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Szanowni Panowie Przewodniczący, 

w związku z zaplanowanymi na 17 i 18 czerwca 2020 roku posiedzeniami 

senackich Komisji – odpowiednio: Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, których przedmiotem 

będzie rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 134, Senat X kadencji) – 

niniejszym przedkładam uwagę Związku Powiatów Polskich.  

 

Nowy art. 10g ustawy o samorządzie gminnym (art. 2 ustawy) traktuje w ust. 4, 

7 i 8 o wykorzystaniu form współpracy międzygminnej w celu przygotowania  

i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego. Ustawodawca przewidział jednak 

również udział samorządów powiatowych przy opracowywaniu i przyjmowaniu 

takiej strategii. W związku z tym przepisy te w zakresie dot. wykorzystania form 

współpracy komunalnej powinny uwzględniać również formy współpracy 

powiatowo-gminnej – i w konsekwencji otrzymać zmienione brzmienie 

(proponowany nowy tekst pogrubieniem poniżej). Ponadto według nowego  

art. 10g ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym projekt strategii rozwoju 

ponadlokalnego opracowuje wójt albo organ wykonawczy związku 

międzygminnego albo stowarzyszenia. Rodzi się pytanie o to: który wójt? Skoro 

strategia ma mieć wymiar wspólny, to nie powinna być opracowywana tylko 

przez jednego wójta. Poniżej przekazuję sugerowane brzmienie przepisu.  

 

 



 

  

„Art. 10g. 1. Gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie, mogą opracować strategię rozwoju 

ponadlokalnego będącą wspólną strategią rozwoju tych gmin w zakresie ich terytorium. 

2. Strategia rozwoju ponadlokalnego: 

1) jest opracowywana z udziałem powiatu, jeżeli w jej opracowywaniu uczestniczą wszystkie gminy 

z terytorium tego powiatu; 

2) może być opracowywana z udziałem powiatu, jeżeli przynajmniej jedna gmina, o której mowa w ust. 1, 

znajduje się na jego terytorium. 

3. Do strategii rozwoju ponadlokalnego przepisy art. 10e ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 

4. W celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego gminy mogą tworzyć w szczególności 

związek międzygminny, o którym mowa w art. 64, lub stowarzyszenie, o którym mowa w art. 84, lub zawierać 

porozumienie międzygminne, o którym mowa w art. 74. 

5. Projekt strategii rozwoju ponadlokalnego opracowuje wójt mogą opracować organy wykonawcze 

jednostek samorządu terytorialnego albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

wskazany w porozumieniu, o którym mowa w ust. 4 albo organ wykonawczy związku międzygminnego 

albo stowarzyszenia oraz przedkłada. Opracowany projekt przedkładany jest zarządowi województwa 

w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania 

i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. 

6. Zarząd województwa wydaje opinię, o której mowa w ust. 5, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu 

strategii rozwoju ponadlokalnego. W przypadku braku opinii we wskazanym terminie uznaje się, że strategia 

rozwoju ponadlokalnego jest spójna ze strategią rozwoju województwa. 

7. Strategia rozwoju ponadlokalnego jest przyjmowana przez organ stanowiący związku międzygminnego 

albo stowarzyszenia, w drodze uchwały. 

8. Strategia rozwoju ponadlokalnego opracowana przez porozumienie międzygminne jest przyjmowana 

przez właściwe rady gmin i obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez ostatnią radę gminy. Strategia rozwoju 

ponadlokalnego opracowana z udziałem powiatu jest przyjmowana również przez radę powiatu i obowiązuje 

od dnia jej przyjęcia przez ostatnią radę gminy lub powiatu. 

9. Do aktualizacji strategii rozwoju ponadlokalnego stosuje się ust. 5–8 oraz art. 10e ust. 2–4. 

10. Postanowienia niniejszego artykułu nie wykluczają wykorzystania form współpracy powiatowo-

gminnej, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 72a i art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego. W takim przypadku 

stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego artykułu.”. 
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