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Przedmiot petycji – zmiana ustawy o ustroju m.st. Warszawy w sprawie zmniejszenia 

liczby radnych w Warszawie. 

 

P E T Y C J A 

 

Na podstawie art.2 pkt.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach zwracamy się – w 

interesie publicznym – o wszczęcie inicjatywy ustawodawczej ws. zmiany ustawy o 

ustroju m.st. Warszawy polegającej na zniesieniu obowiązkowych jednostek 

pomocniczych. Poniżej propozycja projektu ustawy: 

 

Ustawa z dn………….. 

O zmianie ustawy o ustroju m.st. Warszawy 

 

Art.1 W ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz.U. z 

2015 r. poz 1438 z późn. zm) uchyla się art.5 – 12. 

 

Art.2.1. Jednostki pomocnicze – dzielnice m.st. Warszawy zostają zniesione. 

2. Mandaty dotychczasowych burmistrzów, zastępców i radnych dzielnicy wygasają z 

dniem wejścia w życie ustawy. 

 

Art.3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

 

 

UZASADNIENIE: 

Warszawa liczy łącznie aż 469 radnych. To ponad 9 razy więcej, niż w Nowym Jorku (51), 

więcej niż w Paryżu (gdzie radnych jest tylko 172), Berlina, Los Angeles. Tak wielka liczba 

radnych to konkretne pieniądze, które można przeznaczyć na bardziej pożyteczne cele, niż na 

wynagrodzenia osób zajmujących się głównie opiniowaniem, a nie stanowieniem aktów prawa 

miejscowego. Nie widzimy absolutnie żadnych powodów dla utrzymania jednostek 

pomocniczych, dzielnic, rad dzielnic utrzymywanych przymusowo przez mieszkańców 

Warszawy. Jednostki te nie tylko nie stanęły w obronie mieszkańców, gdy dotknęły ich 
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horrendalne podwyżki opłat użytkowania wieczystego czy wyrzucanie z kamienic w wyniku tzw. 

reprywatyzacji, ale wręcz uczestniczyły w tym procederze. Z tych powodów wnosimy o 

uchylenie art.5-12 dotyczących obowiązkowych dzielnic. Skoro duże większe miasta, stolice 

mogą funkcjonować przy mniejszej liczbie radnych, czas by nastąpiło to także w Warszawie. 

 

Ocena skutków regulacji: 

Maksymalna dieta radnego w 2015 r. była ok. 2650 zł/miesięcznie. Projekt ustawy zakłada 

zniesienie burmistrzów, zastępców i rad dzielnic. To ponad 400 osób czyli ok. 13 mln zł, nie 

licząc inne nie związane bezpośrednio z wynagrodzeniami kosztami. Uwzględniając wszelkie 

koszty w ciągu kadencji to ponad 100 mln złotych.  

 
Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub 

urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję 

 

 

 

 

 


