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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec senackiego 
projektu ustawy: 

- o zmianie ustawy o referendum lokalnym 
(druk nr 493). 

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Administracji i Cyfryzacji do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

                                                    Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Donald Tusk 



 

 

Stanowisko Rządu 

wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym  

(druk nr 493). 

 

 

 Projekt ustawy przewiduje zmianę art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  

o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) określających katalog spraw, 

które mogą być rozstrzygane w drodze referendum lokalnego oraz warunki przeprowadzenia 

referendum na wniosek uprawnionych.  

 

Potrzebę wprowadzenia zmian projektodawcy uzasadniają wnioskami wynikającymi  

z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. (sygn. akt K 30/02).  

W orzeczeniu tym Trybunał orzekł co prawda, że art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 

2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, 

poz. 984) rozumiany jako nie wyłączający prawa członków wspólnoty samorządowej do 

wyrażania w drodze referendum stanowiska w istotnych sprawach, dotyczących społecznych, 

gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę, a nie zastrzeżonych do 

wyłącznej kompetencji organów innych władz publicznych, jest zgodny z art. 2 i 170 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 5 Europejskiej Karty Samorządu 

Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985r. (Dz. U. z 1994 r,  

Nr 124, poz. 607). Niemniej w uzasadnieniu do wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał na 

braki w sposobie uregulowania prawa członków wspólnoty samorządowej do wyrażania  

w drodze referendum stanowiska w istotnych sprawach tej wspólnoty. Trybunał 

Konstytucyjny uznał, że spośród wyróżnianych trzech postaci referendum (wiążącego, 

opiniodawczego i konsultacyjnego) ustawa określa tylko przesłanki do przeprowadzenia 

referendum wiążącego. Brak jest jednoznacznego określenia przesłanek do przeprowadzenia 

referendów opiniodawczego i konsultacyjnego. W tym miejscu Trybunał  zwrócił uwagę, że  

z art. 170 Konstytucji wynika prawo członków wspólnoty samorządowej do wyrażania  

w drodze referendum, zarówno wiążącego, jak i opiniodawczego lub konsultacyjnego, swej 

woli pod warunkiem, że jego „wynik wpływa kształtująco lub wpływać może kształtująco na 

rozstrzygnięcie spraw dotyczących danej wspólnoty”. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego 

przepis art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym pomija materię niezbędną do zapewnienia 

zgodności z Konstytucją tylko w zakresie, w jakim nie odzwierciedla tej części prawa do 



 

wyrażenia woli przez mieszkańców danej wspólnoty w drodze referendum, jaka wypływa z 

art.15 ust. 2 Konstytucji. Konieczne jest zatem uregulowanie ustawowe odpowiednich 

obowiązków organizacyjnych, spoczywających na władzach i organach publicznych. 

 

Przechodząc do oceny przedstawionych propozycji modyfikacji danych przepisów 

należy spostrzec, że art. 2 ustawy o referendum lokalnym stanowi o prawie mieszkańców 

jednostki samorządu terytorialnego, jako członków wspólnoty samorządowej, wyrażenia w 

drodze głosowania swojej woli co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, 

mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki lub w sprawie 

odwołania organu stanowiącego tej jednostki, a w przypadku gminy także wójta (burmistrz, 

prezydenta miasta).  

 Projektodawcy, opierając się o wnioski Trybunału Konstytucyjnego, proponują 

nowelizację art. 2 poprzez enumeratywne wskazanie kategorii spraw (materii), w zakresie 

której mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego będą mogli wyrazić swoją wolę w 

drodze głosowania.  

Wśród spraw wymienia się: 

- odwołanie organu stanowiącego tej jednostki, a w przypadku gminy także wójta (burmistrz, 

prezydenta miasta), 

- samoopodatkowanie się mieszkańców gminy, 

- sposób rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i 

kompetencji organów danej jednostki, 

- istotne sprawy dotyczące społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę 

wspólnotę. 

W odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego proponuje się uzupełnienie 

katalogu o rozstrzyganie w drodze referendum istotnych spraw dotyczących społecznych, 

gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę. Jak można przyjąć przepis ten 

oddaje intencję Trybunału Konstytucyjnego, w zakresie, w jakim stwierdził, iż referendum 

powinno być dopuszczalne co najmniej w istotnych sprawach dotyczących społecznych 

gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę. Jednocześnie przepis ten 

uwzględnia określoną w art. 15 ust. 2 Konstytucji RP istotę samorządu terytorialnego, który 

opiera się na więzach społecznych, gospodarczych lub kulturowych. 

Analizując przedmiotowe rozwiązania należy jednak zauważyć, iż propozycje zawarte w 

projekcie wymagają doprecyzowania. Proponowane nowe brzmienie art. 2 ust. 1 wskazuje 



 

m.in. na sprawy samoopodatkowania mieszkańców gminy. Wobec powyższego należy uznać, 

iż materia ta jest już unormowana w art. 7 ustawy o referendum; przy czym przepis ten 

zastrzega, iż samoopodatkowanie miałoby dotyczyć celu publicznego mieszczącego się w 

zakresie zadań i kompetencji organów gminy. Przyjęcie proponowanego brzmienia art. 2 ust. 

1 i pozostawienia bez zmiany art. 7 doprowadzi nie tylko do powielania się rozwiązań, ale 

może generować dodatkowe wątpliwości odnośnie zakresu spraw, które mogą być 

przedmiotem referendum. 

 Niezależnie od zmiany art. 2 ustawy, projekt dokonuje korekty art. 4 ustawy. 

Dodawany do tego przepisu ust. 2 stanowić ma, iż w gminie niebędącej miastem na prawach 

powiatu referendum w sprawie odwołania organu przeprowadza się na wniosek co najmniej 

15% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Zmiana ta sprowadzać się będzie do 

tego, iż w mniejszych gminach trudniej będzie mieszkańcom występować z wnioskiem o 

odwołanie organu. Projektodawcy w uzasadnieniu nie odnoszą się do tej propozycji oraz 

przesłanek zróżnicowania gmin, w zakresie warunków przeprowadzania referendum. 

Wątpliwości te należałoby rozstrzygnąć w trakcie prac parlamentarnych. 

 Proponowane rozwiązania należy także poddać szczegółowej analizie w zakresie 

skutków finansowych ich wdrożenia. W uzasadnieniu do projektu ustawy (pkt 5) 

projektodawca przewiduje takie skutki. Ocenia jednak, że trudno ustalić, czy proponowane 

zmiany polegające na rozszerzeniu zakresu spraw, które mogą być poddane rozstrzygnięciu w 

ramach referendum, wpłyną na zwiększenie liczby przypadków, w których referendum będzie 

organizowane. Niemniej jednak, w ocenie Rządu, istotne będzie oszacowanie wysokości 

potencjalnych kosztów oraz ich wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego, np. 

na bazie analizy dotychczasowych kosztów ponoszonych przez te jednostki w przypadku 

organizowania referendum. 

 

Uwzględniając całość przedstawionych propozycji unormowań należy stwierdzić, że 

Rada Ministrów z zainteresowaniem i uwagą przyjęła senacki projekt ustawy o zmianie 

ustawy o referendum lokalnym. Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw 

formułowanym przez Trybunał Konstytucyjny wnioskom oraz pozostają w zgodzie z istotą 

ustroju samorządu terytorialnego. Wyszczególnione zastrzeżenia można usunąć w trakcie 

prac parlamentarnych. Dlatego też Rada Ministrów popiera kierunek proponowanych przez 

projektodawców zmian i przedkłada pozytywne stanowisko do senackiego projektu ustawy, z 

jednoczesną sugestią uwzględnienia w trakcie prac parlamentarnych sygnalizowanych 

wątpliwości. 
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