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Ustawa „warszawska” – najważniejsze 
wydarzenia

30 stycznia 2017 r. – do Sejmu RP wpływa poselski projekt ustawy o ustroju
m.st. Warszawy (druk sejmowy nr 1259) przewidujący m. in.:

 przekształcenie m.st. Warszawy w „metropolitalną jednostkę samorządową”
składającą się z 33 gmin

 likwidację powiatów, które co najmniej częściowo znalazły się w nowych granicach
m.st. Warszawy

 stworzenie rady metropolitalnej i nadanie jej kompetencji m. in. w zakresie
określania zadań podlegających koordynacji i sposobu tej koordynacji (m. in.
uzgadnianie uchwał rad gmin)

 brak przepisów wprowadzających, regulujących m. in. kwestie finansowania
metropolii

 „poselski” tryb procedowania – bez OSR, bez analiz wariantowych, bez konsultacji



Ustawa „warszawska” – najważniejsze 
wydarzenia

Reakcja samorządów:

 „Walne” spotkania samorządów metropolii połączone z podpisywaniem
apeli o wycofanie spod obrad sejmu projektu ustawy (4 lutego, 9 marca)

 Robocze spotkania w kwestii pogłębiania współpracy metropolitalnej

 Negatywne stanowiska rad gmin i powiatów objętych projektem ustawy
(ponad 25 stanowisk przyjętych w lutym i marcu)

 Decyzje o przeprowadzeniu referendów lokalnych (Warszawa, Legionowo,
Podkowa Leśna)



Ustawa „warszawska” – najważniejsze 
wydarzenia

Referenda:

Legionowo – Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa jako metropolitalna
jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Legionowo?

 94,27% głosów na „NIE”, frekwencja 46,27%

Warszawa:

 Uchwała o przeprowadzeniu referendum uchylona przez wojewodę

 Rada m.st. Warszawy złożyła skargę na decyzję wojewody do WSA

Podkowa Leśna:

 Uchwała o przeprowadzeniu referendum uchylona przez wojewodę

 Złożono wniosek o referendum z inicjatywy mieszkańców – niezbędne podpisy
zebrane w ciągu 4 dni

Kolejne gminy uruchamiają procedury referendalne



Ustawa „warszawska”, a ustawa 
„śląska” – porównanie 

najważniejszych rozwiązań



Ustawa „warszawska”, a ustawa „śląska” –
tryb procedowania

Ustawa „warszawska”:

 tzw. ścieżka poselska – brak konsultacji społecznych, uzgodnień
międzyinstytucjonalnych, analiz prawnych i finansowych, oceny skutków
regulacji

Ustawa „śląska”:

 przygotowana w oparciu o ustawę o związkach metropolitalnych z 2015 r.

 projekt rządowy – prace z samorządami nad wypracowaniem optymalnych
rozwiązań trwały ponad rok



Ustawa „warszawska”, a ustawa „śląska” –
tworzenie metropolii

Ustawa „warszawska”:

 Kształt metropolii narzucony odgórnie. Ustawa nie przewiduje
konieczności uzyskania zgody władz lokalnych, ani konsultacji z władzami
gmin i powiatów oraz społecznościami lokalnymi

Ustawa „śląska”:

 Do utworzenia metropolii potrzebny jest wniosek Katowic oraz zgoda 70%
gmin wchodzących w skład metropolii wyrażona przez rady gmin i
obowiązkowe konsultacje społeczne w każdej gminie



Ustawa „warszawska”, a ustawa „śląska” –
przyszłość powiatów

Ustawa „warszawska”:

 Tworzy 1 powiat metropolitalny, obejmujący 33 gminy. Nie określa co ma
się stać z gminami z podzielonych powiatów, które pozostaną poza
metropolią

Ustawa „śląska”:

 Pozostawia powiaty w dotychczasowym kształcie terytorialnym i z
dotychczasowymi zadaniami



Ustawa „warszawska”, a ustawa „śląska” –
pozycja dotychczasowych władz lokalnych

Ustawa „warszawska”:

 Wprowadza „unię personalną” pomiędzy prezydentem metropolii a
„burmistrzem gminy Warszawa”

 Utrzymuję radę „gminy Warszawa” jednocześnie wprowadzając radę
metropolitalną

 Niejasne relacje kompetencyjne pomiędzy podmiotami warszawskimi a
metropolitalnymi

Ustawa „śląska”:

 Pozostawia bez zmian uprawnienia władz lokalnych i sposób ich
funkcjonowania w zakresie niezastrzeżonym dla metropolii



Ustawa „warszawska”, a ustawa „śląska” –
władze metropolii

Ustawa „warszawska”:

 Rada metropolii (50-osobowa) wybierana bezpośrednio w 1-mandatowych
okręgach, którymi mają być dzielnice Warszawy i gminy metropolii (liczba
reprezentowanych mieszkańców zróżnicowana nawet 50-krotnie)

 decyzje podejmowane podwójną większością głosów

 Prezydent metropolii wybierany w bezpośrednich wyborach przez wszystkich
mieszkańców metropolii

Ustawa „śląska”:

 Zgromadzenie Metropolitalne składające się z przedstawicieli gmin wchodzących w
skład metropolii – po 1 reprezentancie władz wykonawczych

 decyzje podejmowane podwójną większością głosów

 Zarząd (5-osobowy) wybierany przez Zgromadzenie Metropolitalne



Ustawa „warszawska”, a ustawa „śląska” –
zadania metropolii

Ustawa „warszawska”:

 transport publiczny w zakresie dzisiejszej odpowiedzialności gmin i powiatów –
kwestia kolei nadal poza władztwem metropolii (zadanie województwa)

 rozwój społeczny i gospodarczy metropolii

 zadania powiatu (np. szkoły ponadpodstawowe, służba zdrowia, rejestracja
pojazdów)

 koordynowania realizacji zadań publicznych przez gminy znajdujące się w
obszarze metropolii

 zarządzanie drogami – nie tylko powiatowe, ale także wojewódzkie i krajowe

 kształtowanie ładu przestrzennego

 promocji metropolii



Ustawa „warszawska”, a ustawa „śląska” –
zadania metropolii

Ustawa „śląska”:

 transport publiczny (zadania koordynacyjne – wykonywanie zadań 
przewozowych dotychczas należących do gmin jedynie po zawarciu 
stosownych porozumień)

 rozwój obszaru związku metropolitalnego

 kształtowanie ładu przestrzennego

 uzgadnianie przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych

 promocja związku metropolitalnego



Ustawa „warszawska”, a ustawa „śląska” –
finansowanie metropolii

Ustawa „warszawska”:

 Nie reguluje kwestii finansowych pozostawiając to do określenia
„odrębnym przepisom”

Ustawa „śląska”:

 Przewiduje dochody w postaci 5% dochodów podatkowych z podatku PIT
płaconego przez mieszkańców metropolii (z budżetu centralnego)

 Składki gmin – część stała oraz część zmienna zależna od zakresu zadań
przekazanych przez daną gminę na poziom metropolitalny



Konsultacje projektu ustawy – zapowiedzi

Spotkania u wojewody (8 lutego i 16 marca)

 Brak odpowiedzi na fundamentalne wątpliwości zgłaszane przez
samorządy
 Wyliczenia finansowe

 Tryb procedowania ustawy (ścieżka poselska)

 Niejasne kryteria delimitacji obszaru

 Chaos pojęciowy i kompetencyjny

 Rozbieżności pomiędzy zapisami ustawy, a deklarowanymi „intencjami” projektodawców

 Zapowiedź szerokich konsultacji społecznych
 2-miesięczny proces konsultacyjny

 Spotkania z mieszkańcami

 Powołanie zespołów problemowych do wypracowania konkretnych propozycji rozwiązań

 Szerokie spektrum narzędzi



„Konsultacje” projektu ustawy – rzeczywistość

 Uruchomienie informacyjno-propagandowej strony internetowej
www.konsultacjemetropolia.pl

 Brak projektu ustawy (dodany po medialnej burzy)

 Dalsze niejasności w kwestii delimitacji obszaru metropolitalnego

 Proces konsultacyjny skrócony do 3 tygodni

 Głównym narzędziem konsultacji ankieta składająca się z pytań
sugerujących odpowiedzi

 Brak odpowiedzi na zapytania w kwestii powołania zespołów
problemowych – wskazywanie różnych podmiotów odpowiedzialnych
(wojewoda, NIST)

 Brak informacji o miejscach i terminach spotkań z mieszkańcami

http://www.konsultacjemetropolia.pl/


Podsumowanie – kluczowe pytania i wątpliwości

 Czy samorządy zostaną zaproszone do prac nad ustawą?

 Jakie zadania będzie wykonywała „gmina Warszawa”?

 Jak zostaną zorganizowane zadania i służby państwowe pozostające w
gestii powiatów?

 Jakie będą źródła dochodów metropolii?

 Kto przejmie długi likwidowanych powiatów i podległych im jednostek (np.
szpitali)?

 Gdzie zostaną przyłączone „gminy-sieroty” (np. Tarczyn, Prażmów, Serock,
Leszno, Żabia Wola)?




