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VII  kadencja 
 

 
D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI  ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 

ORAZ 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

 
 

o poselskim projekcie ustawy o powiecie 
metropolitalnym  (druk nr 2107). 
 

Sejm na 101. posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3729 do Komisji 

Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w 

celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisje: Administracji i Cyfryzacji oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r.  

 
wnoszą: 

 
 
 

W y s o k i  S e j m raczy następujące poprawki: 
 
 

 
1) art. 1 nadać brzmienie: 

„Art. 1. Związek metropolitalny jest zrzeszeniem jednostek samorządu 
terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym. 

2. W skład związku metropolitalnego wchodzą: 
1) gminy położone w granicach obszaru metropolitalnego; 
2) powiaty, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina położona 

w granicach obszaru metropolitalnego.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
Poprawkę zawartą w pkt 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami zawartymi w pkt 2 i 
5-9. 
Przyjęcie poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawki zawartej w pkt 3.  

 
 



2) art. 4 nadać brzmienie: 
„Art. 4. 1. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia: 

1) ustala granice poszczególnych obszarów metropolitalnych na potrzeby 
tworzenia związków metropolitalnych przez wskazanie gmin 
wchodzących w skład obszarów metropolitalnych; 

2) tworzy w poszczególnych obszarach metropolitalnych związki 
metropolitalne, ustalając jednocześnie ich nazwy. 

2. Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów 
uwzględnia: 
1) koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa; 
2) powiązania funkcjonalne oraz zaawansowanie procesów 

urbanizacyjnych; 
3) jednorodność układu osadniczego i przestrzennego, uwzględniającego 

więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
 

 
3) w art. 4 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Związek metropolitalny może zostać utworzony jeżeli w jego skład wchodzi więcej 
niż 5 sąsiadujących ze sobą terytorialnie miast na prawach powiatu leżących w 
granicach województwa na obszarze którego ma być utworzony, w tym jedno miasto 
na prawach powiatu będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
4) w art. 4 dodać ust. … w brzmieniu: 

„…. Jeżeli w województwie, na obszarze którego ma zostać utworzony związek 
metropolitalny, siedziby wojewody i sejmiku województwa są w różnych miastach 
na prawach powiatu, związek metropolitalny może zostać utworzony, jeżeli w jego 
skład wchodzą obydwa te miasta.”; 

– poseł A. Mężydło wraz z grupą posłów 
– przyjąć 

 
5) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Za obszar metropolitalny w rozumieniu ustawy uznaje się spójną pod 
względem przestrzennym strefę oddziaływania miasta będącego siedzibą 
wojewody lub sejmiku województwa, chrakteryzującą się istnieniem 
silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów 
urbanizacyjnych, zamieszkałą przez co najmniej 500 000 mieszkańców.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

6) w art. 5 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Rozporządzenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, może zostać wydane  także na 

wniosek rady gminy położonej w granicach obszaru metropolitalnego.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
 

 



7) w art. 6: 
a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2,  wymaga 
zasięgnięcia opinii: 
1) rad gmin położonych w granicach obszaru metropolitalnego poprzedzonych 

przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami; 
2) rad powiatów, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina położona  w 

granicach obszaru metropolitalnego; 
3) sejmiku województwa; 
4) wojewody.”, 

b) ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, wymaga pozytywnej 

opinii: 
1) rad co najmniej 70% miast na prawach powiatu położonych w granicach obszaru 

metropolitalnego; 
2) rad co najmniej 70% gmin niemających statusu miasta na prawach powiatu 

położonych w granicach obszaru metropolitalnego; 
3) rad co najmniej 50% powiatów, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina 

położona  w granicach obszaru metropolitalnego.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
 

8) w art. 7 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Rozporządzenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, jest wydawane nie później niż 

30 kwietnia.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
 

9) w art. 8 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. W przypadku tworzenia związku metropolitalnego Prezes Rady Ministrów, na 

wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej, wyznacza pełnomocnika do spraw utworzenia związku 
metropolitalnego spośród pracowników podległych wojewodzie.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
10) w art. 9 w ust. 1 skreślić pkt 3; 
– KP PO 

– przyjąć 
Poprawkę zawartą w pkt 10  należy rozpatrywać łącznie z poprawkami zawartymi w pkt 15, 
18, 19, 24-29 i 34. 
Przyjęcie poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawek zawartych w pkt 16, 17, 20, 
21, 22, 23 i 35.  

  
 
 

 
 
 



11) w art. 11 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 
„4) współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze 

związku;”; 
– KP PO 

– przyjąć 
 

12) w art. 11 w ust. 1 skreślić pkt 5; 
– KP PO 

– przyjąć 
Poprawkę zawartą w pkt 12 należy rozpatrywać łącznie z poprawką zawartą w pkt 36. 

 
13) w art. 11 w ust. 1 skreślić pkt 6; 
– KP PO 

– przyjąć 
Poprawkę zawartą w pkt 13 należy rozpatrywać łącznie z poprawką zawarta w pkt 14. 
 
14) w art. 13 dodać się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Związek metropolitalny może nawiązywać współpracę z podmiotami o charakterze 
metropolitalnym z innych państw.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
15) w art. 18 skreślić ust. 2-4; 
– KP PO 

– przyjąć 
 

16) w art. 18: 
a) w ust. 2 wyraz „wyborów” zastąpić wyrazem „wyboru”, 
b) skreślić ust. 4; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Poprawkę zawartą w pkt 16  należy rozpatrywać łącznie z poprawkami zawartymi w pkt 20, 
22 i 23. 
Przyjęcie poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawek zawartych w pkt 17 i 21.  

 
17) w art. 18 ust. 4 nadać brzemienia: 

„4. W skład zgromadzenia wchodzą radni reprezentujący wszystkie gminy i powiaty 
uczestniczące w związku. Każdą gminę i powiat reprezentuje jeden radny.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

Poprawkę zawartą w pkt 17 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami zawartymi w pkt 21 
i 35. 

 
18) po art. 18 dodać art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. 1. Zgromadzenie składa się z delegatów gmin i powiatów wchodzących w 
skład związku – po dwóch z każdej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Delegatami, o których mowa w ust. 1, są: 
1) w przypadku gmin: 



a) wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
b) przedstawiciel rady gminy wybrany spośród radnych danej 

jednostki samorządu terytorialnego; 
2) w przypadku powiatów: 

a) starosta, 
b) przedstawiciel rady powiatu wybrany spośród radnych danej 

jednostki samorządu terytorialnego.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
 

19) skreślić art. 19-21; 
– KP PO 

– przyjąć 
 
20) skreślić art. 19; 
– KP PiS 

– odrzucić 
 

21) art. 20 nadać brzmienie: 
„Art. 20. 1. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin i starostowie powiatów 

uczestniczących w związku. 
2. Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w 

zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu. Na wniosek starosty rada 
powiatu może powierzyć reprezentowanie powiatu w zgromadzeniu 
wicestaroście albo radnemu. 

3. Statut może przyznawać określonym gminom lub powiatom więcej niż 
jeden głos w zgromadzeniu. Dodatkowych przedstawicieli wyznacza 
zainteresowana gmina lub powiat.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
22) art. 20 nadać brzmienie: 

„Art. 20. 1. Wyboru radnych do zgromadzenia związku metropolitalnego dokonują 
rady miast bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym spośród swoich 
członków: 
  1)   w mieście do 20 000 mieszkańców - jednego radnego; 
  2)   w mieście od 20 001 do 50 000 mieszkańców - dwóch radnych; 
  3)   w mieście od 50 001 do 100 000 mieszkańców - trzech radnych; 
  4)   w mieście liczącym ponad 100 000 mieszkańców - po jednym 

dodatkowym radnym przypadającym na każde rozpoczęte 50 000 
mieszkańców. 

2. Radny zgromadzenia zachowuje mandat radnego miasta. W wypadku 
wygaśnięcia mandatu lub odwołania radnego przez radę miasta, właściwa 
rada dokona niezwłocznie wyboru uzupełniającego. 

3. W czasie trwania kadencji zgromadzenia właściwa rada miasta może 
odwołać swojego radnego zgromadzenia większością 2/3 głosów, w 
obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 



23) skreślić art. 21; 
– KP PiS 

– odrzucić 
 

24) w art. 23 skreślić ust. 2; 
– KP PO 

– przyjąć 
 

25) art. 24 nadać brzmienie: 
„Art. 24. 1. Uchwały zgromadzenia są podejmowane kwalifikowaną większością 

głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
2. Warunek uzyskania większości kwalifikowanej jest spełniony, jeżeli za 

przyjęciem uchwały głosuje: 
1) większość jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład 

związku; 
2) taka liczba gmin, iż ich mieszkańcy stanowią większość ludności 

zamieszkałej na obszarze metropolitalnym. 
3. Na potrzeby obliczania większości, o której mowa w ust. 2, ustalenie za 

jakim rozstrzygnięciem oddała w głosowaniu swój głos jednostka 
samorządu terytorialnego następuje w sposób następujący: 
1) jeżeli w głosowaniu uczestniczy jeden delegat danej jednostki 

samorządu terytorialnego – zgodnie z rozstrzygnięciem tego delegata; 
2) jeżeli w głosowaniu uczestniczą obaj delegaci danej jednostki 

samorządu terytorialnego i głosują za tym samym rozstrzygnięciem – 
zgodnie z ich rozstrzygnięciem; 

3) jeżeli w głosowaniu uczestniczą obaj delegaci danej jednostki 
samorządu terytorialnego i głosują za różnymi rozstrzygnięciami – 
przyjmuje się, że jednostka samorządu terytorialnego oddała głos 
„wstrzymuję się”. 

4. Liczbę ludności, o której mowa w ust. 2, ustala się na podstawie danych 
publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 
30 czerwca roku poprzedzającego rok głosowania.  

5. Głosowanie w sprawach dotyczących przebiegu obrad odbywa się 
zwykłą większością głosów.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
26) skreślić art. 25; 
– KP PO 

– przyjąć 
 

27) art. 26 nadać brzmienie: 
 „Art. 26. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalności i organizacji 

zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sejmiku 
województwa.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
 
 



28) w art. 29 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Zarząd jest wybierany przez zgromadzenie.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
29) skreślić art. 30 i 31; 
– KP PO 

– przyjąć 
 
30) w art. 32 w ust. 3 skreślić wyraz „związku”; 
– KP PO 

– przyjąć 
 
31) w art. 65: 

a) po wyrazach „(Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.15))” dodać wyrazy „wprowadza się 
następujące zmiany:”, a pozostałą treść oznaczyć jako pkt 1, 

b) dodać pkt 2 w brzmieniu: 
„2) w art. 25f w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) radnego – powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 383 ustawy, o której 
mowa w art. 25b ust. 2;”.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 
32) w art. 68 w pkt 7 dodawane art. 37f-37h oznaczyć jako art. 37n-37p;  
– KP PO 

– przyjąć 
33) w art. 69 w pkt 3, art. 51b nadać brzmienie:  

„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 8%. 

2. Przez pierwsze pięć lat od utworzenia związku metropolitalnego odsetek, o 
którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 2 punkty procentowe. 

3. Wysokość udziału związku metropolitalnego we wpłatach z podatku 
dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku mających 
siedzibę na obszarze związku metropolitalnego wynosi 4%.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
34) skreślić art. 75; 
– KP PO 

– przyjąć 
 
35) skreślić art. 75; 
– KP SLD 

– odrzucić 
 
 
 



36) skreślić art. 76. 
– KP PO 

– przyjąć 
 

 
 
Warszawa, dnia 24 września 2015 r. 
 
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji 
       Samorządu Terytorialnego Administracji i Cyfryzacji 
         i Polityki Regionalnej 
 
         /- /Halina Rozpondek /-/ Izabela Katarzyna Mrzygłocka 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/ Jacek Brzezinka 
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	14) w art. 13 dodać się ust. 3 w brzmieniu:
	„3. Związek metropolitalny może nawiązywać współpracę z podmiotami o charakterze metropolitalnym z innych państw.”;

	– KP PO
	– przyjąć
	15) w art. 18 skreślić ust. 2-4;
	– KP PO
	– przyjąć
	16) w art. 18:
	– KP PiS
	– odrzucić
	Poprawkę zawartą w pkt 16  należy rozpatrywać łącznie z poprawkami zawartymi w pkt 20, 22 i 23.
	Przyjęcie poprawek spowoduje bezprzedmiotowość poprawek zawartych w pkt 17 i 21.

	17) w art. 18 ust. 4 nadać brzemienia:
	„4. W skład zgromadzenia wchodzą radni reprezentujący wszystkie gminy i powiaty uczestniczące w związku. Każdą gminę i powiat reprezentuje jeden radny.”;

	– KP SLD
	– odrzucić
	Poprawkę zawartą w pkt 17 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami zawartymi w pkt 21 i 35.

	18) po art. 18 dodać art. 18a w brzmieniu:
	„Art. 18a. 1. Zgromadzenie składa się z delegatów gmin i powiatów wchodzących w skład związku – po dwóch z każdej jednostki samorządu terytorialnego.
	2. Delegatami, o których mowa w ust. 1, są:
	1) w przypadku gmin:
	a) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
	b) przedstawiciel rady gminy wybrany spośród radnych danej jednostki samorządu terytorialnego;
	2) w przypadku powiatów:
	a) starosta,
	b) przedstawiciel rady powiatu wybrany spośród radnych danej jednostki samorządu terytorialnego.”;



	– KP PO
	– przyjąć
	19) skreślić art. 19-21;
	– KP PO
	– przyjąć
	20) skreślić art. 19;
	– KP PiS
	– odrzucić
	21) art. 20 nadać brzmienie:
	„Art. 20. 1. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin i starostowie powiatów uczestniczących w związku.
	2. Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu. Na wniosek starosty rada powiatu może powierzyć reprezentowanie powiatu w zgromadzeniu wicestaroście albo radnemu.
	3. Statut może przyznawać określonym gminom lub powiatom więcej niż jeden głos w zgromadzeniu. Dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana gmina lub powiat.”;


	– KP SLD
	– odrzucić
	22) art. 20 nadać brzmienie:
	„Art. 20. 1. Wyboru radnych do zgromadzenia związku metropolitalnego dokonują rady miast bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym spośród swoich członków:
	1)   w mieście do 20 000 mieszkańców - jednego radnego;
	2)   w mieście od 20 001 do 50 000 mieszkańców - dwóch radnych;
	3)   w mieście od 50 001 do 100 000 mieszkańców - trzech radnych;
	4)   w mieście liczącym ponad 100 000 mieszkańców - po jednym dodatkowym radnym przypadającym na każde rozpoczęte 50 000 mieszkańców.
	2. Radny zgromadzenia zachowuje mandat radnego miasta. W wypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania radnego przez radę miasta, właściwa rada dokona niezwłocznie wyboru uzupełniającego.
	3. W czasie trwania kadencji zgromadzenia właściwa rada miasta może odwołać swojego radnego zgromadzenia większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.”;


	– KP PiS
	– odrzucić
	23) skreślić art. 21;
	– KP PiS
	– odrzucić
	24) w art. 23 skreślić ust. 2;
	– KP PO
	– przyjąć
	25) art. 24 nadać brzmienie:
	„Art. 24. 1. Uchwały zgromadzenia są podejmowane kwalifikowaną większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
	2. Warunek uzyskania większości kwalifikowanej jest spełniony, jeżeli za przyjęciem uchwały głosuje:
	1) większość jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład związku;
	2) taka liczba gmin, iż ich mieszkańcy stanowią większość ludności zamieszkałej na obszarze metropolitalnym.

	3. Na potrzeby obliczania większości, o której mowa w ust. 2, ustalenie za jakim rozstrzygnięciem oddała w głosowaniu swój głos jednostka samorządu terytorialnego następuje w sposób następujący:
	1) jeżeli w głosowaniu uczestniczy jeden delegat danej jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z rozstrzygnięciem tego delegata;
	2) jeżeli w głosowaniu uczestniczą obaj delegaci danej jednostki samorządu terytorialnego i głosują za tym samym rozstrzygnięciem – zgodnie z ich rozstrzygnięciem;
	3) jeżeli w głosowaniu uczestniczą obaj delegaci danej jednostki samorządu terytorialnego i głosują za różnymi rozstrzygnięciami – przyjmuje się, że jednostka samorządu terytorialnego oddała głos „wstrzymuję się”.

	4. Liczbę ludności, o której mowa w ust. 2, ustala się na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok głosowania.
	5. Głosowanie w sprawach dotyczących przebiegu obrad odbywa się zwykłą większością głosów.”;


	– KP PO
	– przyjąć
	26) skreślić art. 25;
	– KP PO
	– przyjąć
	27) art. 26 nadać brzmienie:
	„Art. 26. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalności i organizacji zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sejmiku województwa.”;

	– KP PO
	– przyjąć
	28) w art. 29 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Zarząd jest wybierany przez zgromadzenie.”;

	– KP PO
	– przyjąć
	29) skreślić art. 30 i 31;
	– KP PO
	– przyjąć
	30) w art. 32 w ust. 3 skreślić wyraz „związku”;
	– KP PO
	– przyjąć
	31) w art. 65:
	„2) w art. 25f w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) radnego – powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 383 ustawy, o której mowa w art. 25b ust. 2;”.”;


	– KP PO
	– przyjąć
	32) w art. 68 w pkt 7 dodawane art. 37f-37h oznaczyć jako art. 37n-37p;
	– KP PO
	– przyjąć
	33) w art. 69 w pkt 3, art. 51b nadać brzmienie:
	„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 8%.
	2. Przez pierwsze pięć lat od utworzenia związku metropolitalnego odsetek, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 2 punkty procentowe.
	3. Wysokość udziału związku metropolitalnego we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku mających siedzibę na obszarze związku metropolitalnego wynosi 4%.”;


	– KP SLD
	– odrzucić
	34) skreślić art. 75;
	– KP PO
	– przyjąć
	35) skreślić art. 75;
	– KP SLD
	– odrzucić
	36) skreślić art. 76.
	– KP PO
	– przyjąć



