
Uchwała Nr XXX/10/17 

Rady Powiatu Piaseczyńskiego 

z dnia 23 marca 2017 roku 

  

w sprawie stanowiska dotyczącego poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta 

stołecznego Warszawy  

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814. z późn. zm
1
) w związku z § 9 ust. 3 Statutu Powiatu 

Piaseczyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/3/15 Rady Powiatu 

Piaseczyńskiego z dnia 24 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28 października 

2015r., poz. 8567) Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Rada Powiatu Piaseczyńskiego przyjmuje stanowisko wyrażające sprzeciw wobec 

poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy o treści stanowiącej 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r., poz. 1579. 



Załącznik  

do Uchwały Nr XXX/10/17 

Rady Powiatu Piaseczyńskiego  

z dnia 23 marca 2017 roku 

 

Stanowisko  

Rady Powiatu Piaseczyńskiego 

   z dnia 23 marca 2017 roku 
 

   wyrażające sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy 

o ustroju miasta stołecznego Warszawy. 

 

§ 1. 

 

1. Rada Powiatu Piaseczyńskiego wyraża negatywne stanowisko w sprawie poselskiego 

projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk nr 1259), który wpłynął do 

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 30 stycznia 2017 roku. 

2. Prace nad projektem ustawy zmieniającej ustrój kilkudziesięciu jednostek samorządu 

terytorialnego powinny być poprzedzone konsultacjami społecznymi, z poszanowaniem 

podstawowej zasady szacunku wobec prawa w imię stabilnego rozwoju i funkcjonowania 

samorządu. 

3. Poselski projekt o ustroju miasta stołecznego Warszawy, narusza ideę samorządności  

i łamie postanowienia ratyfikowanej przez polski parlament Europejskiej Karty Samorządu 

Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gwarantuje mieszkańcom wyrażenia 

swojej woli. 

4. Proponowane ograniczenie samodzielności gmin, które zgodnie z projektem uchwały mają 

być włączone do aglomeracji warszawskiej spowoduje zerwanie ukształtowanych już więzów 

pomiędzy obywatelem i jego bezpośrednim przedstawicielem w samorządzie lokalnym. 

Likwidacja niektórych powiatów doprowadzi do zniszczenia tradycyjnych i historycznych 

więzów między tymi gminami, które znajdą się w projektowanej aglomeracji warszawskiej  

a tymi, które do niej nie zostaną włączone.   

5. Przedstawiony projekt ustawy zagraża rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, 

aktywności społecznej i wywoła w mieszkańcach lokalnych wspólnot samorządowych 

poczucie braku wpływu, zwłaszcza na kształtowanie najbliższego swojego otoczenia. 

 

§ 2. 

 

Rada Powiatu Piaseczyńskiego uważa za celową ścisłą współpracę wszystkich samorządów 

obszaru metropolitarnego, celem wspólnej realizacji zadań publicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem transportu oraz komunikacji zbiorowej w zakresie przekraczającym 

kompetencje obecnych jednostek samorządu terytorialnego przy poszanowaniu ich 

odrębności i samorządności. 

 

§ 3. 

 

Rada Powiatu Piaseczyńskiego apeluje o wycofanie z dalszych prac legislacyjnych 

poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i rozpoczęcie dialogu  

i konsultacji celem przygotowania projektu ustawy regulującej funkcjonowanie 

warszawskiego obszaru metropolitalnego zgodnie z uchwaloną w 2015 rok ustawą  



o związkach metropolitalnych, do których jednostki samorządu terytorialnego mogą 

przystępować na zasadach dobrowolności i po konsultacji z mieszkańcami. 

 

§ 4. 

 

Rada upoważnia Przewodniczącego Rady Powiatu do przekazania niniejszego stanowiska do: 

1) Prezydenta RP; 

2) Prezesa Rady Ministrów; 

3) Marszałka Senatu RP; 

4) Marszałka Sejmu RP; 

5) Eurodeputowanych z województwa mazowieckiego; 

6) Posłów i Senatorów z województwa mazowieckiego; 

7) Wojewody Mazowieckiego; 

8) Samorządu Województwa Mazowieckiego; 

9) Samorządów powiatowych i samorządów gminnych z terenu z województwa 

mazowieckiego; 

10) Związku Gmin Wiejskich RP; 

11) Związku Miast Polskich;  

12) Związku Powiatów Polskich; 

13) Związku Województw RP;  

14) mediów lokalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


