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Szanowny Panie Przewodniczący,  

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej 

projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks 

wyborczy (druk nr 855), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawia następujące 

informacje.

Obowiązujące w dniu 1 stycznia 1999 r. regulacje ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  1998 r. Nr 91, poz. 578) poświęcone miastom na 

prawach powiatu stanowiły, że: „Miastem na prawach powiatu jest miasto liczące więcej niż 

100 000 mieszkańców oraz miasto, które przestało być siedzibą wojewody z dniem

31 grudnia 1998 r.” (art. 91 ust. 1). Pierwsze miasta uznano za zbyt duże, by z powodzeniem 

włączyć je w normalną sieć powiatową. W drugim przypadku zadecydowała chęć 

„zrekompensowania” utraty statusu wojewódzkiego, poprzez nadanie szczególnego statusu 

prawnego. 

W obu przypadkach Rada Ministrów mogła odstąpić od nadania praw powiatu – 

w przypadku miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, jeżeli stworzenie z miasta 

i okolicznych gmin dwóch odrębnych jednostek samorządu powiatowego prowadziłoby do 

niekorzystnych konsekwencji (art. 91 ust. 3 pkt 1) - z tej możliwości Rada Ministrów nie 

skorzystała oraz – w przypadku byłych siedzib wojewodów - na wniosek odpowiedniej rady 
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miejskiej (art. 91 ust. 2). Wnioski takie złożyły rady miejskie trzech miast: Ciechanowa, Piły 

oraz Sieradza i Rada Ministrów odstąpiła od nadania tym miastom praw powiatu. 

Ponadto ust. 3 pkt 2 cyt. artykułu przewidywał możliwość nadania praw powiatu 

gminom o charakterze miejskim nie spełniającym żadnego z dwóch podstawowych 

kryteriów. W oparciu o ten przepis Rada Ministrów nadała prawa powiatu 6 miastom na 

Górnym Śląsku ora Świnoujściu i Sopotowi.

Należy zauważyć, ze przepis art. 91 ustawy o samorządzie powiatowym w ówczesnym 

brzmieniu miał charakter jednorazowy i znalazł zastosowanie tylko w momencie wdrażania 

reformy administracyjnej. Obecnie obowiązujące uregulowania prawne nie przewidują 

możliwości nadania praw powiatu nowym jednostkom miejskim.

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – 

Kodeks wyborczy wprowadza zmiany m.in. w art. 3 ust. 5 i art. 91 ustawy o samorządzie 

powiatowym w brzmieniu obecnie obowiązującym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.). 

Projekt przewiduje bowiem dodanie regulacji zgodnie z którą możliwe będzie nadanie 

statusu miasta na prawach powiatu miastom, w stosunku do których, w trakcie wdrażania 

reformy administracyjnej, Rada Ministrów odstąpiła od nadania praw powiatu na wniosek 

ich  organów stanowiących. Projektowana regulacja dotyczy więc trzech miast: Ciechanowa, 

Piły i Sieradza.

W związku z powyższymi zmianami projektodawca doprecyzowuje również przepisy 

ustawy dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w 

zakresie rozdziału 5 Zmiany w podziale terytorialnym państwa. – art. 390, wskazując, że jeżeli

z jednostki samorządu terytorialnego zostaje wyłączony obszar stanowiący część okręgu 

wyborczego, okręg lub więcej okręgów wyborczych dla wyborów danej rady w celu 

przywrócenia statusu miasta na prawach powiatu miastu, które zostało połączone

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

powiatu na podstawie zmienianego art. 3 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, to 

mandat radnego stale zamieszkałego na tym obszarze wygasa z mocy prawa. Ponadto, 

zmiany w podziale terytorialnym skutkujące przywróceniem statusu miasta na prawach 

powiatu, które zostało połączone z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście albo 
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nadaniem statusu miasta na prawach powiatu na podstawie zmienianego art. 3 ust. 5 ustawy 

o samorządzie powiatowym, nie powodują rozwiązania rady tego miasta.

Jakkolwiek proponowane przepisy w zakresie ustawy o samorządzie powiatowym nie 

budzą zastrzeżeń pod względem prawno-legislacyjnym, niemniej Ministerstwo Administracji 

i Cyfryzacji pragnie zwrócić uwagę na wątpliwości związane z zastosowaniem 

proponowanych przepisów w praktyce tj. w przypadku ewentualnego wystąpienia 

zainteresowanych podmiotów o dokonanie wskazanych zmian przez Radę Ministrów.

Należy bowiem zauważyć, że miasta: Ciechanów, Piła oraz Sieradz funkcjonują w strukturach 

odpowiednio powiatów: ciechanowskiego, pilskiego i sieradzkiego od 1 stycznia 1999 r. 

Wydaje się zatem, że ww. powiaty w obecnym kształcie są skonsolidowane zarówno pod 

względem infrastruktury jak i spraw finansowych (w tym zaciągniętych zobowiązań). 

Ponadto, jakkolwiek wyłączenie danych miast z siatki powiatowej mogłoby przynieść korzyści 

tym miastom np. w zakresie sprawniejszego zarządzania, to należy zastanowić się nad 

skutkami tych zmian w stosunku do powiatów, a zwłaszcza zdolnością realizacji przez nie 

zadań publicznych. Istotnym problemem są także zobowiązania powiatu. Należy bowiem 

zauważyć, że w  ustawie o samorządzie powiatowym brak jest przepisów w zakresie 

uregulowania odpowiedzialności za zobowiązania powiatu, w przypadku jego podziału.

Na marginesie należy zaznaczyć, że w przypadku podziału gminy odpowiednia regulacja 

zawiera się w art. 49 ust. 2 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Ponadto, przypomnieć należy, że w przypadku przywrócenia 

statusu miasta na prawach powiatu miastu Wałbrzych, miasto Wałbrzych zadeklarowało 

przejęcie zobowiązań powiatu wałbrzyskiego. 

Odnosząc się zaś do proponowanych zmian w przepisach Kodeksu wyborczego MAC 

wskazuje na konieczność skonsultowania propozycji przepisów z Państwową Komisją 

Wyborczą, której ustrojowa pozycja i ranga, a także zakres działania i realizowania zadań 

przesądzają o właściwości tego organu w przedmiocie prezentowania ocen w zakresie prawa 

wyborczego.

Odnosząc się natomiast do prośby o ocenę skutków finansowych wejścia w życie 

ustawy, uprzejmie informuję, że MAC nie dysponuje informacjami, które pozwoliłyby na 

oszacowanie kosztów regulacji przygotowanej przez senatorów. Należy wskazać, iż w 
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przypadku złożenia na podstawie nowelizowanych, zgodnie z propozycją projektu, przepisów 

ustawy o samorządzie powiatowym  wniosków (przez zainteresowane podmioty) do ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej, skutki finansowe przeprowadzenia 

wnioskowanych zmian zostaną oszacowane i ujęte w stosownym projekcie rozporządzenia 

Rady Ministrów dotyczącym zmian w podziale terytorialnym kraju w oparciu o aktualny stan 

wiedzy.

Z poważaniem,

z up. Marek Wójcik
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
/-podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/


