. 57a. 

1. Strażak nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody 

przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania strażaka na stanowisko 

służbowe. 

2. Strażak nie może wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami 

wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Przełożony uprawniony do mianowania lub powołania, wydając zgodę, o której mowa w 

ust. 1, kieruje się potrzebą zachowania gotowości operacyjnej jednostki organizacyjnej 
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Państwowej Straży Pożarnej, etyką służby oraz zachowaniem przez strażaka zdolności do 

pełnienia służby, biorąc pod uwagę sytuację osobistą strażaka. 

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej prowadzi ewidencję wydanych zgód na 

podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą. 

5. Ewidencja wydanych zgód na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą zawiera dane: 

imię i nazwisko strażaka, stanowisko służbowe, miejsce pełnienia służby, rodzaj oraz 

miejsce wykonywania podjętego zajęcia zarobkowego. 

[6. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o 

majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub 

rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego 

uprawnionego do mianowania lub powołania. Oświadczenie o stanie majątkowym 

powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, 

posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach 

cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych 

spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy 

lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu 

ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych. 

Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach, 

z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.] 

<6. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o 

majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub 

rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego 

uprawnionego do mianowania lub powołania. Oświadczenie o stanie majątkowym 

powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, 

posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach 

cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w 

tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku 

powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w 

drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o 

zobowiązaniach pieniężnych. Oświadczenie to powinno również zawierać dane 

dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach 
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prawa handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej 

spółdzielni mieszkaniowej.> 

7. Coroczne oświadczenie o stanie majątkowym składa się do dnia 31 marca, według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

8. Przełożeni uprawnieni do mianowania lub powołania lub osoby przez nich upoważnione są 

uprawnieni do analizy złożonych oświadczeń o stanie majątkowym. Analiza ta polega na 

porównaniu treści oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to oświadczenia złożonego przy nawiązywaniu stosunku 

służbowego, oraz porównaniu treści oświadczenia z innymi informacjami znajdującymi 

się w aktach osobowych strażaka. 

9. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że strażak, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie, z 

zastrzeżeniem ust. 11. 

10. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 10 lat. 

11. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje 

organów Państwowej Straży Pożarnej są publikowane, bez ich zgody, na właściwych 

stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i 

miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania oraz miejsca położenia 

nieruchomości w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia przez te osoby. 

12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym oraz wzór oświadczenia o 

stanie majątkowym, o którym mowa w ust. 11, uwzględniając zakres danych objętych 

oświadczeniem o stanie majątkowym. 

 

 

U S T A W A  z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2015 r. poz. 1045) 

 

Art. 1. 

1. Regionalne izby obrachunkowe, zwane dalej "izbami", są państwowymi organami nadzoru 

i kontroli gospodarki finansowej podmiotów, o których mowa w ust. 2. 



- 14 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2. Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 oraz dokonują kontroli gospodarki 

finansowej i zamówień publicznych: 

1)   jednostek samorządu terytorialnego; 

<1a) związków metropolitalnych;> 

2)   związków międzygminnych; 

3)   stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów; 

4)   związków powiatów; 

5)   stowarzyszeń powiatów; 

6)   samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych; 

7)   innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Izby opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. 

4. Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, 

instruktażową oraz szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa może być 

prowadzona odpłatnie. Dochody z tego tytułu są dochodami budżetu państwa. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 

2009 r. Nr 67, poz. 569, z późn. zm.) 

Art. 42. 

1. Minister Sprawiedliwości utworzy centralną informację o zastawach rejestrowych. 

2. Zadaniem centralnej informacji o zastawach rejestrowych jest: utworzenie i eksploatacja 

połączeń rejestru zastawów w systemie informatycznym, prowadzenie zbioru informacji z 

rejestru zastawów oraz udzielanie informacji, wydawanie odpisów i zaświadczeń z 

rejestru zastawów. 

2a. Centralna informacja o zastawach rejestrowych może również udzielać informacji, 

wydawać odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów drogą elektroniczną. 

3. 
(2)

 Odpisy i zaświadczenia wydane w formie papierowej przez centralną informację o 

zastawach rejestrowych mają moc dokumentów urzędowych . 

3a. 
(3)

 Odpisy i zaświadczenia wydane drogą elektroniczną przez centralną informację o 

zastawach rejestrowych opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
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weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, mają moc 

dokumentów urzędowych. 

4. Centralna informacja o zastawach rejestrowych pobiera opłaty za udzielanie informacji 

oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa. 

[4a. Skarb Państwa, państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego 

oraz związki międzygminne i związki powiatów, których zadanie nie polega na 

prowadzeniu działalności gospodarczej, nie ponoszą opłat, o których mowa w ust. 4.] 

<4a. Skarb Państwa, państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu 

terytorialnego oraz związki międzygminne, związki powiatów, związki powiatowo-

gminne i związki metropolitalne, których zadanie nie polega na prowadzeniu 

działalności gospodarczej, nie ponoszą opłat, o których mowa w ust. 4.> 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, 

poz. 236 oraz z 2015 r. poz. 1045) 

[Art. 5. 

Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do wykonywania zadań, o których mowa w art. 1, 

przez związki międzygminne (związki komunalne), przez miasto stołeczne Warszawa oraz w 

ramach porozumień komunalnych.] 

<Art. 5. 

Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do wykonywania zadań, o których mowa w art. 

1, przez związki międzygminne, związki powiatów, związki powiatowo-gminne (związki 

komunalne), przez związki metropolitalne, przez miasto stołeczne Warszawę oraz w 

ramach porozumień komunalnych.> 
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U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1198) 

Art. 28. 

[§ 1. Kolegium sądu apelacyjnego składa się z pięciu członków, wybieranych przez zebranie 

sędziów sądu apelacyjnego spośród sędziów tego sądu, a także z prezesa sądu 

apelacyjnego. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym; do ważności wyborów 

wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy wszystkich członków zebrania.] 

<§ 1. Sędziowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego 

małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, 

udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę 

osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-

gminnego lub związku metropolitalnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze 

przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub 

spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.> 

§ 2. Przewodniczącym kolegium sądu apelacyjnego jest prezes tego sądu, a w razie jego 

nieobecności - najstarszy służbą członek kolegium. 

§ 3. Kadencja kolegium sądu apelacyjnego trwa trzy lata. 

§ 4. Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność co 

najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu apelacyjnego. Prezes sądu nie 

bierze udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania przez kolegium opinii w 

sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W przypadku równej liczby 

głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium. 

§ 5. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków 

kolegium sądu apelacyjnego. 

§ 6. Kolegium sądu apelacyjnego zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. Posiedzenia kolegium zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej 

inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium. 

§ 7. W posiedzeniach kolegium sądu apelacyjnego uczestniczy z głosem doradczym dyrektor 

sądu apelacyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 29 § 1 pkt 3. 
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§ 8. Kadencja członka kolegium wygasa przed jej upływem w przypadku: 

1)   rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego; 

2)   przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku; 

3)   przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe albo powołania na inne stanowisko 

sędziowskie; 

4)   złożenia przez sędziego rezygnacji z członkostwa w kolegium. 

§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 8, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

Kadencja nowo wybranego członka trwa do czasu upływu kadencji pozostałych członków 

kolegium. 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 

r. poz. 790, z późn. zm.) 

Art. 16. 

 1. Komornik jest obowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa, złożonym 

ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej oraz podnosić kwalifikacje zawodowe. 

[2. Komornik jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o 

posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu 

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mieniu, 

które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać 

dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach 

prawa handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni 

mieszkaniowej.] 

<2. Komornik jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego 

małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, 

udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę 

osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-
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gminnego lub związku metropolitalnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze 

przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub 

spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.> 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, komornicy składają właściwemu terytorialnie 

prezesowi sądu apelacyjnego. 

4. Analizy danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 i 3, dokonuje 

właściwe kolegium sądu apelacyjnego. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, składa się przed objęciem stanowiska, a 

następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, 

a także w dniu opuszczenia stanowiska komornika. 

6. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że komornik, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z ust. 3 lub 4, do 

odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego 

oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 

7. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio formularz, 

określony przepisami o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne. 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 stycznia 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1392) 

Art. 27f. 

1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym 

mowa w art. 27c ust. 5a przez: 

[1)   radnego - powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 190 ustawy, o której mowa w art. 

27b ust. 2;] 

<1) radnego – powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 383 ustawy, o której mowa w 

art. 27b ust. 2;> 
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2)   członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, 

kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osobę zarządzającą i 

członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje 

administracyjne w imieniu marszałka województwa - powoduje utratę ich wynagrodzenia 

za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie, do dnia złożenia 

oświadczenia. 

2. Jeżeli członek zarządu województwa lub skarbnik województwa, nie złożą w terminie 

oświadczenia majątkowego, sejmik województwa odwołuje ich, w drodze uchwały, 

najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. 

3. Jeżeli sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki 

organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą 

prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa 

nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo 

rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął 

termin do złożenia oświadczenia. 

4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest 

równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 

1 pkt 1 Kodeksu pracy. 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1445) 

Art. 4. 

1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w 

zakresie: 

1)   edukacji publicznej; 

2)   promocji i ochrony zdrowia; 

3)   pomocy społecznej; 

3a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

4)   polityki prorodzinnej; 

5)   wspierania osób niepełnosprawnych; 

6)   transportu zbiorowego i dróg publicznych; 

7)   kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
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8)   kultury fizycznej i turystyki; 

9)   geodezji, kartografii i katastru; 

10)  gospodarki nieruchomościami; 

11)  administracji architektoniczno-budowlanej; 

12)  gospodarki wodnej; 

13)  ochrony środowiska i przyrody; 

14)  rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

15)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

16)  ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

17)  przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

18)  ochrony praw konsumenta; 

19)  utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

20)  obronności; 

21)  promocji powiatu; 

22)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.); 

23)  działalności w zakresie telekomunikacji. 

<1a. Przepisu ust. 1 pkt 6 w zakresie transportu zbiorowego nie stosuje się do powiatów 

wchodzących w skład związku metropolitalnego.> 

2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w 

ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. 

3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu. 

4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania 

z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. 

5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu 

swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu. 

6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin. 

 

 



- 21 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 25f. 

1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym 

mowa w art. 25c ust. 5a przez: 

[1)   radnego - powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 190 ustawy, o której mowa w art. 

25b ust. 2;] 

<1) radnego – powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 383 ustawy, o której mowa 

w art. 25b ust. 2;> 

2)   członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki 

organizacyjnej powiatu, osobę zarządzającą, i członka organu zarządzającego powiatową 

osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu starosty - 

powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone 

oświadczenie do dnia złożenia oświadczenia. 

2. Jeżeli członek zarządu powiatu lub skarbnik powiatu nie złożą w terminie oświadczenia 

majątkowego, rada powiatu odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 

dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. 

3. Jeżeli sekretarz powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i 

członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 

administracyjne w imieniu starosty nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, 

właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po 

upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. 

4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest 

równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 

1 pkt 1 Kodeksu pracy. 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 

poz. 689, z późn. zm.) 

Art. 3. 

 1. Do zadań Polskiej Organizacji Turystycznej należy: 

1)   promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, 

2)   zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w 

kraju i na świecie, 
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3)   inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury 

turystycznej, 

4)   wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawieranej pomiędzy tymi organami i 

jednostkami a Polską Organizacją Turystyczną, 

5)   
(2)

 inspirowanie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim 

zakresem działania obszar jednego lub więcej województw, oraz lokalnych organizacji 

turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar jednej lub więcej 

jednostek samorządu lokalnego, a także z nimi współdziałanie. 

2. Polska Organizacja Turystyczna, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności 

z: 

1)   jednostkami samorządu terytorialnego, 

1a)  
(3)

 regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, 

<1b) związkami metropolitalnymi;> 

2)   organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu 

gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie, 

3)   polskimi przedstawicielstwami zagranicznymi - w zakresie zadań wykonywanych za 

granicą. 

3. 
(4)

 W sprawach określonych w art. 27a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928) Polska Organizacja Turystyczna 

wspomaga właściwego ministra. 

 

Art. 4. 

 1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, mogą być tworzone 

regionalne i lokalne organizacje turystyczne. 

2. Do tworzenia i działania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 

104, z 1990 r. Nr 14, poz. 86, z 1996 r. Nr 27, poz. 118, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 oraz z 

1998 r. Nr 106, poz. 668), z tym że: 

[1)   członkiem tych organizacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w szczególności 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2,] 

<1) członkiem tych organizacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w szczególności 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, 1b i 2;> 
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2)   nadzór nad tymi organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, 

3)   organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji ich celów i w przedmiocie określonym w ich statutach. 

3. Do zadań regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych należy: 

1)   promocja turystyczna obszaru ich działania, 

2)   wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, 

3)   inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury 

turystycznej, 

4)   współpraca z Polską Organizacją Turystyczną. 

4. Minister właściwy do spraw turystyki może, w drodze rozporządzenia, przekazać nadzór 

nad regionalnymi organizacjami turystycznymi lub lokalnymi organizacjami 

turystycznymi właściwym wojewodom. 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) 

 

Art. 13. 

 W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się: 

  1)   akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji 

niezespolonej; 

  2)   akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz 

organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy; 

  3)   statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów; 

<3a) statuty związków metropolitalnych;>   

4)   akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez 

wojewodę i organy administracji niezespolonej; 

  5)   wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego 

stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu 

województwa, organ powiatu i organ gminy; 

  6)   porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte: 

a)  między jednostkami samorządu terytorialnego, 

b)  między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej; 
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  7)   uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy, powiatu i województwa; 

  8)   obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o 

rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy; 

8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez 

jednostki samorządu terytorialnego; 

  9)   statut urzędu wojewódzkiego; 

  10)  inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak 

stanowią przepisy szczególne. 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) 

Art. 2. 

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   "ładzie przestrzennym" - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 

tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 

kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne; 

2)   "zrównoważonym rozwoju" - należy przez to rozumieć rozwój, o którym mowa w art. 3 

pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232, z późn. zm.); 

3)   "środowisku" - należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art. 3 pkt 39 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

4)   "interesie publicznym" - należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, 

uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych 

społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym; 

[5)   "inwestycji celu publicznego" - należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym 

(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym 

(obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na 

status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące 

realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.);] 
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<5) „inwestycji celu publicznego” – należy przez to rozumieć działania o znaczeniu 

lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a 

także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i 

ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez 

względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich 

finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. 

zm.);> 

6)   "obszarze przestrzeni publicznej" - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 

6a)  "obszarze funkcjonalnym" - należy przez to rozumieć obszar szczególnego zjawiska z 

zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, 

stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych 

terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi 

jednolitymi celami rozwoju; 

6b)  "miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego" - należy przez to rozumieć 

typ obszaru funkcjonalnego obejmującego miasto będące siedzibą władz samorządu 

województwa lub wojewody oraz jego bezpośrednie otoczenie powiązane z nim 

funkcjonalnie; 

7)   (uchylony) 

8)   (uchylony) 

9)   (uchylony) 

10)  "dobrach kultury współczesnej" - należy przez to rozumieć niebędące zabytkami dobra 

kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły 

budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem 

współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub 

historyczna; 

11)  "terenie zamkniętym" - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w art. 

2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 

r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.); 
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12)  "działce budowlanej" - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę 

gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 

wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji 

obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; 

13)  "uzbrojeniu terenu" - należy przez to rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia i 

przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami; 

14)  "dostępie do drogi publicznej" - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi 

albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej 

służebności drogowej; 

15)  "standardach" - należy przez to rozumieć zbiory i zakresy wymagań dotyczących 

opracowań i dokumentów planistycznych oraz zasady stosowania w nich parametrów 

dotyczących zagospodarowania przestrzennego; 

16)  "parametrach i wskaźnikach urbanistycznych" - należy przez to rozumieć parametry i 

wskaźniki ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40; 

16a)  
(1)

 "reklamie" - należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej 

formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia 

lub ruchy społeczne; 

16b)  
(2)

 "tablicy reklamowej" - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony 

lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i 

zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności 

baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na 

rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych 

przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem; 

16c)  
(3)

 "urządzeniu reklamowym" - należy przez to rozumieć przedmiot materialny 

przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i 

zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów 

codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem; 

16d)  
(4)

 "szyldzie" - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe 

informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa 

lub urządzenie reklamowe się znajdują; 
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16e)  
(5)

 "krajobrazie" - należy przez to rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, 

zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku 

działania czynników naturalnych lub działalności człowieka; 

16f)  
(6)

 "krajobrazie priorytetowym" - należy przez to rozumieć krajobraz szczególnie cenny 

dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, 

architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki 

wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania; 

17)  "walorach ekonomicznych przestrzeni" - należy przez to rozumieć te cechy przestrzeni, 

które można określić w kategoriach ekonomicznych; 

18)  "wartości nieruchomości" - należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości; 

19)  "powierzchni sprzedaży" - należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej 

powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, 

przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż 

towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni 

pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, 

ekspozycji wystawowej itp.). 

Art. 3. 

1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów 

zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. 

2. Prowadzenie, w granicach swojej właściwości rzeczowej, analiz i studiów z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego 

rozwoju, należy do zadań samorządu powiatu. 

<2a. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na obszarze związku 

metropolitalnego (obszarze metropolitalnym) należy do zadań związku 

metropolitalnego, jeżeli został utworzony.> 

3. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalanie 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa, należy do zadań samorządu 

województwa. 

4. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej państwa, wyrażonej w koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju, należy do zadań Rady Ministrów. 
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Art. 9. 

1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej 

"studium". 

[2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i 

graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim 

opracowaniem.] 

<2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część 

tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz strategii rozwoju 

gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem.> 

3. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. 

4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

5. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. 

 

Art. 11. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania studium, kolejno: 

1)   ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie 

krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 

2)   zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium; 

3)   (uchylony) 

[4)   sporządza projekt studium rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, uwzględniając 

ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa; w przypadku braku 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub niewprowadzenia do planu 
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zagospodarowania przestrzennego województwa zadań rządowych, uwzględnia ustalenia 

programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;] 

<4) sporządza projekt studium rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, 

uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 

ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

związku metropolitalnego; w przypadku braku planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa zadań rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o 

których mowa w art. 48 ust. 1;> 

5)   uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej opinię o projekcie studium; 

6)   [występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego 

zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i z 

wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 

ust. 1, oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:] 

 <występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie 

jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

z zarządem związku metropolitalnego w zakresie jego zgodności z ramowym 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku 

metropolitalnego i z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, 

o których mowa w art. 48 ust. 1, oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań 

przyjętych w projekcie studium do:> 

a)  starosty powiatowego, 

b)  gmin sąsiednich, 

c)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

d)  właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

e)  dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 

f)  właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych, 

g)  właściwego organu administracji geologicznej, 

h)  ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów 

ochrony uzdrowiskowej, 
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i)  dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

j)  regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

k)  (uchylona) 

l)  właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska w zakresie: 

–  lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii, 

–  zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii, 

–  nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny 

zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii, 

m)  właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego; 

7)   (uchylony) 

8)   (uchylony) 

9)   wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; 

10)  ogłasza w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego 

wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do 

publicznego wglądu oraz publikuje na stronach internetowych urzędu gminy na okres co 

najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym 

projekcie studium rozwiązaniami; 

11)  wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby prawne i 

fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu 

wyłożenia studium; 

12)  przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych 

uwag, o których mowa w pkt 11. 
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Art. 12. 

1. Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, o 

których mowa w art. 11 pkt 12. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium. 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę o uchwaleniu 

studium wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1, oraz dokumentacją prac 

planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. 

[3. Jeżeli rada gminy nie uchwaliła studium, nie przystąpiła do jego zmiany albo, uchwalając 

studium, nie określiła w nim obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu krajowym i wojewódzkim, ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa lub w programach, o których mowa w art. 48 ust. 1, wojewoda, po podjęciu 

czynności zmierzających do uzgodnienia terminu realizacji tych inwestycji i warunków 

wprowadzenia tych inwestycji do studium, wzywa radę gminy do uchwalenia studium lub 

jego zmiany w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda 

sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianę dla 

obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości 

realizacji inwestycji celu publicznego oraz wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. 

Przyjęty w tym trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.] 

<3. Jeżeli rada gminy nie uchwaliła studium, nie przystąpiła do jego zmiany albo, 

uchwalając studium, nie określiła w nim obszarów rozmieszczenia inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i metropolitalnym, ujętych w 

planie zagospodarowania przestrzennego województwa, w programach, o których 

mowa w art. 48 ust. 1 lub w ramowym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, wojewoda, po podjęciu 

czynności zmierzających do uzgodnienia terminu realizacji tych inwestycji i 

warunków wprowadzenia tych inwestycji do studium, wzywa radę gminy do 

uchwalenia studium lub jego zmiany w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym 

upływie tego terminu wojewoda sporządza miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego albo jego zmianę dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy, w 

zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji celu publicznego oraz 

wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęty w tym trybie plan wywołuje 

skutki prawne takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.> 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, koszty sporządzenia planu ponosi w całości gmina, 

której obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze. 

 

Art. 13. 

1. Koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy. 

[2. Koszty sporządzenia lub zmiany studium wynikające z rozmieszczenia inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym obciążają odpowiednio budżet państwa, budżet 

województwa albo budżet powiatu.] 

<2. Koszty sporządzenia lub zmiany studium wynikające z rozmieszczenia inwestycji 

celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym lub metropolitalnym obciążają 

odpowiednio budżet państwa, budżet województwa, budżet związku 

metropolitalnego albo budżet powiatu.> 

 

<Rozdział 2a 

Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym 

Art. 37n. 

1. Związek metropolitalny sporządza ramowe studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, dla całego obszaru 

metropolitalnego, zwane dalej „studium metropolitalnym”, uwzględniając ustalenia 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

2. Studium metropolitalne określa: 

1) zasady i obszary rozwoju systemów komunikacji, w tym dróg publicznych z 

podziałem na klasy i kategorie, infrastruktury technicznej oraz rozmieszczenie 

innych inwestycji celu publicznego o znaczeniu metropolitalnym; 

2) zasady i obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ponadregionalnych i 

regionalnych korytarzy ekologicznych, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, mających znaczenie dla 

całości obszaru metropolitalnego, w szczególności w odniesieniu do sposobów 

realizacji infrastruktury technicznej; 

3) ustalenia wynikające z zasad rozwoju i ochrony obszarów, o których mowa w pkt 1 i 

2, położonych w granicach obszaru metropolitalnego; 

4) maksymalne powierzchnie przeznaczone pod zabudowę, z podziałem na rodzaje 

zabudowy oraz gminy. 
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3. Określając ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia się potrzeby i 

możliwości rozwojowe obszaru metropolitalnego, uwzględniające w szczególności: 

1) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne; 

2) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, migracje w ramach obszaru 

metropolitalnego; 

3) możliwości finansowania przez gminy oraz związek metropolitalny wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, 

służących realizacji zadań własnych odpowiednio tych jednostek; 

4) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

4. Dokonując bilansu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 

gminie. 

5. Ustalenia studium metropolitalnego, o których mowa w ust. 2, obejmują jedynie 

elementy niezbędne dla właściwego ukierunkowania polityki przestrzennej gmin 

należących do związku, ze względu na spójność przestrzenną i społeczno-

gospodarczą obszaru metropolitalnego. 

6. Ustalenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3–4, są wiążące dla wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta przy sporządzaniu studium. 

7. Studium metropolitalne nie jest aktem prawa miejscowego. 

8. Do studium metropolitalnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 5, art. 7, art. 11–

13, art. 15 ust. 1, art. 20, art. 21, art. 23–28, art. 30 i art. 32–33, przy czym:  

1) opinia o projekcie studium metropolitalnego, o której mowa w art. 11 pkt 5, 

wyrażana jest przez gminne i powiatowe komisje urbanistyczno-architektoniczne 

gmin i powiatów wchodzących w skład związku metropolitalnego; 

2) wyłożenia, o którym mowa w art. 11 pkt 10, dokonuje się w każdej z gmin 

wchodzących w skład związku metropolitalnego. 

 

Art. 37o. 

1. Jeżeli uchwalenie albo zmiana studium metropolitalnego powoduje konieczność 

zmiany studium, jednocześnie z projektem studium metropolitalnego lub projektem 

jego zmiany można sporządzić projekt studium lub projekt zmiany studium. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uchwalenie studium lub zmiany studium 

następuje po uchwaleniu studium metropolitalnego lub jego zmiany. 
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3. Jeżeli gmina wchodzi w skład związku metropolitalnego, przy sporządzaniu studium 

uwzględnia się również ustalenia studium metropolitalnego – o ile zostało przyjęte. 

4. Na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 25 

września 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. poz. …) jednocześnie z 

projektem studium metropolitalnego zarząd związku metropolitalnego, może 

sporządzić projektu studium. 

Art. 37p. 

Ilekroć w przepisach odrębnych mowa jest o studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w gminie, należy przez to rozumieć również 

studium metropolitalne.> 

Art. 41. 

1. Po podjęciu przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa marszałek województwa kolejno: 

1)   ogłasza w prasie ogólnopolskiej oraz przez obwieszczenie w urzędach gmin, starostwach 

powiatowych, urzędzie marszałkowskim i urzędzie wojewódzkim o podjęciu uchwały o 

przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania 

wniosków dotyczących planu, nie krótszy niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia; 

2)   zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 

3)   rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1; 

4)   sporządza projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko; 

5)   uzyskuje od wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie 

planu; 

[6)   występuje o opinię o projekcie planu do właściwych instytucji i organów, a także do 

wojewody, zarządów powiatów, wójtów, burmistrzów gmin i prezydentów miast 

położonych na terenie województwa oraz rządowych i samorządowych organów 

administracji publicznej na terenach przyległych do granic województwa oraz uzgadnia 

projekt z organami określonymi w przepisach odrębnych;] 

<6) występuje o opinię o projekcie planu do właściwych instytucji i organów, a także do 

wojewody, zarządów powiatów, zarządów związków metropolitalnych, wójtów, 

burmistrzów gmin i prezydentów miast położonych na terenie województwa oraz 

rządowych i samorządowych organów administracji publicznej na terenach 
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przyległych do granic województwa oraz uzgadnia projekt z organami określonymi 

w przepisach odrębnych;> 

7)   przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu 

stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju i 

programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

8)   przedstawia projekt planu sejmikowi województwa do uchwalenia. 

2. Do opiniowania i uzgadniania projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 23-26, z wyjątkiem terminu 

dokonania uzgodnień i przedstawienia opinii, który nie powinien być krótszy niż 40 dni 

od dnia udostępnienia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

<Art. 49g. 

1. W przypadku utworzenia, na całości lub części obszaru objętego miejskim obszarem 

funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, związku metropolitalnego, samorząd 

województwa niezwłocznie uchyla określenie tego obszaru, uchylając jednocześnie 

plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego, o którym mowa w art. 39 ust. 6 i 7. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa określa się granice obszaru związku metropolitalnego.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) 

Art. 1. 

<1.> Ustawa określa: 

1)   źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia 

tych dochodów; 

2)   zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu 

państwa. 

<2. Ustawa określa także źródła dochodów związków metropolitalnych oraz zasady 

ustalania i gromadzenia tych dochodów.> 

 

Art. 26. 
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1. W budżecie państwa tworzy się rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 

dofinansowanie: 

1)   inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu; 

2)   utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku 

powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw 

transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym; 

3)   remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w 

granicach miast na prawach powiatu. 

2. Wysokość rezerwy, o której mowa w ust. 1, ustala się w kwocie nie mniejszej niż kwota 

rezerwy przyjęta w ustawie budżetowej na rok bazowy na dofinansowanie zadań, o 

których mowa w ust. 1, skorygowana w przypadku zmiany zakresu realizowanych zadań. 

<2a. W roku następującym po powstaniu danego związku metropolitalnego wysokość 

rezerwy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu proporcjonalnie do długości dróg 

przekazanych do zarządzania związkowi metropolitalnemu.> 

3. Rezerwą, o której mowa w ust. 1, dysponuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po 

zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. 

 

<Rozdział 7a 

Dochody związków metropolitalnych. 

Art. 51a. 

Źródłami dochodów związków metropolitalnych są: 

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze 

związku metropolitalnego; 

2) składki od gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego; 

3) dochody uzyskiwane przez metropolitalne jednostki budżetowe oraz wpłaty od 

metropolitalnych zakładów budżetowych; 

4) dochody z majątku związku metropolitalnego; 

5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz związku metropolitalnego; 

6) odsetki od pożyczek udzielanych przez związek metropolitalny, o ile odrębne przepisy 

nie stanowią inaczej; 
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7) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody związku 

metropolitalnego; 

8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych związku 

metropolitalnego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 

9) dotacje z budżetu państwa; 

10) dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

11) inne dochody należne związkowi metropolitalnemu na podstawie odrębnych 

przepisów. 

Art. 51b. 

1. Wysokość udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze związku 

metropolitalnego wynosi 5%. 

2. Kwotę udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną 

kwotę wpływów z tego podatku przez 0,05 i wskaźnik równy udziałowi należnego w 

roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych 

zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego, w ogólnej kwocie należnego 

podatku w tym samym roku. 

3. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie danych zawartych w 

złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym 

obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu na dzień 15 września 

roku bazowego. 

4. Przepisy art. 11 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 51c. 

1. Gminy wchodzące w skład związku metropolitalnego są obowiązane, począwszy od 

roku następującego po roku, w którym związek metropolitalny został utworzony, do 

wnoszenia na rzecz związku metropolitalnego składek ustalonych w sposób 

określony w ust. 2. 

2. Roczną składkę, o której mowa w ust. 1, ustala się mnożąc 0,04 przez iloraz 

planowanych na rok budżetowy dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału gminy we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 2, ustalonego z 
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uwzględnieniem art. 89. Gmina może wnosić składki wyższe niż ustalone w sposób, 

którym mowa w zdaniu poprzednim. 

3. Terminy płatności składek określa uchwała przyjęta przez zgromadzenia związku 

metropolitalnego. 

Art. 51d. 

Do składek, o których mowa w art. 51c ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z 

późn. zm.), z tym że kompetencje organu podatkowego wykonuje przewodniczący 

zarządu związku metropolitalnego.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 94) 

Art. 132. 

1. W rozumieniu przepisów niniejszego działu: 

1)   za inwestora uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której dom maklerski świadczy jedną z 

usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z wyłączeniem: 

a)  Skarbu Państwa, 

b)  Narodowego Banku Polskiego, banków z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz banków zagranicznych, 

c)  firm inwestycyjnych, 

d)  spółek prowadzących rynek regulowany, 

e)  Krajowego Depozytu oraz spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2, 

f)  podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 

ubezpieczeniowej, 

g)  podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych, 

h)  podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

i)  spółek prowadzących giełdy towarowe, spółek prowadzących giełdowe izby 

rozrachunkowe, towarowych domów maklerskich, zagranicznych osób prawnych 
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prowadzących działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi, 

działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

j)  spółek prowadzących izbę rozliczeniową lub izbę rozrachunkową, 

[k)  gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów i województw,] 

<k) gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów, związków powiatowo-

gminnych, związków metropolitalnych i województw,> 

l)  państw i ich jednostek terytorialnych posiadających osobowość prawną, 

m)  podmiotów wchodzących w skład tej samej co dom maklerski grupy kapitałowej, 

ma)  podmiotów, o których mowa w art. 8a ust. 2, 

n)  osób, które w dniu zaistnienia jednej z okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2, lub w 

okresie 6 miesięcy poprzedzających zaistnienie jednej z takich okoliczności, posiadały 5% 

lub więcej ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego domu maklerskiego, oraz 

osób, które w tym czasie były podmiotami dominującymi lub zależnymi wobec domu 

maklerskiego, 

o)  członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej domu maklerskiego oraz osób 

pełniących w domu maklerskim funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów 

departamentów, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów domu 

maklerskiego, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zaistnienia jednej z 

okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2, bądź w okresie bieżącego lub poprzedniego 

roku obrotowego, 

p)  osób odpowiedzialnych za badanie sprawozdań finansowych domu maklerskiego, osób 

zajmujących stanowisko głównego księgowego w domu maklerskim oraz osób 

odpowiedzialnych za sporządzanie i prowadzenie dokumentacji księgowej domu 

maklerskiego, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zaistnienia jednej z 

okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2, bądź w okresie bieżącego lub poprzedniego 

roku obrotowego, 

r)  członków zarządu i rady nadzorczej, osób posiadających 5% lub więcej ogólnej liczby 

głosów lub kapitału zakładowego podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do 

domu maklerskiego, 

s)  małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa oraz powinowatych do pierwszego stopnia 

osób, o których mowa w lit. n-r, 

t)  inwestorów, w stosunku do których ustalono w postępowaniu zakończonym 

prawomocnym orzeczeniem sądu, że wskutek niewywiązywania się ze swoich 
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zobowiązań wobec domu maklerskiego przyczynili się do zaistnienia jednej z 

okoliczności, o której mowa w art. 133 ust. 2; 

2)   za środki pieniężne inwestorów uważa się środki pieniężne zapisane na rachunkach 

pieniężnych oraz inne środki pieniężne należne inwestorom od domu maklerskiego z 

tytułu świadczonych na ich rzecz usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 69 

ust. 2 i ust. 4 pkt 1, z wyłączeniem należności przedawnionych; 

3)   za dom maklerski uważa się dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską albo 

bank powierniczy; 

4)   przez zarząd domu maklerskiego rozumie się również komplementariuszy domu 

maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2 i 4, albo osoby uprawnione do 

reprezentowania domu maklerskiego, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 5 i 6; 

5)   przez osoby posiadające udział w kapitale zakładowym domu maklerskiego rozumie się 

również odpowiednio wspólników wnoszących wkład do domu maklerskiego, o którym 

mowa w art. 95 ust. 1 pkt 4-6. 

2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do oddziałów zagranicznych osób 

prawnych, o których mowa w art. 115 ust. 1, o ile nie są uczestnikami systemu 

rekompensat obowiązującego w państwie ich siedziby lub system rekompensat w 

państwie siedziby nie zapewnia odszkodowań w wysokości określonej w ustawie. 

3. W przypadku banków powierniczych system rekompensat obejmuje papiery wartościowe i 

inne instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 

zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez te banki. 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349, 1240 i 1358) 

 

Art. 3. 

Politykę rozwoju prowadzą: 

1)   Rada Ministrów; 

2)   samorząd województwa; 

<2a) związki metropolitalne;> 

3)   samorząd powiatowy i gminny. 
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Art. 9. 

Strategiami rozwoju są: 

1)  długookresowa strategia rozwoju kraju - dokument określający główne cele, wyzwania i 

kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, z uwzględnieniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, obejmujący okres co najmniej 15 lat; 

2)   średniookresowa strategia rozwoju kraju - dokument określający podstawowe 

uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

regionalnym i przestrzennym, obejmujący okres 4-10 lat, realizowany przez strategie 

rozwoju oraz przy pomocy programów, z uwzględnieniem okresu programowania Unii 

Europejskiej; 

[3)  inne strategie rozwoju - dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cele i 

kierunki rozwoju odnoszące się do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju 

przestrzennego, w tym obszarów funkcjonalnych.] 

<3) inne strategie rozwoju – dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cele i 

kierunki rozwoju odnoszące się do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju 

przestrzennego, w tym obszarów metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych.> 

 

<Art. 14ba. 

1. Strategiami rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, odnoszącymi się do obszarów 

metropolitalnych są strategie rozwoju poszczególnych związków metropolitalnych. 

2. Projekt strategii rozwoju związku metropolitalnego opracowuje zarząd związku 

metropolitalnego w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru 

związku metropolitalnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. 

3. Strategia rozwoju związku metropolitalnego musi być zgodna ze strategią rozwoju 

województwa. 

4. Strategie rozwoju powiatów i gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego 

oraz ich programy rozwoju muszą być zgodne ze strategią rozwoju związku 

metropolitalnego.> 
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U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn. zm.) 

Art. 4. 

 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 

1)   jednostek sektora finansów publicznych; 

2)   innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują 

tymi środkami. 

[2. Przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio do 

związków gmin i powiatów.] 

<2. Przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio do 

związków metropolitalnych oraz związków gmin i powiatów.> 

 

Art. 9. 

Sektor finansów publicznych tworzą: 

1)   organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli 

państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 

2)   jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 

<2a) związki metropolitalne;> 

3)   jednostki budżetowe; 

4)   samorządowe zakłady budżetowe; 

5)   agencje wykonawcze; 

6)   instytucje gospodarki budżetowej; 

7)   państwowe fundusze celowe; 

8)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

9)   Narodowy Fundusz Zdrowia; 

10)  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 

11)  uczelnie publiczne; 

12)  Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 

13)  
(11)

 państwowe i samorządowe instytucje kultury; 
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14)  inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 

ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, 

instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. 

zm.) 

Art. 123. 

1. Funkcjonariusz jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym w 

następujących przypadkach: 

1)   przy nawiązywaniu stosunku służbowego i przy zwalnianiu ze służby; 

2)   co najmniej raz w roku, w terminie wskazanym w ust. 3, oraz 

3)   na żądanie kierownika urzędu. 

2. Treść oświadczenia o stanie majątkowym stanowi tajemnicę prawnie chronioną i podlega 

ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" 

określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

3. Funkcjonariusz jest obowiązany corocznie, w terminie do dnia 15 maja, składać 

oświadczenia o stanie majątkowym wraz z załącznikiem - kserokopią zeznania o 

wysokości dochodu funkcjonariusza w roku podatkowym i jego korekt. Oświadczenie 

należy składać według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Oświadczenie składa 

się kierownikowi urzędu. 

4. Naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby celnej oraz ich zastępcy składają oświadczenia o 

stanie majątkowym Szefowi Służby Celnej. 

5. W przypadku niezłożenia oświadczenia o stanie majątkowym w terminie, o którym mowa 

w ust. 3, z powodu nieobecności w służbie, funkcjonariusz składa oświadczenie 

majątkowe pierwszego dnia po stawieniu się do służby. 

[6. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości 

uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, 

uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych 

udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej 

państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w 

drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o 

zobowiązaniach pieniężnych.] 
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<6. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i 

wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, 

nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa 

handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym 

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku 

międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub 

związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu 

ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych.> 

7. Prawo wglądu do złożonych oświadczeń o stanie majątkowym przysługuje ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Służby Celnej, dyrektorowi izby 

celnej oraz osobom przez nich pisemnie upoważnionym w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia analizy oświadczeń. 

8. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez okres 10 lat. 

9. Oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcję organów Służby Celnej są 

publikowane bez ich zgody na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z 

wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca 

zamieszkania i położenia nieruchomości. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym, sposób ich analizy, a także 

wzór oświadczenia o stanie majątkowym wraz z objaśnieniami oraz pouczeniem o 

odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, 

uwzględniając zakres danych objętych oświadczeniem. Wydając rozporządzenie minister 

właściwy do spraw finansów publicznych uwzględni zapewnienie prawidłowego 

składania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym oraz ograniczenie 

dostępności do tych oświadczeń. 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1440) 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   decyzja o przyznaniu otwartego dostępu - uprawnienie przewoźnika do wykonywania 

regularnego przewozu osób w ramach otwartego dostępu w transporcie kolejowym, 
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określonego w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 16, poz. 94, z późń. zm.); 

2)   dworzec - miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują się w 

szczególności: przystanki komunikacyjne, punkt sprzedaży biletów oraz punkt informacji 

dla podróżnych; 

[3)   gminne przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin 

sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek 

międzygminny; inne niż przewozy powiatowe, wojewódzkie i międzywojewódzkie;] 

<3) gminne przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego transport 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin 

sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek 

międzygminny; inne niż przewozy powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne, 

wojewódzkie i międzywojewódzkie;> 

4)   komunikacja miejska - gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach 

administracyjnych miasta albo: 

a)  miasta i gminy, 

b)  miast, albo 

c)  miast i gmin sąsiadujących 

- jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu 

wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego; 

5)   linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na: 

a)  sieci dróg publicznych albo 

b)  liniach kolejowych, innych szynowych, linowych, linowo-terenowych, albo 

c)  akwenach morskich lub wodach śródlądowych 

- wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów na liniach 

komunikacyjnych, po których odbywa się publiczny transport zbiorowy; 

<5a) metropolitalne przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany w granicach związku metropolitalnego; inne niż 

gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie;> 

6)   międzynarodowe przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, z 

wyłączeniem przewozów realizowanych w strefie transgranicznej; 
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[7)   międzywojewódzkie przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy województwa; inne niż 

przewozy gminne, powiatowe i wojewódzkie;] 

<7) międzywojewódzkie przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany z przekroczeniem granicy województwa; inne 

niż przewozy gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne i 

wojewódzkie;> 

8)   operator publicznego transportu zbiorowego - samorządowy zakład budżetowy oraz 

przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę 

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii 

komunikacyjnej określonej w umowie; 

9)   organizator publicznego transportu zbiorowego - właściwa jednostka samorządu 

terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie 

publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator publicznego 

transportu zbiorowego jest "właściwym organem", o którym mowa w przepisach 

rozporządzenia (WE) nr 1370/2007; 

[10)  powiatowe przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i 

niewykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych 

powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły 

związek powiatów; inne niż przewozy gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie;] 

<10) powiatowe przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i 

niewykraczający poza granice jednego powiatu albo w granicach administracyjnych 

powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły 

związek powiatów; inne niż przewozy gminne, powiatowo-gminne, metropolitalne, 

wojewódzkie i międzywojewódzkie;> 

<10a) powiatowo-gminne przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych gmin i 

powiatów, które utworzyły związek powiatowo-gminny; inne niż przewozy gminne, 

powiatowe, metropolitalne, wojewódzkie i międzywojewódzkie;> 
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11)  przewoźnik - przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w 

zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w transporcie 

kolejowym - na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu; 

12)  przewóz o charakterze użyteczności publicznej - powszechnie dostępna usługa w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego 

transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb 

przewozowych społeczności na danym obszarze; 

13)  przystanek komunikacyjny - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania 

pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące 

w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto, w transporcie 

drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.); 

14)  publiczny transport zbiorowy - powszechnie dostępny regularny przewóz osób 

wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach 

komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej; 

15)  rekompensata - środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznane operatorowi 

publicznego transportu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego; 

16)  sieć komunikacyjna - układ linii komunikacyjnych obejmujących obszar działania 

organizatora publicznego transportu zbiorowego lub część tego obszaru; 

17)  strefa transgraniczna - obszar co najmniej jednej gminy, powiatu lub co najmniej jednego 

województwa, na którym operator publicznego transportu zbiorowego świadczy usługi w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego, położony bezpośrednio przy granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej i obszar odpowiedniej jednostki administracyjnej położonej 

poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium sąsiedniego państwa; 

18)  transport drogowy - transport w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym; 

19)  transport inny szynowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po szynach 

lub torach kolejowych, w tym tramwajem lub metrem; inny niż transport kolejowy i 

transport linowo-terenowy; 

20)  transport kolejowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po torach 

kolejowych; 
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21)  transport linowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się za pomocą 

napowietrznej liny ciągnącej; 

22)  transport linowo-terenowy - przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po 

szynach za pomocą liny napędowej; 

23)  transport morski - przewóz osób środkiem transportu morskiego po morskich wodach 

wewnętrznych lub po morzu terytorialnym; 

24)  umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - umowa 

między organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem publicznego 

transportu zbiorowego, która przyznaje temu operatorowi prawo i zobowiązuje go do 

wykonywania określonych usług związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze 

użyteczności publicznej; 

[25)  wojewódzkie przewozy pasażerskie - przewóz osób w ramach publicznego transportu 

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch powiatów i 

niewykraczający poza granice jednego województwa, a w przypadku linii 

komunikacyjnych w transporcie kolejowym także przewóz do najbliższej stacji w 

województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub 

techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz powrotny; inne niż przewozy gminne, 

powiatowe i międzywojewódzkie;] 

<25) wojewódzkie przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej 

dwóch powiatów i niewykraczający poza granice jednego województwa, a w 

przypadku linii komunikacyjnych w transporcie kolejowym także przewóz do 

najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiający przesiadki w celu 

odbycia dalszej podróży lub techniczne odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz 

powrotny; inne niż przewozy gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne 

i międzywojewódzkie;> 

26)  zintegrowany system taryfowo-biletowy - rozwiązanie polegające na umożliwieniu 

wykorzystywania przez pasażera biletu, uprawniającego do korzystania z różnych 

środków transportu na obszarze właściwości organizatora publicznego transportu 

zbiorowego; 

27)  zintegrowany węzeł przesiadkowy - miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka 

transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w 

szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, 
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systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią 

komunikacyjną lub siecią komunikacyjną; 

28)  zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego - proces rozwoju transportu 

uwzględniający oczekiwania społeczne dotyczące zapewnienia powszechnej dostępności 

do usług publicznego transportu zbiorowego, zmierzający do wykorzystywania różnych 

środków transportu, a także promujący przyjazne dla środowiska i wyposażone w 

nowoczesne rozwiązania techniczne środki transportu; 

29)  żegluga śródlądowa - przewóz osób środkiem transportu wodnego śródlądowego po 

wodach śródlądowych. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

[1)   jednostce samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć również związek 

międzygminny lub związek powiatów;] 

<1) jednostce samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć również związek 

międzygminny, związek powiatów, związek powiatowo-gminny lub związek 

metropolitalny;> 

2)   rozkładzie jazdy - należy przez to rozumieć również rozkład rejsu w transporcie 

morskim oraz w żegludze śródlądowej; 

3)   przystanku komunikacyjnym - należy przez to rozumieć również port lub przystań 

usytuowane na wodach morskich lub wodach śródlądowych; 

4)   umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - należy 

przez to rozumieć również akt wewnętrzny określający warunki wykonywania usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego przez samorządowy zakład budżetowy. 

 

Art. 7. 

1. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej "organizatorem", 

właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest: 

1)   gmina: 

a)  na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, 

b)  której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między gminami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w 

gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie; 

2)   związek międzygminny - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych 

przewozach pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek międzygminny; 
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3)   powiat: 

a)  na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach 

pasażerskich, 

b)  któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w 

powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły 

porozumienie; 

4)   związek powiatów - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych 

przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów tworzących związek powiatów; 

4a)  (10) związek powiatowo-gminny na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w 

powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin lub powiatów 

tworzących związek powiatowo-gminny; 

<4b) związek metropolitalny – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w 

metropolitalnych przewozach pasażerskich;> 

5)   województwo: 

a)  na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach 

pasażerskich oraz w transporcie morskim, 

b)  właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, 

w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii 

komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - na linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich, 

c)  któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg 

linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - na linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na obszarze województw, 

które zawarły porozumienie; 

6)   minister właściwy do spraw transportu - na linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich 

w transporcie kolejowym. 

2. Jeżeli inny organizator byłby właściwy ze względu na obszar działania, a inny ze względu 

na zasięg przewozów, to właściwym organizatorem jest organizator, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2, pkt 3 lit. b albo pkt 4. 
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3. Organizator, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, jest organizatorem publicznego transportu 

zbiorowego realizowanego w strefie transgranicznej. 

4. Określone w ustawie zadania organizatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, wykonuje, w 

przypadku: 

1)   gminy - wójt, burmistrz albo prezydent miasta; 

2)   związku międzygminnego - zarząd związku międzygminnego; 

3)   miasta na prawach powiatu - prezydent miasta na prawach powiatu; 

4)   powiatu - starosta; 

4a) !!!!!!!!!!!!!!!!! 

<4b) związku metropolitalnego – zarząd związku metropolitalnego;> 

5)   związku powiatów - zarząd związku powiatów; 

5a)  (11) związku powiatowo-gminnego - zarząd związku powiatowo-gminnego; 

6)   województwa - marszałek województwa. 

 

Art. 9. 

1. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwany dalej "planem 

transportowym", w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej, opracowuje: 

1)   gmina: 

a)  licząca co najmniej 50 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, 

b)  której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 000 

mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym 

obszarze; 

2)   związek międzygminny obejmujący obszar liczący co najmniej 80 000 mieszkańców - w 

zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin tworzących 

związek międzygminny; 

3)   powiat: 

a)  liczący co najmniej 80 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, 

b)  któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między powiatami, których obszar liczy łącznie co najmniej 120 000 
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mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym 

obszarze; 

4)   związek powiatów obejmujący obszar liczący co najmniej 120 000 mieszkańców - w 

zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze powiatów 

tworzących związek powiatów; 

4a)  
(12)

 związek powiatowo-gminny obejmujący obszar liczący co najmniej 80 000 

mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze 

gmin lub powiatów tworzących związek powiatowo-gminny; 

<4b) związek metropolitalny: 

a) w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w metropolitalnych 

przewozach pasażerskich, 

b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na 

mocy porozumienia z gminami lub powiatami – w zakresie linii komunikacyjnej 

albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze;> 

5)   województwo: 

a)  w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach 

pasażerskich, 

b)  któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg 

linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - w zakresie linii komunikacyjnej albo 

sieci komunikacyjnej na danym obszarze; 

6)   minister właściwy do spraw transportu - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich 

w transporcie kolejowym. 

2. Plan transportowy może być opracowany przez właściwego organizatora na obszarze 

liczącym mniejszą liczbę mieszkańców niż określona w ust. 1 pkt 1-4. 

3. Plan transportowy uchwalony przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego 

stanowi akt prawa miejscowego. 

 

< Art. 9a. 

W przypadku opracowania planu transportowego przez związek metropolitalny: 
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1) gminy, związki międzygminne, powiaty lub związki powiatów, których obszar jest 

objęty związkiem metropolitalnym i które wchodzą w skład związku 

metropolitalnego, nie opracowują planów transportowych; 

2) z dniem wejścia w życie tego planu tracą moc plany transportowe opracowane przez 

gminy, związki międzygminne, powiaty lub związki powiatów, których obszar jest 

objęty związkiem metropolitalnym i które wchodzą w skład związku 

metropolitalnego.> 

Art. 11. 

 1. W projekcie planu transportowego opracowanym przez: 

1)   marszałka województwa - uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany przez 

ministra właściwego do spraw transportu, 

[2)   (13) starostę, zarząd związku powiatów, zarząd związku powiatowo-gminnego - 

uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany przez marszałka województwa,] 

<2) starostę, zarząd związku powiatów, zarząd związku powiatowo-gminnego, zarząd 

związku metropolitalnego – uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany 

przez marszałka województwa,> 

3)  wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd związku międzygminnego - uwzględnia się 

ogłoszony plan transportowy opracowany przez starostę, zarząd związku powiatów, 

zarząd związku powiatowo-gminnego, o ile jest utworzony, lub marszałka województwa; 

2. Plan transportowy może być, w zależności od uzasadnionych potrzeb, poddawany 

aktualizacji. 

Art. 13. 

[ 1. (15) Marszałek województwa przedstawia sejmikowi województwa do uchwalenia projekt 

planu transportowego: 

1)   uzgodniony z marszałkami sąsiednich województw, 

2)   zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku powiatów lub związku powiatowo-

gminnego, o ile jest utworzony 

-   w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości.] 

<1. Marszałek województwa przedstawia sejmikowi województwa do uchwalenia 

projekt planu transportowego: 

1) uzgodniony z marszałkami sąsiednich województw, 

2) zaopiniowany przez zarząd związku metropolitalnego położonego na terenie 

województwa, o ile jest utworzony, 
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3) zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku powiatów lub związku 

powiatowo-gminnego, o ile jest utworzony 

– w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości.> 

<1a. Zarząd związku metropolitalnego przedstawia zgromadzeniu związku 

metropolitalnego do uchwalenia projekt planu transportowego: 

1) zaopiniowany przez marszałka właściwego województwa; 

2) uzgodniony ze starostą sąsiadujących powiatów, zarządem sąsiedniego związku 

powiatów lub związku powiatowo-gminnego, o ile jest utworzony w zakresie linii 

komunikacyjnych przebiegających na obszarze ich właściwości.> 

[2. (16) Starosta , zarząd związku powiatów lub zarząd związku powiatowo-gminnego, o ile 

jest utworzony, przedstawia odpowiednio radzie powiatu , zgromadzeniu związku 

powiatów albo zgromadzeniu związku powiatowo-gminnego do uchwalenia projekt planu 

transportowego: 

1)   uzgodniony ze starostą sąsiedniego powiatu , zarządem sąsiedniego związku powiatów 

lub związku powiatowo-gminnego, o ile jest utworzony, 

2)   zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku międzygminnego, o ile jest utworzony 

-   w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości. 

3. (17) Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd związku międzygminnego przedstawia 

odpowiednio radzie gminy albo zgromadzeniu związku międzygminnego do uchwalenia 

projekt planu transportowego uzgodniony z właściwymi organami sąsiednich gmin , 

zarządem sąsiedniego związku międzygminnego lub zarządem sąsiedniego związku 

powiatowo-gminnego, o ile jest utworzony, w zakresie linii komunikacyjnych 

przebiegających na obszarach ich właściwości.] 

<2. Starosta, zarząd związku powiatów lub zarząd związku powiatowo-gminnego, o ile 

jest utworzony, przedstawia odpowiednio radzie powiatu albo zgromadzeniu 

związku powiatów albo zgromadzeniu związku powiatowo-gminnego do uchwalenia 

projekt planu transportowego: 

1) uzgodniony ze starostą sąsiedniego powiatu, zarządem sąsiedniego związku 

metropolitalnego lub związku powiatów lub związku powiatowo-gminnego, o ile 

jest utworzony, 

2) zaopiniowany przez zarząd sąsiedniego związku międzygminnego, o ile jest 

utworzony 

– w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości. 
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3. Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd związku międzygminnego przedstawia 

odpowiednio radzie gminy albo zgromadzeniu związku międzygminnego do 

uchwalenia projekt planu transportowego uzgodniony z właściwymi organami 

sąsiednich gmin, zarządem sąsiadującego związku metropolitalnego, związku 

międzygminnego lub zarządem sąsiedniego związku powiatowo-gminnego, o ile jest 

utworzony, w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich 

właściwości.> 

4. Gmina licząca mniej niż 50 000 osób, może zgłosić potrzeby transportowe dotyczące linii 

komunikacyjnych wykraczających poza obszar swojej właściwości, bezpośrednio do 

starosty albo marszałka województwa właściwego ze względu na przebieg tych linii 

komunikacyjnych. 

[5. (18) Plan transportowy jest podawany do publicznej wiadomości przez jego ogłoszenie we 

właściwym dla organizatora dzienniku urzędowym, a w przypadku gdy organizatorem jest 

związek międzygminny , związek powiatów albo związek powiatowo-gminny - w sposób 

zwyczajowo przyjęty na obszarach gmin albo powiatów tworzących te związki oraz w 

dzienniku urzędowym województwa, na którego obszarze działa związek międzygminny , 

związek powiatów albo związek powiatowo-gminny.] 

<5. Plan transportowy jest podawany do publicznej wiadomości przez jego ogłoszenie we 

właściwym dla organizatora dzienniku urzędowym, a w przypadku gdy 

organizatorem jest związek międzygminny, związek powiatów, związek powiatowo-

gminny albo związek metropolitalny – w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarach 

gmin albo powiatów tworzących te związki oraz w dzienniku urzędowym 

województwa, na którego obszarze działa związek międzygminny, związek powiatów, 

związek powiatowo-gminny albo związek metropolitalny.> 

6. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, plan 

transportowy w zakresie linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej w 

międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie 

kolejowym, uwzględniając zakres niezbędnych danych, które powinny zostać określone w 

tym planie. 

<Art. 15a.  

1. Związek metropolitalny ustanawia zintegrowany system taryfowo-biletowy 

obowiązujący w jego granicach. 
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2. Organizatorzy gminnych i powiatowych przewozów pasażerskich na terenie związku 

metropolitalnego są obowiązani do uczestnictwa w systemie taryfowo-biletowym, o 

którym mowa w ust. 1. 

3. Wzajemne rozliczenia z tytułu uczestnictwa organizatorów gminnych i powiatowych 

przewozów pasażerskich w zintegrowanym systemie taryfowo-biletowym na terenie 

związku metropolitalnego określa porozumienie zawarte przez związek 

metropolitalny i odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego.> 


