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Materiał porównawczy 

do projektu ustawy 

 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz 

ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa 

 
(druk nr 25) 

 
 
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.) 
 

Art. 4. 
1. [Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:] <Rada Ministrów, w drodze decyzji:> 

1) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice, 
2) nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice, 
3) ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz. 

<1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

1b. Gmina, której dotyczy decyzja, o której mowa w ust. 1, lub decyzja 
nieuwzględniająca wniosku, o którym mowa w art. 4b, może zwrócić się w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. Od decyzji przysługuje gminie skarga do sądu administracyjnego. 

1c. Jeżeli gmina zwróciła się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy lub złożyła 
skargę do sądu administracyjnego, decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” po 
ponownym rozpatrzeniu przez Radę Ministrów albo gdy orzeczenie sądu 
administracyjnego stanie się prawomocne.> 

[2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek 
zainteresowanej rady gminy.] 

<2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może być wydana także na wniosek 
zainteresowanej rady gminy.> 

3. Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium 
możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający 
więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania 
zadań publicznych. 

4. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana 
dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz 
układ urbanistyczny i charakter zabudowy. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia. 



- 2 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiany 

Art. 4a. 
[1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez 

ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad 
gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w 
przypadku zmian granic gmin naruszających granice powiatów lub województw - 
dodatkowo opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw, z zastrzeżeniem 
ust. 2.] 

<1. Wydanie decyzji, o której mowa w art. 4 ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, 
poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w 
przypadku zmian granic gmin naruszających granice powiatów lub województw – 
dodatkowo opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw.> 

2. [Konsultacje z mieszkańcami w sprawach zmiany granic gmin lub granic miasta 
polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej gminy i jego 
włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej gminy lub do sąsiedniej gminy mogą 
zostać ograniczone do:] <Konsultacje z mieszkańcami w sprawach zmiany granic 
gmin lub granic miasta polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru 
jednostki pomocniczej gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy mogą zostać 
ograniczone do:> 

1) mieszkańców jednostki pomocniczej gminy objętych zmianą - przez odpowiednie 
rady gmin, 

2) mieszkańców gmin objętych zmianą naruszającą granice powiatów lub województw 
- przez odpowiednie rady powiatów lub sejmiki województw. 

<2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli wyłączenie obszaru lub części 
obszaru jednostki pomocniczej gminy i jego włączenie do sąsiedniej gminy, dotyczy 
niezamieszkanej jednostki pomocniczej, konsultacji nie przeprowadza się.> 

3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia 
otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony. 

 
Uwaga: Art. 4a ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 

2011 r. (Dz.U.2011.134.777) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 
lipca 2011 r. 

4. W przypadku przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie utworzenia, połączenia, 
podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy, o którym mowa w art. 4c, 
konsultacji z mieszkańcami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przeprowadza się. 

<4. W przypadku nieprzeprowadzenia przez radę gminy z mieszkańcami, konsultacji, 
o których mowa w ust. 1, przeprowadza je wojewoda.> 

 
Art. 4b. 

1. [Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, na wniosek rady gminy 
wymaga:] <Wydanie decyzji, o której mowa w art. 4 ust. 1, na wniosek rady gminy 
wymaga:> 

1) wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z 
mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i 
informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku, 



- 3 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiany 

2) opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te 
rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic gminy naruszającej 
granice powiatów lub województw - opinii odpowiednich rad powiatów lub 
sejmików województw, 

3) opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem. 
<1a. Jeżeli ponowny wniosek, merytorycznie tożsamy z poprzednim, bezskutecznym 

wnioskiem, i przy niezmiennych uwarunkowaniach faktycznych i prawnych, składa 
rada gminy tej samej kadencji, ponownych konsultacji z mieszkańcami nie 
przeprowadza się. 

1b. Odmowa uwzględnienia wniosku rady gminy, o którym mowa w ust. 1, następuje w 
drodze decyzji. Art. 4 ust. 1b stosuje się.> 

[2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 4a ust. 2 i 3 stosuje się 
odpowiednio.] 

<2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 4a ust. 2–4 stosuje się 
odpowiednio.> 

3. Rada gminy występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, do ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 
marca. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy składaniu 
wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) 
 

Art. 3. 
1. [Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:] <Rada Ministrów, w drodze decyzji:> 

1) tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice, 
2) ustala i zmienia nazwy powiatów oraz siedziby ich władz. 

<1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

1b. Gmina, powiat lub województwo, których dotyczy decyzja, o której mowa w ust. 1, 
lub decyzja nieuwzględniająca wniosku, o którym mowa w art. 3b, mogą zwrócić się 
w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Od decyzji przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

1c. Jeżeli gmina, powiat lub województwo zwróciły się z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy lub złożyły skargę do sądu administracyjnego, decyzja, o której 
mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” po ponownym rozpatrzeniu przez Radę Ministrów albo 
gdy orzeczenie sądu administracyjnego stanie się prawomocne.> 

[2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek 
zainteresowanej rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy.] 
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<2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może być wydana także na wniosek 
zainteresowanej rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy.> 

3. Ustalenie granic powiatu następuje poprzez wskazanie gmin wchodzących w skład 
powiatu, a zmiana jego granic dokonywana jest w sposób zapewniający powiatowi 
terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, 
uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność 
wykonywania zadań publicznych. 

4. Przez łączenie powiatów należy również rozumieć połączenie miasta na prawach powiatu 
z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. Z dniem połączenia wygasają prawa 
powiatu posiadane dotychczas przez miasto. 

5. Przez dzielenie powiatów należy również rozumieć wyłączenie jednej lub więcej gmin z 
terytorium powiatu z jednoczesnym: 

1) włączeniem tej gminy lub gmin do innego powiatu, 
2) utworzeniem powiatu z tych gmin albo z tych gmin i miasta na prawach powiatu; z 

dniem utworzenia powiatu wygasają prawa powiatu posiadane dotychczas przez 
miasto, 

3) przywróceniem statusu miasta na prawach powiatu miastu, które w trybie ust. 4 
zostało połączone z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia. 
 

Art. 3a. 
1. [Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez 

ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad 
powiatów albo rady miasta na prawach powiatu i rady powiatu - poprzedzonych 
przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmian granic 
powiatów naruszających granice województw - dodatkowo opinii odpowiednich sejmików 
województw.] <Wydanie decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, wymaga zasięgnięcia 
przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii 
zainteresowanych rad powiatów albo rady miasta na prawach powiatu i rady 
powiatu – poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z 
mieszkańcami, a w przypadku zmian granic powiatów naruszających granice 
województw – dodatkowo opinii odpowiednich sejmików województw.> Minister 
właściwy do spraw administracji publicznej może wystąpić także o opinie 
zainteresowanych rad gmin; w tym przypadku nie jest konieczne przeprowadzenie 
konsultacji z mieszkańcami gminy. 

2. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące, naruszającej granice województw, zmiany granic 
powiatów albo powiatu i miasta na prawach powiatu w sprawach, o których mowa w art. 
3 ust. 3 i 4 - jeżeli zmiana granic wynika z wyłączenia tylko jednej gminy lub miasta na 
prawach powiatu - mogą zostać ograniczone przez sejmiki województw do mieszkańców 
odpowiedniego powiatu lub miasta na prawach powiatu objętego zmianą. 

3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia 
otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony. 

<4. W przypadku nieprzeprowadzenia przez radę powiatu lub radę miasta na prawach 
powiatu z mieszkańcami konsultacji, o których mowa w ust. 1, przeprowadza je 
wojewoda.> 
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Art. 3b. 

1. [Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na wniosek odpowiednio rady 
powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy wymaga:] <Wydanie decyzji, 
o której mowa w art. 3 ust. 1, na wniosek odpowiednio rady powiatu, rady miasta na 
prawach powiatu lub rady gminy wymaga:> 

1) wniosku rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy 
poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami, wraz z 
uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami 
potwierdzającymi zasadność wniosku, 

2) opinii odpowiednio rad powiatów lub rady miasta na prawach powiatu objętych 
wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z 
mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic powiatu naruszającej granice 
województw - opinii sejmików województw, 

3) opinii rad gmin, których dotyczy wniosek, 
4) opinii wojewody właściwego dla powiatu lub miasta na prawach powiatu objętego 

wnioskiem. 
<1a. Jeżeli ponowny wniosek, merytorycznie tożsamy z poprzednim, bezskutecznym 

wnioskiem, i przy niezmiennych uwarunkowaniach faktycznych i prawnych, składa 
rada tej samej kadencji, ponownych konsultacji z mieszkańcami nie przeprowadza 
się. 

1b. Odmowa uwzględnienia wniosku rady, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze 
decyzji. Art. 3 ust. 1b stosuje się.> 

[2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 3a ust. 2 i 3 stosuje się 
odpowiednio. 

3. Rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub rada gminy występuje z wnioskiem, o 
którym mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za 
pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.] 

<2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 3a ust. 2–4 stosuje się 
odpowiednio. 

3. Rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub rada gminy występuje z 
wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca roku 
parzystego.> 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy składaniu 
wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku. 

 
[Art. 3c. 

W przypadku uzyskania zgody na połączenie miasta na prawach powiatu z powiatem 
mającym siedzibę władz w tym mieście lub utworzenie powiatu, w którego skład wejdzie 
dotychczasowe miasto na prawach powiatu, wyrażonej we wniosku lub opinii rady powiatu 
lub rady miasta na prawach powiatu oraz w wyniku przeprowadzonych przez te rady 
konsultacji z mieszkańcami, Rada Ministrów obowiązana jest dokonać tego połączenia lub 
utworzenia powiatu, w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1.] 
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<Art. 3c. 
W przypadku uzyskania zgody na połączenie miasta na prawach powiatu z powiatem 
mającym siedzibę władz w tym mieście lub utworzenie powiatu, w którego skład wejdzie 
dotychczasowe miasto na prawach powiatu, wyrażonej we wniosku lub opinii rady 
powiatu lub rady miasta na prawach powiatu oraz w wyniku przeprowadzonych przez 
te rady konsultacji z mieszkańcami, Rada Ministrów obowiązana jest dokonać tego 
połączenia lub utworzenia powiatu, w drodze decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 24 lipca 1998 r. O WPROWADZENIU ZASADNICZEGO 
TRÓJSTOPNIOWEGO PODZIAŁU TERYTORIALNEGO PAŃSTWA (Dz. U. z 1998 r. Nr 
96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656, z 1999 r. Nr 101, poz. 1182 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) 
 

Art. 5a. 
[Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń, dokonuje zmian granic województw związanych z 
tworzeniem, łączeniem, dzieleniem lub znoszeniem powiatów po zasięgnięciu opinii organów 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, których zmiany dotyczą.] <Ustawa nie 
stoi na przeszkodzie dokonywaniu zmian, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 
późn. zm.), powodujących zmianę granicy województw.> Przy dokonywaniu zmian granic 
województw należy dążyć do poprawienia warunków wykonywania zadań publicznych o 
charakterze wojewódzkim oraz zachowania regionalnych więzi społecznych, gospodarczych i 
kulturowych. 
 

 

 


