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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 9 marca 2017 r. 

 

o związku metropolitalnym w województwie śląskim 

 

(druk nr 440) 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 

1579 i 1948) 

 

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; 
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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; 

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 2016 r. poz. 239); 

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. 

 

Art. 24h. 

1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki 

organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą 

prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do 

złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem 

majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku 

objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera 

informacje o: 

[1)   zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 
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jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej 

mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu 

działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach 

handlowych;] 

<1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby 

prawnej lub od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w 

drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz 

dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;> 

2)   dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub 

zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; 

3)   mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych; 

4)   zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych 

kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. 

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku 

objętego małżeńską wspólnością majątkową. 

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch 

egzemplarzach: 

1)   radny - przewodniczącemu rady gminy; 

2)   wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie; 

3)   zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki 

organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego 

gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu 

wójta - wójtowi. 

4. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia 

złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany 

dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt 

informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność 

prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez 
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radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. 

5. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej 

gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz 

osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświadczenie 

majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. 

Do pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik 

gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu 

zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w 

imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania 

prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub 

zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 

kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze 

stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 

5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, 

przewodniczący rady gminy, wojewoda lub wójt w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia 

niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego 

niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten 

liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. 

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono 

oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują 

jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe 

przechowuje się przez 6 lat. 

7. 
(1)

 Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej 

oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, naczelnik urzędu 

skarbowego uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku 

podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie. 

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania 

treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio 
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złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT). 

9. 
(2)

 W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim 

nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia 

majątkowego. 

10. 
(3)

 (uchylony). 

11. 
(4)

 Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310). 

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 

października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o: 

1)   osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie; 

2)   nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach 

majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe 

oświadczenia; 

3)   działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 

analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia 

majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy 

wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 

osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby 

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta, uwzględniając zakazy określone w 

odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 

2006 r. poz. 1584, z 2008 r. poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. poz. 1228 oraz z 

2015 r. poz. 1635). 
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U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. 

zm.) 

Art. 2. 

Ustawa określa także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez: 

1)   pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 

zajmujących stanowiska kierownicze: 

a)  dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej) - w urzędach naczelnych 

i centralnych organów państwowych, 

b)  dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki 

równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego, kierownika urzędu 

rejonowego i jego zastępcy
(2)

 oraz głównego księgowego - w urzędach terenowych 

organów rządowej administracji ogólnej, 

c)  kierownika urzędu i jego zastępcy - w urzędach terenowych organów rządowej 

administracji specjalnej; 

2)   pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej, 

zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami 

wymienionymi w pkt 1; 

2a)  innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w 

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

2b)  
(3)

 innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej; 

3)   dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli oraz pracowników Najwyższej Izby 

Kontroli nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne; 

3a)  
(4)

 radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i referendarzy 

zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej; 

3b)  Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; 

3c)  
(5)

 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261); 

4)   pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska: prezesa, 

członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 
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5)   pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujących stanowiska: 

przewodniczącego, jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium; 

6)   wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających 

gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w 

imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 

6a)  członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzające i członków 

organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające 

decyzje administracyjne w imieniu starosty; 

6b)  
(6)

 członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, 

kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby 

zarządzające i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz 

inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa; 

<6c) członków zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku 

metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego;> 

7)   pracowników banków państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, 

członka zarządu oraz skarbnika; 

8)   pracowników przedsiębiorstw państwowych zajmujących stanowiska: dyrektora 

przedsiębiorstwa, jego zastępcy oraz głównego księgowego; 

9)   
(7)

 osoby pełniące w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których 

udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, 

funkcje: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu; 

10)  pracowników agencji państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, 

dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy - lub stanowiska 

równorzędne; 

11)  inne osoby pełniące funkcje publiczne, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi. 

 

Art. 5. 

1. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4, przez osoby: 



- 8 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   wymienione w art. 2 pkt 1-4 stanowi przewinienie służbowe, które podlega 

odpowiedzialności dyscyplinarnej lub stanowi podstawę do rozwiązania stosunku 

pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika; 

2)   wymienione w art. 2 pkt 5 i 7-10 stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska; 

3)   pełniące funkcję wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powoduje wygaśnięcie ich 

mandatu. 

[2. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza osoba, o której mowa w art. 2 pkt 6-6b, z 

wyłączeniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 

3-5, odwołuje ją albo rozwiązuje z nią umowę o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od 

dnia, w którym uzyskał informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania umowy o 

pracę. 

3. 
(9)

 Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza członek zarządu województwa lub 

powiatu, skarbnik województwa, powiatu lub gminy, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie 

miesiąca od dnia, w którym przewodniczący organu stanowiącego uzyskał informację o 

przyczynie odwołania. 

4. Jeżeli członek zarządu województwa lub powiatu przed dniem wyboru pełnił funkcję, 

prowadził działalność gospodarczą albo posiadał akcje lub udziały, o których mowa w 

art. 4, obowiązany jest w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru zrzec się funkcji, zaprzestać 

prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje. 

5. W przypadku niewypełnienia obowiązku przez osobę, o której mowa w ust. 4, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odwołuje ją najpóźniej w ciągu miesiąca 

od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.] 

<2. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza osoba, o której mowa w art. 2 pkt 

6-6c, z wyłączeniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwy organ, 

z zastrzeżeniem ust. 3–5, odwołuje ją albo rozwiązuje z nią umowę o pracę, 

najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o przyczynie 

odwołania albo rozwiązania umowy o pracę. 

3. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza członek zarządu województwa, 

powiatu lub związku metropolitalnego, skarbnik województwa, powiatu, gminy lub 

związku metropolitalnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

albo związku metropolitalnego odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej po 
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upływie miesiąca od dnia, w którym przewodniczący organu stanowiącego uzyskał 

informację o przyczynie odwołania. 

4. Jeżeli członek zarządu województwa, powiatu lub związku metropolitalnego przed 

dniem wyboru pełnił funkcję, prowadził działalność gospodarczą albo posiadał akcje 

lub udziały, o których mowa w art. 4, jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy od dnia 

wyboru zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo 

zbyć udziały lub akcje. 

5. W przypadku niewypełnienia obowiązku przez osobę, o której mowa w ust. 4, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo związku metropolitalnego 

odwołuje ją najpóźniej w ciągu miesiąca od upływu terminu, o którym mowa w 

ust. 4.> 

6. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2-5 jest 

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

1 pkt 1 Kodeksu pracy. 

Art. 6. 

[1. 
(10)

 Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie 

dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6-10, o ile zostały zgłoszone do 

objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne 

państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% 

kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego; osoby te nie mogą 

zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów 

zgłaszających te osoby.] 

<1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o których mowa w art. 4 pkt 1, nie 

dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 6–10, o ile zostały zgłoszone do 

objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne 

państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% 

kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki, inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego lub związek 

metropolitalny; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek 

prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby.> 

2. 
(11)

 Osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, mogą otrzymywać odrębne wynagrodzenie z 

tytułu sprawowania funkcji w spółce prawa handlowego, do której zostały wyznaczone 
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jako reprezentanci Skarbu Państwa, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 

2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

Art. 7. 

[1. Osoby wymienione w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-3 i 6-6b nie mogą, przed upływem roku od 

zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, być zatrudnione lub 

wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w 

sprawach indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy; nie dotyczy to decyzji 

administracyjnych w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych na podstawie 

odrębnych przepisów, z wyjątkiem decyzji dotyczących ulg i zwolnień w tych podatkach 

lub opłatach.] 

<1. Osoby wymienione w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1–3 i 6–6c nie mogą przed upływem 

roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji być zatrudnione 

lub wykonywać innych zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wydaniu 

rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy; nie 

dotyczy to decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat 

lokalnych na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem decyzji dotyczących ulg i 

zwolnień w tych podatkach lub opłatach.> 

2. W uzasadnionych przypadkach zgodę na zatrudnienie przed upływem roku może wyrazić 

komisja powołana przez Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej "komisją". 

3. Komisja rozpatruje sprawy w składach trzyosobowych. 

4. Do postępowania przed komisją stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

5. Decyzje komisji są podejmowane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wyrażenie 

zgody, o której mowa w ust. 2, i są ostateczne. 

6. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, organizację pracy i skład komisji 

oraz zasady wynagradzania jej członków. 

7. Do osób wymienionych w art. 8 ust. 3 i 4 przepisu ust. 2 nie stosuje się. 

 

Art. 10. 

1. 
(15)

 Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-2a, 3-5 i 7-11 są obowiązane do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy 
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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, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mieniu, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu.] <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, jednostek 

samorządu terytorialnego, ich związków 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 

lub spółdzielniach, o których mowa w art. 4. 

2. Urzędnicy służby cywilnej zajmujący inne stanowiska niż określone w art. 2 są obowiązani 

do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. 
(16)

 Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, z wyjątkiem oświadczenia 

złożonego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego albo Pierwszego Prezesa 

Sądu Najwyższego, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie 

przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" określonej w 

przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że osoba, która złożyła oświadczenie, 

wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4, 5 lub 6, do odebrania oświadczenia może je ujawnić 

pomimo braku zgody składającego oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 

lat. 

3a. 
(17)

 Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym złożonym przez Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego albo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego są 

jawne, także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o 

miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację 

ruchomości sędziego. Na wniosek sędziego osoba odbierająca oświadczenie może 

zdecydować o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla 

informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", określoną w przepisach ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 

1948), jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla sędziego lub 
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osób dla niego najbliższych. Minister Sprawiedliwości jest uprawniony do zniesienia tej 

klauzuli. W stosunku do tego uprawnienia przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych nie stosuje się. 

3b. 
(18)

 Jawne informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym, o których mowa w 

ust. 3a, osoba odbierająca oświadczenia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, o 

którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się kierownikowi jednostki (dyrektorowi 

generalnemu urzędu), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, 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. Kierownik jednostki (dyrektor generalny urzędu) dokonuje 

analizy zawartych w oświadczeniu danych. 

5. 
(19)

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady 

Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, 

Kierownik Krajowego Biura Wyborczego oraz Rzecznik Ubezpieczonych składają 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, który 

dokonuje analizy zawartych w nim danych. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego składa 

oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonuje analizy zawartych 

w nim danych. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składają: 

1)   przewodniczący samorządowego kolegium odwoławczego - przewodniczącemu 

wojewódzkiego sejmiku samorządowego; 

2)   (uchylony); 

3)   prezes banku, o którym mowa w art. 2 pkt 7, z wyłączeniem Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego - Ministrowi Finansów
(20)

; 

4)   prezes spółki, o której mowa w art. 2 pkt 9 - Prezesowi Rady Ministrów. 

7. Osoby odbierające oświadczenie, o których mowa w ust. 6, dokonują analizy zawartych w 

nim danych. 

8. Osoba dokonująca analizy jest uprawniona do porównania treści analizowanego 

oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń. 
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9. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz w ust. 

1, 2, 5 i 6, dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych 

w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122). 

 

Art. 12. 

1. Tworzy się Rejestr Korzyści zwany dalej "Rejestrem". 

2. W Rejestrze ujawniane są korzyści uzyskiwane przez osoby, o których mowa w ust. 7, lub 

ich małżonków. 

3. Do Rejestru należy zgłaszać informacje o: 

1)   wszystkich stanowiskach i zajęciach wykonywanych zarówno w administracji 

publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się 

wynagrodzenie, oraz pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek; 

2)   faktach materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez 

zgłaszającego; 

3)   darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jeżeli jej wartość 

przekracza 50 % najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę, o którym mowa 

w art. 6 ust. 3; 

4)   wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją publiczną, 

jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego małżonka albo 

instytucje ich zatrudniające bądź partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których są 

członkami; 

5)   innych uzyskanych korzyściach, o wartościach większych niż wskazane w pkt 3, 

niezwiązanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy 

zawodowej, o których mowa w pkt 1. 

4. Do Rejestru należy także zgłaszać informacje o udziale w organach fundacji, spółek prawa 

handlowego lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się żadnych 

świadczeń pieniężnych. 

5. Przy podawaniu informacji zgłaszający jest obowiązany zachować największą staranność i 

kierować się swoją najlepszą wiedzą. 

6. Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem należy zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni 

od dnia ich zaistnienia. 
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[7. 
(22)

 Obowiązek zgłaszania informacji, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, do Rejestru obejmuje 

członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach i Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, 

wicewojewodów, członków zarządów województw, sekretarzy województw, skarbników 

województw, członków zarządów powiatów, sekretarzy powiatów, skarbników powiatów, 

wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów, sekretarzy gmin i 

skarbników gmin.] 

<7. Obowiązek zgłaszania informacji, o których mowa w ust. 2–4, do Rejestru obejmuje 

członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach i 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, 

wicewojewodów, członków zarządów województw, sekretarzy województw, 

skarbników województw, członków zarządów powiatów, sekretarzy powiatów, 

skarbników powiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców 

wójtów, sekretarzy gmin, skarbników gmin, członków zarządu związku 

metropolitalnego, sekretarza związku metropolitalnego i skarbnika związku 

metropolitalnego.> 

8. Rejestr jest jawny. Rejestr prowadzi Państwowa Komisja Wyborcza. 

9. Prowadzący Rejestr raz w roku, w odrębnej publikacji, podaje do publicznej wiadomości 

zawarte w nim dane. 

10. Ujawnienie informacji w Rejestrze nie zwalnia od odpowiedzialności przewidzianej w 

ustawie za niedopełnienie określonych w niej obowiązków. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 

486, 1948 i 2260) 

Art. 27c. 

1. Radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, 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 są obowiązani do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". 
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Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego 

małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o: 

[1)   zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej 

mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu 

działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach 

handlowych;] 

<1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby 

prawnej lub związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze 

przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące 

zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;> 

2)   dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub 

zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; 

3)   mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych; 

4)   zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych 

kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. 

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku 

objętego małżeńską wspólnością majątkową. 

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch 

egzemplarzach: 

1)   radny - przewodniczącemu sejmiku województwa; 

2)   marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa - wojewodzie; 

3)   wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz województwa, 

skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki 

organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką 

osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka 

województwa - marszałkowi województwa. 
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4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia 

ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć 

informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z 

wykorzystaniem mienia województwa, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność 

prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez 

radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. 

5. Członek zarządu województwa, skarbnik województwa, 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 składają pierwsze oświadczenie 

majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Do pierwszego oświadczenia majątkowego 

członek zarządu województwa, skarbnik województwa, 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 są obowiązani dołączyć informację o 

sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili 

ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są 

składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 

5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, 

przewodniczący sejmiku województwa, wojewoda lub marszałek województwa w 

terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie 

złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy 

czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia 

wezwania. 

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono 

oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują 

jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe 

przechowuje się przez 6 lat. 
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7. 
(1)

 Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej 

oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, naczelnik urzędu 

skarbowego uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku 

podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie. 

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania 

treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio 

złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT). 

9. 
(2)

 W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim 

nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia 

majątkowego. 

10. 
(3)

 (uchylony). 

11. 
(4)

 Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310). 

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 

października każdego roku przedstawia sejmikowi województwa informację o: 

1)   osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie; 

2)   nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych 

wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia; 

3)   działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 

analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia 

majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu 

województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika 

wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka 

organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje 

administracyjne w imieniu marszałka województwa, uwzględniając zakazy określone w 

odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 
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2006 r. poz. 1584, z 2008 r. poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. poz. 1228 oraz z 

2015 r. poz. 1635). 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

814, 1579 i 1948) 

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; 

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; 
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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 2016 r. poz. 239 i 395); 

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. 

 

Art. 25c. 

1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki 

organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową 

osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są 

obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej 

"oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego 

oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe 

zawiera informacje o: 

[1)   zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej 

mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu 

działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach 

handlowych;] 

<1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 
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prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby 

prawnej lub związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze 

przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące 

zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;> 

2)   dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub 

zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; 

3)   mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych; 

4)   zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych 

kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. 

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku 

objętego małżeńską wspólnością majątkową. 

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch 

egzemplarzach: 

1)   radny - przewodniczącemu rady powiatu; 

2)   starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie; 

3)   wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, 

kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu 

zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 

administracyjne w imieniu starosty - staroście. 

4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia 

ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć 

informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z 

wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność 

prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez 

radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. 

5. Członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki 

organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową 

osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty składają 

pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na 

stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego członek 
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zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej 

powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną 

oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani dołączyć 

informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, 

jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia. Kolejne 

oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według 

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub 

rozwiązania umowy o pracę. 

5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, 

przewodniczący rady powiatu, wojewoda lub starosta w terminie 14 dni od dnia 

stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do 

jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin 

ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. 

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono 

oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują 

jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe 

przechowuje się przez 6 lat. 

7. 
(1)

 Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej 

oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, naczelnik urzędu 

skarbowego uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku 

podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie. 

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania 

treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio 

złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o 

wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT). 

9. 
(2)

 W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim 

nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia 

majątkowego. 

10. 
(3)

 (uchylony). 
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11. 
(4)

 Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310). 

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 

października każdego roku przedstawia radzie powiatu informację o: 

1)   osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie; 

2)   nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych 

wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia; 

3)   działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 

analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia 

majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu 

powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej 

powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną 

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty, uwzględniając zakazy 

określone w odniesieniu do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z 2008 r. poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. 

poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 1635). 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) 

 

Art. 37o. 

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: 
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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. 

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

wyrażana przez gminne i powiatowe komisje urbanistyczno-architektoniczne gmin i 

powiatów wchodzących w skład związku metropolitalnego;] 

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

wyrażana przez właściwe komisje urbanistyczno-architektoniczne gmin 

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. 37p. 

 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. 

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 9 października 

2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. poz. 1890), jednocześnie z projektem 

studium metropolitalnego zarząd związku metropolitalnego może sporządzić projektu 

studium.] 

<4. Na podstawie porozumienia zawartego między związkiem metropolitalnym a gminą 

jednocześnie z projektem studium metropolitalnego zarząd związku 

metropolitalnego może sporządzić projekt studium.> 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 198, 1609 i 1985) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i 

gromadzenia tych dochodów; 
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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.] 

 

[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; 

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 
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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 uwzględnieniem art. 89. Gmina 

może wnosić składki wyższe niż ustalone w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

3. Terminy płatności składek określa uchwała przyjęta przez zgromadzenie 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, z tym że kompetencje organu 

podatkowego wykonuje przewodniczący zarządu związku metropolitalnego.] 

 

 

 

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

2016 r. poz. 1867, 1920 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 60) 

 

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 

2016 r. poz. 1727); 

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, 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;] 

<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, 

a także metropolitalne przewozy pasażerskie;> 

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; 
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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; 

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, 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; 

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; 
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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 2012 r. poz. 1137, 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; 

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

napowietrznej liny ciągnącej; 
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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, 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, 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: 
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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; 

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

powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów tworzących związek 

powiatów; 

4a)  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;] 

<4b) związek metropolitalny: 

a) na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w metropolitalnych 

przewozach pasażerskich, 

b) któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego 

na mocy porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego;> 

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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<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, pkt 4, 4a albo 4b.> 

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; 

5)   związku powiatów - zarząd związku powiatów; 

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

5b)  związku metropolitalnego - zarząd związku metropolitalnego; 

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, 
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b)  któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na 

mocy porozumienia między powiatami, których obszar liczy łącznie co najmniej 

120 000 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)  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;] 

<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 jednostką samorządu terytorialnego – w zakresie 

linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym obszarze, 

c) w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na obszarze gmin 

wchodzących w skład związku metropolitalnego;> 

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; 
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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. 

 


