
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 

ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza 

do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 2, w art. 4ea w ust. 4 wyrazy „art. 44 ust. 1 pkt 2” zastępuje się 

wyrazami „art. 44 pkt 2”; 

2)  w art. 1 w pkt 2, w art. 4ea ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Akty prawa miejscowego ustanowione przez organy gmin przed 

połączeniem gmin stają się aktami prawa miejscowego gminy powstałej 

w wyniku połączenia gmin, obowiązującymi na obszarze działania organów, 

które je ustanowiły, do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego 

ustanowionych przez organ gminy powstałej w wyniku połączenia gmin, jednak 

nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia połączenia.”; 

3)  w art. 1 pkt 7 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Utworzenie związku oraz przystąpienie gminy do związku 

wymagają przejęcia jego statutu bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady odpowiednio przez rady zainteresowanych gmin 

albo radę zainteresowanej gminy.”; 

4)  w art. 5 w pkt 4 w lit. a, w ust. 6a skreśla się wyrazy „listowej ekonomicznej”; 

5)  w art. 9 w pkt 4 w lit. c, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy 
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w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku 

stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 

czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz 

z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) ciąży na właścicielach w zakresie 

odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.”; 

6)  w art. 9 w pkt 6 w lit. a, w ust. 8a skreśla się wyrazy „listowej ekonomicznej”; 

7)  w art. 20 w pkt 1, w art. 3cb ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Akty prawa miejscowego ustanowione przez organy powiatów albo 

miast na prawach powiatu przed połączeniem powiatów stają się aktami prawa 

miejscowego powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów, 

obowiązującymi na obszarze działania organów, które je ustanowiły, do dnia 

wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organ 

powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów, jednak nie dłużej niż przez 

okres 3 lat od dnia połączenia.”; 

8)  w art. 20 w pkt 8 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Utworzenie związku oraz przystąpienie powiatu do związku 

wymagają przejęcia jego statutu bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady odpowiednio przez rady zainteresowanych 

powiatów albo radę zainteresowanego powiatu.”; 

9)  w art. 25, w ust. 5 wyrazy „które stanowią w 35% przychód Narodowego Funduszu 

i w 65% – wojewódzkiego funduszu” zastępuje się wyrazami „które stanowią 

w całości dochód budżetu samorządu województwa”; 

10)  w art. 26 w pkt 3 w lit. a, w ust. 3a skreśla się wyrazy „listowej ekonomicznej”; 

11)  w art. 29 w pkt 3: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: „w art. 24 dodaje się ust. 3a 

w brzmieniu:”, 
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b) ust. 4 oznacza się jako ust. 3a; 

12)  w art. 34, w art. 16 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „powinien 

dodatkowo zawierać” zastępuje się wyrazami „dodatkowo zawiera”; 

13)  w art. 38: 

a) w pkt 1 w lit. a dodaje się tiret piąte w brzmieniu: 

„– pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

„25) wojewódzkie przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach 

publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach 

administracyjnych co najmniej dwóch powiatów i niewykraczający 

poza granice jednego województwa, a w przypadku linii 

komunikacyjnych w transporcie kolejowym także przewóz do 

najbliższej stacji w województwie sąsiednim, umożliwiający 

przesiadki w celu odbycia dalszej podróży lub techniczne 

odwrócenie biegu pociągu, oraz przewóz powrotny; inne niż 

przewozy gminne, powiatowe, powiatowo-gminne 

i międzywojewódzkie;”,”, 

b) w pkt 4: 

– polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: „w art. 11 w ust. 1 pkt 2 i 3 

otrzymują brzmienie:”, 

– po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd związku międzygminnego –

uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany przez starostę, 

zarząd związku powiatów, zarząd związku powiatowo-gminnego, o ile jest 

utworzony, lub marszałka województwa”; 

14)  w art. 38 w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „radzie 

powiatu albo zgromadzeniu” zastępuje się wyrazami „radzie powiatu, zgromadzeniu”; 

15)  w art. 42 w pkt 6, w ust. 2 w pkt 2 w lit. b wyraz „powiatowych” zastępuje się 

wyrazami „związków powiatów”; 
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16)  w art. 43 przed pkt 1 dodaje się pkt … i … w brzmieniu: 

„…) w art. 18a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Gmina lub powiat mogą zlecić realizację obsługi ekonomiczno-

administracyjnej i organizacyjnej prowadzonych przez siebie placówek 

wsparcia dziennego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1118, 1138 i 1146) organizacjom pozarządowym lub podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Kierownikiem podmiotu, któremu zlecono realizację obsługi 

placówek wsparcia dziennego, może być osoba, która spełnia wymagania 

określone w art. 25 ust. 2.”; 

…) po art. 18a dodaje się art. 18aa w brzmieniu: 

„Art. 18aa. Do obsługi placówek wsparcia dziennego, w zakresie 

wykonywanych zadań, o których mowa w art. 24 ust. 2–4, można zatrudniać 

osoby, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2–5.”;”; 

17)  w art. 43: 

a) w pkt 1: 

– polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: „po art. 18b dodaje się art. 18c 

w brzmieniu:”, 

– art. 18a oznacza się jako art. 18c, 

b) w pkt 3, w art. 93a w ust. 1 wyrazy „art. 18a” zastępuje się wyrazami „art. 18c”; 

18)  w art. 48: 

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Centra administracyjne do obsługi placówek wsparcia dziennego, utworzone 

przez gminę lub powiat na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 43, 

w brzmieniu dotychczasowym, mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie 
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dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”, 

b) w ust. 6 wyraz „starostę” zastępuje się wyrazem „powiat”. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 maja 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, postanowił 

wprowadzić do niej 18 poprawek. 

Izba zwróciła uwagę, iż ustawodawca odmiennie potraktował samorząd województwa 

w zakresie uzyskiwania dochodu z tytułu opłat i kar nakładanych za usunięcie drzew lub 

krzewów nakładanych przez marszałka województwa. Środki te mają stanowić w 35% 

przychód Narodowego Funduszu i w 65% - wojewódzkiego funduszu. W przypadku opłat 

i kar nakładanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub starostę stanowią one 

w całości dochód odpowiednio gminy lub powiatu. Zdaniem Izby to zróżnicowanie nie jest 

uzasadnione, w związku z tym przyjęto poprawkę nr 9, która przesądza, że środki z tytułu 

opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu nakładane przez marszałka województwa stanowią 

dochód samorządu województwa. 

Poprawka nr 13 wprowadza niezbędne zmiany w ustawie o publicznym transporcie 

zbiorowym, związane z możliwością tworzenia związków powiatowo-gminnych. 

Odpowiednie zmiany nie zostały uwzględnione w dwóch przepisach ustawy zmienianej w art. 

38, tj. w definicji wojewódzkich przewozów pasażerskich (art. 4 ust. 1 pkt 25), oraz 

w przepisie regulującym obowiązek wzajemnego uwzględniania planów transportowych 

opracowanych przez zobowiązane podmioty (art. 11) - plan transportowy opracowany przez 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub zarząd związku międzygminnego powinien 

uwzględniać plan transportowy opracowany przez związek powiatowo-gminny. 

Izba rozpatrzyła treść art. 4ea ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (art. 1 pkt 2 

noweli). Przepis ten stanowi, że akty prawa miejscowego ustanowione przez organy gmin 

przed połączeniem gmin stają się aktami prawa miejscowego gminy powstałej w wyniku 

połączenia gmin, obowiązującymi na obszarze działania organów, które je ustanowiły. 

Należy zauważyć, iż przepisy konstytucyjne wymagają, aby akty prawa miejscowego 

obowiązywały na obszarze działania organów, które go ustanowiły (art. 87 ust. 2 

Konstytucji). W przypadku połączenia gmin przestają działać dotychczasowe organy, a w ich 

miejsce powstaje jeden nowy organ stanowiący i wykonawczy. Wprowadzenie jako reguły 

(a nie np. jako rozwiązania przejściowego) zasady obowiązywania dotychczasowych aktów 

prawa miejscowego wydaje się nie być rozwiązaniem właściwym, tym bardziej, że 
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w aspekcie praktycznym stosowanie na stałe w jednej gminie aktów prawa miejscowego, 

w sposób odmienny regulujących te same zagadnienia będzie problematyczne zarówno dla 

urzędników jak i obywateli. Analogiczna uwaga dotyczy art. 3cb ust. 5 ustawy w samorządzie 

powiatowym (art. 20 pkt 1 noweli). Poprawki nr 2 i 7 przewidują czasowe, tj. przez okres 3 

lat, obowiązywanie aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy gmin lub 

powiatów przed połączeniem tych gmin lub powiatów. 

Poprawka nr 3 przesądza, iż utworzenie związku oraz przystąpienie gminy do związku 

wymagają przyjęcia jego statutu przez rady gmin tworzących związek albo radę gminy 

przystępującej do związku. Analogiczne rozwiązanie dotyczy utworzenia lub przystąpienia do 

związku powiatów (poprawka nr 8). 

Poprawka nr 5 ma na celu doprecyzowanie zasad opodatkowania nieruchomości 

wspólnej podatkiem od nieruchomości. Brzmienie art. 3 ust. 5 przyjęte przez Sejm 

prowadziłoby do interpretacji zawężającej, nieadekwatnej do intencji ustawodawcy. 

W toku prac nad ustawą pochylono się nad zmianami przyjętymi w ustawie o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zwrócono uwagę, iż uchylenie przepisów 

dotyczących możliwości tworzenia centrów administracyjnych w celu zapewnienia wspólnej 

obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo-

wychowawczych prowadzonych przez powiaty, którego dokonano ze względu na stworzenie 

podstawy prawnej do tworzenia centrów usług w ustawach samorządowych, nie jest 

wystarczające dla zapewnienia spójności tych rozwiązań. Konieczna jest również nowelizacja 

przepisów regulujących prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej 

placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez gminy. Poprawki nr 16 i 18 dostosowują 

treść przepisów regulujących kwestie wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej 

i organizacyjnej placówek wsparcia dziennego do nowych rozwiązań wprowadzanych w tym 

zakresie nowelizacją. 

Poprawki nr 4, 6 i 10 zmierzają do zastosowania w ustawie o podatku rolnym, ustawie 

o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie o podatku leśnym pojęcia „przesyłki 

poleconej”, którego definicję zawiera ustawa – Prawo pocztowe, zamiast pojęcia „listowej 

ekonomicznej przesyłki poleconej”, które nie jest używane na gruncie przepisów 

powszechnie obowiązujących. 

Poprawka nr 12 zmierza do uwzględnienia reguły dotyczącej prawidłowego 

redagowania tekstów prawnych, zgodnie z którą w przepisach o charakterze obligatoryjnym 
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należy unikać czasownika modalnego „powinien”. Przyjęcie poprawki jest tym bardziej 

zasadne, iż stanowi przywrócenie dotychczasowego brzmienia przepisu w tym zakresie (art. 

16 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, obecnie brzmi: „Wniosek 

o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1, dodatkowo zawiera(…)”). Pozostawienie przepisu w brzmieniu przyjętym 

przez Sejm może skutkować wątpliwościami adresatów tej normy co do jej obligatoryjnego 

charakteru. 

Poprawka nr 1 prawidłowo formułuje odesłanie do przepisu. Poprawki nr 11 i 17 

zmieniają oznaczenia dodawanych przepisów. Poprawki nr 14 i 15 mają charakter 

redakcyjny. 

 

 

 


