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USTAWA 

z dnia …………… 

o powiecie metropolitalnym 

 
 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu metropolitalnego, zwanego dalej powiatem, tworzą z mocy 
prawa lokalną wspólnotę samorządową. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie metropolitalnym, należy przez to rozumieć lokalną 
wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. 

Art. 2. 1. Powiat metropolitalny wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność. 

2. Powiat metropolitalny ma osobowość prawną. 
3. Samodzielność powiatu metropolitalnego podlega ochronie sądowej. 
4. O ustroju powiatu metropolitalnego stanowi jego statut. 

Art. 3. 1. Zakres działania powiatu metropolitalnego nie narusza samodzielności powiatu i 
gminy, chyba, że przepisy ustaw szczególnych stanowią inaczej. 

2. Organy samorządu metropolitalnego nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru 
lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym. 

 
Art. 4. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: 
1) tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty metropolitalne oraz ustala ich granice, 
2) ustala i zmienia nazwy powiatów metropolitalnych oraz siedziby ich władz. 
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek 

zainteresowanej rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy. 
3. Ustalenie granic powiatu metropolitalnego następuje poprzez wskazanie gmin, powiatów lub 

miast na prawach powiatu wchodzących w skład powiatu metropolitalnego, a zmiana jego granic 
dokonywana jest w sposób zapewniający powiatowi metropolitalnemu terytorium możliwie 
jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, 
gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. 

4. Przez dzielenie powiatów metropolitalnych należy również rozumieć wyłączenie jednej lub 
więcej gmin, powiatu lub miasta na prawach powiatu z terytorium powiatu metropolitalnego z 
możliwością jednoczesnego: 

1) włączenia tej gminy lub gmin, powiatu lub miasta na prawach powiatu do innego powiatu 
metropolitalnego, 

2) utworzenia nowego powiatu metropolitalnego z tych gmin albo z tych gmin, powiatu lub 
miasta na prawach powiatu. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia. 
 
Art. 5. 1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez 

ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad powiatów albo 
rady miasta na prawach powiatu i rady powiatu – poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady 
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konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmian granic powiatów naruszających granice 
województw – dodatkowo opinii odpowiednich sejmików województw. Minister właściwy do 
spraw administracji publicznej może wystąpić także o opinie zainteresowanych rad gmin; w tym 
przypadku nie jest konieczne przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy.  

2. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące, naruszającej granice województw, zmiany granic 
powiatów albo powiatu i miasta na prawach powiatu w sprawach, o których mowa w art. 4 ust. 3 – 
jeżeli zmiana granic wynika z wyłączenia tylko jednej gminy lub miasta na prawach powiatu – 
mogą zostać ograniczone przez sejmiki województw do mieszkańców odpowiedniego powiatu lub 
miasta na prawach powiatu objętego zmianą.  

3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia 
otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.  

 
Art. 6. 1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, na wniosek odpowiednio 

rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy wymaga:  
1) wniosku rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy poprzedzonego 

przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz 
niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku,  

2) opinii odpowiednio rad powiatów lub rady miasta na prawach powiatu objętych wnioskiem, 
poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku 
zmiany granic powiatu naruszającej granice województw – opinii sejmików województw,  

3) opinii rad gmin, których dotyczy wniosek,  
4) opinii wojewody właściwego dla powiatu lub miasta na prawach powiatu objętego 

wnioskiem.  
2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 5 ust. 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio.  
3. Rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub rada gminy występuje z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za 
pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy składaniu 
wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku. 

 
Art. 7. 1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych 

dla powiatu metropolitalnego mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje 
z mieszkańcami. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu metropolitalnego określa 
uchwała rady powiatu metropolitalnego. 

 

Rozdział 2 

Zakres działania i zadania powiatu metropolitalnego 

Art. 8. 1. Powiat metropolitalny wykonuje zadania publiczne obejmujące:  
1)  przyjęcie oraz realizowanie wspólnej strategii rozwoju powiatu metropolitalnego; 
2)  uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powiatu 

metropolitalnego stanowiącego wiążące wytyczne dla miast będących członkami powiatu 
metropolitalnego w procesie tworzenia gminnych studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz gminnych planów zagospodarowania przestrzennego; 

3) organizację i wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu 
metropolitalnego; 

4) planowanie sieci i zarządzanie drogami publicznymi krajowymi i wojewódzkimi na obszarze 
powiatu metropolitalnego; 
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5) uchwalanie i realizacja programów ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, 
gospodarki odpadami na obszarze powiatu metropolitalnego; 

6) uchwalenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe oraz uchwalenie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
powiatu metropolitalnego; 

7) uchwalanie programów metropolitalnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
i zrządzania kryzysowego; 

8) koordynowanie działań dla przedsięwzięć o znaczeniu ponadgminnym wynikających ze 
strategii rozwoju powiatu metropolitalnego; 

9) tworzenie oraz zarządzanie jednostkami organizacyjnymi o znaczeniu metropolitalnym; 
10) opiniowanie projektów ustaw oraz innych aktów normatywnych odnoszących się do 

powiatu metropolitalnego; 
11) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności z samorządem 

województwa, a także organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi w sprawach 
powiatu metropolitalnego; 

12) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, a także 
organizacjami społecznymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

13) promocja powiatu metropolitalnego. 
2. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu metropolitalnego. 
3. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu 

metropolitalnego jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat 
metropolitalny. 

Art. 9. 1. W celu wykonywania zadań powiat metropolitalny może tworzyć jednostki 
organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. 

2. Powiat metropolitalny nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza 
zadania o charakterze użyteczności publicznej. 

Art. 10. 1. Ustawy określają przypadki, w których właściwe organy administracji rządowej 
mogą nałożyć na powiat metropolitalny obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie 
należącym do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością. 

2. Jeżeli działania związane z usuwaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz z obronnością przeprowadza się w ramach zorganizowanej akcji, nałożenie obowiązku może 
dotyczyć wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, również poza terenem powiatu 
metropolitalnego. 

3. Za czynności, o których mowa w ust. 2, powiatowi metropolitalnemu przysługuje zwrot 
koniecznych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami od organu administracji, który 
nałożył obowiązek wykonania tych czynności. 

 
Art. 11. W zakresie zadań realizowanych przez powiat metropolitalny przepisy innych ustaw 

dotyczące powiatu stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział 3 

Władze powiatu metropolitalnego 

Art. 12. 1. Mieszkańcy powiatu metropolitalnego podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu 
powszechnym - poprzez wybory i referendum powiatowe - lub za pośrednictwem organów powiatu. 

2. Organami powiatu są: 
1) rada powiatu metropolitalnego, 



 4

2) zarząd powiatu metropolitalnego. 

Art. 13. 1. Działalność organów powiatu metropolitalnego jest jawna. Ograniczenia jawności 
mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 

2. Jawność działania organów powiatu metropolitalnego obejmuje w szczególności prawo 
obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu metropolitalnego i posiedzenia 
jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w 
tym protokołów posiedzeń organów powiatu metropolitalnego i komisji rady powiatu 
metropolitalnego. 

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu metropolitalnego. 

Art. 14. 1. Rada powiatu metropolitalnego jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu 
metropolitalnego, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. 

2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. 
3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Do wyborów rady powiatu metropolitalnego 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 
r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) dotyczące wyboru radnych do sejmików województw, z tym że w 
okręgach wyborczych wybiera się od 3 do 5 radnych. Do podziału na okręgi wyborcze stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące wyborów do rad powiatów. 

4. W skład rady wchodzi 15 radnych. 
 
Art. 15. 1. Odwołanie rady powiatu metropolitalnego przed upływem kadencji następuje w 

drodze referendum powiatowego. 
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa. 

Art. 16. Do wyłącznej właściwości rady powiatu metropolitalnego należy:  
1)  stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu metropolitalnego; 
2) wybór i odwoływanie zarządu powiatu metropolitalnego, ustalanie wynagrodzenia członków 

zarządu; 
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu metropolitalnego, 

będącego głównym księgowym budżetu powiatu; 
4)  stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu metropolitalnego, oraz przyjmowanie 

sprawozdań z jego działalności; 
5)  uchwalanie strategii rozwoju powiatu metropolitalnego, a także innych planów, strategii, w 

tym wieloletniej prognozy finansowej,  
6)  uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powiatu 

metropolitalnego; 
7)  uchwalanie budżetu, sprawozdań z wykonania budżetu, oraz uchwał w sprawie 

absolutorium dla zarządu powiatu metropolitalnego; 
8)  ustalanie zasad gospodarowania mieniem powiatu metropolitalnego; 
9)  ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy 
szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu metropolitalnego jest wymagana również w 
przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd powiatu 
metropolitalnego może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu 
metropolitalnego; 

10) podejmowanie uchwał o tworzeniu, likwidacji i reorganizacji jednostek organizacyjnych 
oraz wyposażaniu ich w majątek; 

11) podejmowanie uchwał w sprawach tworzenia i przystępowania do spółek, ich 
rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz 
obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji;  
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12) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu metropolitalnego oraz określanie 
zakresu i zasad zaciągania zobowiązań majątkowych przez zarząd powiatu metropolitalnego; 

13) podejmowanie uchwał w sprawach emitowania obligacji oraz określania zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu;  

14) podejmowanie uchwał w sprawach zawierania porozumień oraz współdziałania 
i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej; 

15) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi 
i regionalnymi innych państw; 

16) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji 
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań realizowanych przez 
powiat metropolitalny, 

17) uchwalanie metropolitalnego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 

18) uchwalanie metropolitalnego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy, 

19) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego na obszarze powiatu metropolitalnego, 

20) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu metropolitalnego, 
21) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 

powiatu metropolitalnego. 

Art. 17. 1. Uchwały rady i zarządu powiatu metropolitalnego zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głosowaniu 
jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 

2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne 
z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium. 

Art. 18. 1. Przewodniczącym rady powiatu metropolitalnego jest starosta. 
2. Zadaniem starosty jako przewodniczącego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie 

obrad rady.  
3.  Starosta nie może brać udziału w głosowaniu rady jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego. 
4. W przypadku nieobecności starosta może wyznaczyć do wykonywania zadań 

przewodniczącego rady jednego z wicestarostów. W przypadku nieobecności starosty 
i niewyznaczenia wicestarosty, zadania przewodniczącego rady wykonuje wicestarosta najstarszy 
wiekiem. 

Art. 19. 1. Rada powiatu metropolitalnego obraduje na sesjach zwoływanych przez starostę w 
miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza 
się porządek obrad wraz z projektami uchwał. 

2. Rada powiatu metropolitalnego może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady. 

3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu metropolitalnego zwołuje starosta poprzedniej 
kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad 
na obszarze całego kraju. 

4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień 
przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w 
przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu 
wyników wyborów do rady powiatu metropolitalnego. 

5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady 
Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ust. 
3 stosuje się odpowiednio. 

6. Sesje nowo wybranej rady powiatu metropolitalnego, do czasu wyboru starosty, prowadzi 
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 
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7. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu metropolitalnego 
starosta obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia 
wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1. Jeżeli starosta 
nie zwoła sesji w tym terminie sesję zwołuje wojewoda (jako organ nadzoru) w terminie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku. 

8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje się przepis 
ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 

Art. 20. 1. Rada powiatu metropolitalnego kontroluje działalność zarządu powiatu 
metropolitalnego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję 
rewizyjną. 

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych będących członkami 
zarządu. 

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu metropolitalnego i występuje z 
wnioskiem do rady powiatu metropolitalnego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę 
obrachunkową. 

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu metropolitalnego w 
zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji 
powoływanych przez radę na podstawie art. 21. 

Art. 21. 1. Rada powiatu metropolitalnego może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne 
komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. 

2. Komisje podlegają radzie powiatu metropolitalnego w całym zakresie swojej działalności, 
przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. 

3. Radny pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej niż dwóch komisjach. 

Art. 22. Radni mogą tworzyć kluby radnych.  

Art. 23. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę 
określa statut powiatu metropolitalnego. 

Art. 24. 1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie: 
"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, 

strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, 
wspólnoty samorządowej powiatu metropolitalnego i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i 
innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak 
mi dopomóż Bóg". 

2. Radny nieobecny na pierwszej sesji rady powiatu metropolitalnego oraz radny, który uzyskał 
mandat w czasie trwania kadencji, składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny. 

Art. 25. Do praw i obowiązków radnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 21- 25b ustawy 
o samorządzie powiatowym. 

Art. 26. 1. Radny, członek zarządu powiatu metropolitalnego, sekretarz powiatu, skarbnik 
powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu metropolitalnego, osoba zarządzająca i 
członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 
administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie 
majątkowym, na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.  

Art. 27. 1. Członek zarządu powiatu metropolitalnego, skarbnik powiatu, sekretarz powiatu, 
kierownik jednostki organizacyjnej powiatu metropolitalnego, osoba zarządzająca i członek organu 
zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu 
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starosty w trakcie pełnienia funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu 
pełnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie mogą przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o 
charakterze majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie w wysokości niższej od jego rzeczywistej 
wartości od podmiotu lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli biorąc udział w wydaniu 
rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych jego dotyczących mieli bezpośredni wpływ na jego 
treść. 

2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w którym: 
1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w jego organach, 

także na podstawie porozumień z innymi wspólnikami i akcjonariuszami, 
2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwoływania większości członków 

organów zarządzających podmiotu zależnego, 
3) więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jednocześnie członkami zarządu 

albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą w 
stosunku zależności. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu lub usługi dostępnych w 
ramach publicznej oferty, a także nie dotyczy przedmiotów zwyczajowo wykorzystywanych w 
celach reklamowych i promocyjnych oraz nagród przyznawanych w konkursach na działalność 
artystyczną. 

Art. 28. 1. Zarząd powiatu metropolitalnego jest organem wykonawczym powiatu 
metropolitalnego. 

2. W skład zarządu wchodzą starosta, jako jego przewodniczący, oraz dwóch wicestarostów. 
3. Członkiem zarządu nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim. 
4. Członkostwa w zarządzie nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki 

samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła 
i senatora. 

5. Członek zarządu nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu 
prawnego. 

Art. 29. 1. Rada powiatu metropolitalnego wybiera zarząd w liczbie 3 osób w ciągu 3 miesięcy 
od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i 
3.  

2. Rada powiatu metropolitalnego wybiera starostę z grona radnych bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 

3. Rada powiatu metropolitalnego wybiera wicestarostów na wniosek starosty zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 
tajnym. 

Art. 30. Zarząd powiatu metropolitalnego działa do dnia wyboru nowego zarządu, 
z zastrzeżeniem art. 31 ust. 5. 

Art. 31. 1. Jeżeli rada powiatu metropolitalnego nie dokona wyboru zarządu powiatu 
metropolitalnego w terminie określonym w art. 26 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. 

2. Informację o rozwiązaniu rady powiatu metropolitalnego z przyczyny określonej w ust. 1 
wojewoda niezwłocznie podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu 
metropolitalnego oraz ogłasza w formie obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

3. Po rozwiązaniu rady powiatu metropolitalnego z przyczyny określonej w ust. 1 
przeprowadza się wybory przedterminowe. 

4. Do czasu wyboru zarządu powiatu metropolitalnego przez nową radę Prezes Rady 
Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, 
która w tym okresie pełni funkcję organów powiatu. 

5. Jeżeli rada powiatu metropolitalnego, wybrana w wyniku wyborów przedterminowych, o 
których mowa w ust. 3, nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 29 ust. 1, ulega 
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rozwiązaniu z mocy prawa. Informację o rozwiązaniu rady podaje się do wiadomości w trybie 
określonym w ust. 2. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie przeprowadza się wyborów przedterminowych. 
Do dnia wyborów rady powiatu metropolitalnego na kolejną kadencję oraz wyboru zarządu zadania 
i kompetencje rady i zarządu przejmuje komisarz rządowy ustanowiony przez Prezesa Rady 
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

Art. 32. 1. Uchwała rady powiatu metropolitalnego w sprawie nieudzielenia zarządowi powiatu 
metropolitalnego absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, 
chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd został odwołany z innej przyczyny. 

2. Uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu metropolitalnego podejmuje bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady. 

3. Rada powiatu metropolitalnego rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której 
mowa w ust. 1, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w 
sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się z opiniami, o których mowa w 
art. 20 ust. 3, oraz z uchwałą regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady powiatu 
metropolitalnego o nieudzieleniu zarządowi absolutorium, rada może odwołać zarząd większością 
co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 

Art. 33. Do odwołania lub rezygnacji starosty albo zarządu powiatu metropolitalnego lub 
poszczególnych jego członków stosuje się przepisy art. 31-31c ustawy o samorządzie 
powiatowym(Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.).   

Art. 34. 1. Zarząd powiatu metropolitalnego wykonuje uchwały rady powiatu metropolitalnego 
i zadania powiatu określone przepisami prawa. 

2. Do zadań zarządu należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu metropolitalnego, w tym opracowanie 

projektu strategii rozwoju oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego powiatu 
metropolitalnego; 

2)  wykonywanie uchwał rady powiatu metropolitalnego, 
3)  gospodarowanie mieniem powiatu metropolitalnego, 
4)  wykonywanie budżetu powiatu metropolitalnego oraz prowadzenie gospodarki finansowej 

powiatu metropolitalnego, 
5)  zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 

metropolitalnego. 
6) przedkładanie radzie powiatu metropolitalnego sprawozdań z działalności oraz innych 

informacji wskazanych przez radę; 
3.  W realizacji zadań zarząd powiatu metropolitalnego podlega wyłącznie radzie powiatu 

metropolitalnego. 
4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu metropolitalnego. 

Art. 35. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa metropolitalnego oraz 
jednostek organizacyjnych powiatu. 

Art. 36. 1. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu metropolitalnego i starostwa 
metropolitalnego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. 

2. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, 
zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne 
straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu 
metropolitalnego. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych w przypadku, o którym 
mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, które stosuje się odpowiednio. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na 
najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu metropolitalnego. 
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Art. 37. 1. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa metropolitalnego określa regulamin 
organizacyjny uchwalony przez radę powiatu metropolitalnego na wniosek zarządu powiatu 
metropolitalnego. 

2. Starosta jest kierownikiem starostwa metropolitalnego. 

Art. 38. 1. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu 
metropolitalnego określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu 
metropolitalnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

2. Status prawny pracowników starostwa metropolitalnego i jednostek organizacyjnych 
powiatu metropolitalnego określa odrębna ustawa. 

 
Art. 39. 1. Rada powiatu metropolitalnego powołuje i odwołuje skarbnika powiatu 

metropolitalnego na wniosek starosty. 
2. Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu metropolitalnego oraz mogą 

uczestniczyć w obradach rady powiatu metropolitalnego i jej komisji z głosem doradczym. 

Art. 40. 1. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do 
właściwości powiatu metropolitalnego decyzje wydaje starosta, chyba że przepisy szczególne 
przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu metropolitalnego. 

2. Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu, pracowników 
starostwa metropolitalnego oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w 
jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1. 

3. Decyzje wydane przez zarząd powiatu metropolitalnego z zakresu administracji publicznej 
podpisuje starosta lub inny członek zarządu przewodniczący obradom. W decyzji wymienia się 
imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji. 

4. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, służy odwołanie do samorządowego kolegium 
odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

 
Art. 41. 1. Przepisy innych ustaw określające prawa i obowiązki radnych powiatu oraz 

członków zarządu powiatu stosuje się odpowiednio do radnych powiatu metropolitalnego i 
członków zarządu powiatu metropolitalnego. 

2. Do pracowników zatrudnionych w starostwie powiatu metropolitalnego oraz jednostkach 
organizacyjnych powiatu metropolitalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm.). 

Art. 42. W sprawach stanowienia prawa miejscowego na obszarze powiatu metropolitalnego 
stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy o samorządzie powiatowym. 

 

Rozdział 4 

Mienie powiatu metropolitalnego 

Art. 43. 1. Mieniem powiatu metropolitalnego jest własność i inne prawa majątkowe nabyte 
przez powiat. 

2. Powiat metropolitalny jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, 
które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych. 

Art. 44. 1. Nabycie mienia przez powiat metropolitalny następuje: 
1) w drodze przekazania składników majątkowych przez gminy wchodzące w skład powiatu 

metropolitalnego, na podstawie odrębnej ustawy,   



 10

2) w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia, z wyłączeniem mienia 
przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu 
powszechnego uwłaszczenia,  

3) przez inne czynności prawne, w tym w drodze darowizn, spadków i zapisów. 
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi: 
1) wykaz składników majątkowych i tryb ich przekazywania powiatowi metropolitalnemu 

przez gminy wchodzące w jego skład,  
 2) tryb przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatowi metropolitalnemu, 

z uwzględnieniem potrzeb w zakresie wykonywania zadań powiatu, 
 3) kategorie mienia wyłączonego z przekazywania powiatowi metropolitalnemu, 

przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu 
powszechnego uwłaszczenia. 

Art. 45. 1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu metropolitalnego 
składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. 

2. Zarząd może upoważnić pracowników starostwa metropolitalnego oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu metropolitalnego do składania oświadczeń woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej 
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu metropolitalnego lub osoby przez 
niego upoważnionej. 

4. Skarbnik, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne 
polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu metropolitalnego i 
regionalnej izby obrachunkowej. 

Art. 46. Powiat metropolitalny nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych 
powiatowych osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby 
prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powiatu metropolitalnego. 

Art. 47. Zarząd i ochrona mienia powiatu metropolitalnego powinny być wykonywane ze 
szczególną starannością. 

 

Rozdział 5 

Finanse powiatu metropolitalnego 

Art. 48.  Powiat metropolitalny samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na postawie 
uchwały budżetowej. 

Art. 49. Pierwszy budżet powiatu metropolitalnego ustala regionalna izba obrachunkowa na 
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.  

Art. 50. Przekazywanie powiatowi metropolitalnemu, w drodze ustawy, nowych zadań 
wymaga zapewnienia środków finansowych koniecznych na ich realizację w postaci zwiększenia 
dochodów. 

Art. 51. 1. Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu metropolitalnego odpowiada zarząd 
powiatu metropolitalnego. 

2. Zarządowi przysługuje wyłączne prawo: 
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach 

wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu metropolitalnego, 
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2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę 
powiatu metropolitalnego, 

3) dokonywania wydatków budżetowych, 
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu metropolitalnego, 
5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu metropolitalnego, 
6) blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą. 

Art. 52. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu 
metropolitalnego jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez: 

1) jawność debaty budżetowej, 
2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu 

metropolitalnego, 
3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu 

metropolitalnego, 
4) ujawnienie sprawozdania zarządu z działań, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 i 2. 

Art. 53. Dyspozycja środkami pieniężnymi powiatu metropolitalnego jest oddzielona od jej 
kasowego wykonania. 

Art. 54. Kontrolę gospodarki finansowej powiatu metropolitalnego sprawuje regionalna izba 
obrachunkowa. 

 

Rozdział 6 

Związki, stowarzyszenia i porozumienia 

Art. 55. 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w 
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiat metropolitalny może  tworzyć 
związki z innymi gminami i powiatami. 

2. Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do związku lub wystąpieniu ze związku 
podejmują rady zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Prawa i obowiązki jednostek uczestniczących w związku, związane z wykonywaniem zadań 
przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku. 

Art. 56. 1. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność. 

2. Związek ma osobowość prawną. 

Art. 57. 1. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych 
jednostek samorządu terytorialnego bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 
powiatu lub gminy. 

2. Statut związku powinien określać: 
1) nazwę i siedzibę związku, 
2) członków i czas trwania związku, 
3) zadania związku, 
4) organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania, 
5) zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku, 
6) zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku, 
7) zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych, 
8) zasady likwidacji związku, 
9) tryb wprowadzania zmian w statucie związku, 
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10) inne zasady określające współdziałanie. 

Art. 58. 1. Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej. 
2. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu. 
3. Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

Art. 59. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, zwane 
dalej "zgromadzeniem". 

2. W skład zgromadzenia wchodzi co najmniej jeden reprezentant każdej z jednostek 
samorządu terytorialnego uczestniczących w związku. Statut może przyznawać określonym 
jednostkom samorządu terytorialnego więcej niż jednego reprezentanta w zgromadzeniu. 

3. Reprezentantów wyznaczają rady jednostek samorządu terytorialnego tworzących związek. 
Zasady reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego w związku określa rada tej jednostki. 

Art. 60. 1. Uchwały zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów 
statutowej liczby członków zgromadzenia. 

2. Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw wraz z uzasadnieniem w stosunku do 
uchwały zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. 

3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia 
sprawy. 

4. Sprzeciwu nie można zgłosić wobec uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia 
sprawy. 

Art. 61. 1. Organem wykonawczym związku jest zarząd. 
2. Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród członków 

zgromadzenia. 
3. O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybór członków zarządu spoza członków 

zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu związku. 

Art. 62. 1. Do gospodarki finansowej związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce 
finansowej powiatu. 

2. Plan finansowy związku uchwala zgromadzenie związku. 

Art. 63.  1. Powiat metropolitalny może zawierać z organami administracji rządowej 
porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. 

2. Powiat metropolitalny może zawierać porozumienia z gminami i powiatami, a także 
z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu metropolitalnego. 

3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. 

4. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

Art. 64. 1. Powiat metropolitalny może tworzyć stowarzyszenia z gminami, powiatami 
i województwami. 

2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), z tym 
że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli. 

Art. 65. Powiat metropolitalny oraz związki i stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym z udziałem powiatu metropolitalnego mogą sobie wzajemnie bądź innym 
jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej na zasadach 
określonych w ustawie o finansach publicznych. 
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Art. 66. Zasady przystępowania powiatu metropolitalnego do międzynarodowych zrzeszeń 
społeczności lokalnych i regionalnych określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 7 

Nadzór nad działalnością powiatu metropolitalnego 

Art. 67. 1. Nadzór nad działalnością powiatu metropolitalnego sprawuje Prezes Rady 
Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. 

2. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu metropolitalnego tylko 
w przypadkach określonych ustawami. 

3. Nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu metropolitalnego sprawowany jest na podstawie 
kryterium zgodności z prawem. 

4. Do nadzoru nad działalnością powiatu metropolitalnego stosuje się odpowiednio przepisy 
rozdziału 8 ustawy o samorządzie powiatowym. 

 
Rozdział 8 

 
Zmiany w przepisach obowiązujących 

 
Art. 68. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w art. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie się przez to gminy, powiaty, 
powiaty metropolitalne i województwa;”; 

 
2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. 1.  Źródłami dochodów własnych powiatu metropolitalnego są: 
 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu metropolitalnego, 

uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów; 
 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu 

metropolitalnego oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych; 
 3) dochody z majątku powiatu metropolitalnego; 
 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu metropolitalnego; 
 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 
 6) 5,0 % dochodów uzyskiwanych przez powiat metropolitalny na rzecz budżetu 

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 

 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat metropolitalny, o ile odrębne 
przepisy nie stanowią inaczej; 

 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody 
powiatu metropolitalnego; 

 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 
powiatu metropolitalnego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 

 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 
 11) inne dochody należne powiatowi metropolitalnemu na podstawie odrębnych 

przepisów. 
2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od 

podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu metropolitalnego wynosi 
10,25 %. Ustaloną w ten sposób kwotę dzieli się proporcjonalnie pomiędzy miasta 
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metropolitalne wchodzące w skład powiatu a powiat metropolitalny w relacji do średnich 
kosztów realizacji przekazanych zadań, wyliczonych dla wszystkich miast. 

2a. Dla powiatu metropolitalnego powstałego w wyniku połączenia miast 
metropolitalnych na podstawie ustawy z dnia ….. o powiecie metropolitalnym, wskaźnik 
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określony w art. 5a ust. 
2, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym 
weszła w życie ustawa, jest zwiększony o pięć punktów procentowych. 

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od 
podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu metropolitalnego, 
wynosi 1,40 %. Ustaloną w ten sposób kwotę dzieli się proporcjonalnie pomiędzy miasta 
metropolitalne wchodzące w skład powiatu a powiat metropolitalny w relacji do kosztów 
przekazanych zadań.”; 

 
3) w art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:  

„3a) dla powiatów metropolitalnych: 
a) wyrównawczej, 
b) równoważącej;”; 

 
4) w art. 9 dodaje się ust. 2a, 5 oraz ust. 6 w brzmieniu:  

„2a. Kwotę udziału powiatu metropolitalnego we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę 
wpływów z tego podatku przez 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku 
poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na 
obszarze powiatu metropolitalnego, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym 
roku.”; 

„5. Miasta wchodzące w skład powiatu metropolitalnego są obowiązane do 
sporządzenia i przekazania Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
informacji o kosztach realizacji zadań przekazywanych powiatowi metropolitalnemu w roku 
poprzedzającym rok bazowy, celem ustalenia proporcji podziału wpływów z podatku 
dochodowego od osób fizycznych.”;  

„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia: 

 1) tryb rozliczeń dochodów z tytułu udziału powiatu metropolitalnego we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu 
metropolitalnego pomiędzy powiatem metropolitalnym a miastami wchodzącymi w jego 
skład, określając średni koszt realizacji zadania łącznie w tych miastach, 

 2) wzór i terminy składania informacji, o której mowa w ust. 5 
- uwzględniając zakres informacji niezbędny do ustalenia prawidłowego podziału 

dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.”; 
 
5) w art. 10 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Miasta wchodzące w skład powiatu metropolitalnego są obowiązane do 
sporządzenia i przekazania Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
informacji o kosztach realizacji zadań przekazywanych powiatowi metropolitalnemu w roku 
poprzedzającym rok bazowy, celem ustalenia proporcji podziału wpływów z podatku 
dochodowego od osób prawnych.” 

 
„7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 
 1) tryb rozliczeń dochodów z tytułu udziału powiatu metropolitalnego we 

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pomiędzy powiatem metropolitalnym 
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a miastami wchodzącymi w jego skład, określając średni koszt realizacji zadania łącznie w 
tych miastach, 

 2) wzór i terminy składania informacji, o której mowa w ust. 6 
- uwzględniając zakres informacji niezbędny do ustalenia prawidłowego podziału 

dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.”; 
 
6) w art. 19: 

po wyrazie „powiatów” dodaje się przecinek i wyrazy „powiatu metropolitalnego”; 
 
7) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: 

„art. 22a. Zasady określone w art. 22 stosuje się odpowiednio dla powiatu 
metropolitalnego.”;  

 
8) w art. 23 ust. 1: 
po wyrazie „powiatów” dodaje się wyrazy „i powiatu metropolitalnego”; 
 
9) w art. 30 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Powiat metropolitalny w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym podjęto decyzję o jego utworzeniu, jest zwolniony z 
dokonywania wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą 
subwencji ogólnej dla powiatów. 

4. Miasta na prawach powiatu, wchodzące w skład powiatu metropolitalnego, 
począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o jego 
utworzeniu, są zwolnione z dokonywania wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na 
część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.”; 

 
 10)  w art. 41 dodaje się ust.4 w brzmieniu: 
„4. Postanowienia zawarte w ust. 2 i 3 mają zastosowanie do powiatu metropolitalnego”; 
 
11) w art. 42 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

"5a.  Rozliczenie i zwrot dotacji z budżetu państwa, o których mowa w ust. 2, które 
otrzymały miasta wchodzące w skład powiatu metropolitalnego, następuje na 
dotychczasowych zasadach, określonych w przepisach o finansach publicznych.". 

 
Art. 69. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, 

poz. 60, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w art. 19 ust 2: 
po „5” dodaje się przecinek i „5a”; 
 
2) w art. 19 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a W granicach powiatu metropolitalnego zarządcą dróg krajowych i wojewódzkich 
jest zarząd powiatu metropolitalnego.”; 

 
3) art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

”1. Zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2–4 i ust. 5 i 5a, może 
wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem 
drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu metropolitalnego, 
radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu 
drogi wykonuje zarządca.”. 
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Art. 70. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w art. 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym 

uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów 
zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. Na obszarze powiatu metropolitalnego 
uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wykonują 
organy powiatu metropolitalnego.”; 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Prowadzenie, w granicach swojej właściwości rzeczowej, analiz i studiów z 

zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu 
metropolitalnego i zagadnień jego rozwoju, należy do zadań samorządu powiatu 
metropolitalnego.”; 

 
2) w art. 4 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. W odniesieniu do obszaru powiatu metropolitalnego i zagadnień jego rozwoju, 
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki 
zabudowy terenu określa się na podstawie przepisów ustawy z dnia ..... o powiecie 
metropolitalnym.”; 

 
3) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. Opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego 
województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
lub powiatu metropolitalnego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy jest projektowaniem zagospodarowania przestrzennego, odpowiednio w skali 
regionalnej i lokalnej, w rozumieniu art. 2 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).”; 

 
4) w art. 7: 

po wyrazach „prezydenta miasta” dodaje się przecinek i wyrazy „starosty powiatu 
metropolitalnego,”; 

 
5) art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Marszałek województwa, starosta powiatu metropolitalnego, wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta powołuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, odpowiednio wojewódzką, 
metropolitalną albo gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, jako organ doradczy, 
oraz ustala, w drodze regulaminu, jej organizację i tryb działania.”; 

 
6) art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część 
tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania 
przestrzennego powiatu metropolitalnego, ustalenia strategii rozwoju i planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina 
dysponuje takim opracowaniem.”; 

 
7) w art. 11: 
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a) pkt 4) otrzymuje brzmienie: 
„4) sporządza projekt studium rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, 

uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 
wytyczne zawarte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
powiatu metropolitalnego; w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa zadań rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o których mowa w art. 
48 ust. 1;”; 

b) pkt 6) otrzymuje brzmienie: 
”6) występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w zakresie 

jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz z 
zarządem powiatu metropolitalnego w zakresie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego tego powiatu, a także z wojewodą w zakresie jego 
zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1, oraz występuje o 
opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do: 

a) starosty powiatowego, 
b) gmin sąsiednich, 
c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 
e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 
f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych, 
g) właściwego organu administracji geologicznej, 
h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów 

ochrony uzdrowiskowej, 
i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 
j) regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 
k) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomunikacji, 
l) właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska w zakresie: 
– lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii, 
– zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnych awarii, 

– nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny 
zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii, 

m)  właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;”; 
 
8) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: 

„Art. 13a. Przepisy art. 9-13 stosuje się odpowiednio do sporządzania projektu oraz 
uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powiatu 
metropolitalnego.”; 

 
9)  w art. 17 pkt 6) lit. b) „tiret pierwszym”: 

po wyrazach „zarządem województwa” dodaje się przecinek i wyrazy „zarządem 
powiatu metropolitalnego,”; 
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10)  w art. 31 ust. 2: 
po wyrazie „staroście” dodaje się wyrazy „lub staroście powiatu metropolitalnego”; 
 
11)  w art. 39: 

a) w ust. 3: 
po wyrazach „strategii rozwoju województwa” dodaje się przecinek i wyrazy „studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powiatu metropolitalnego”,; 
b) w ust. 3 pkt 4): 
po wyrazach „obszary metropolitalne” dodaje się wyrazy „w tym obszar powiatu 

metropolitalnego”; 
c) w ust. 6: 
po wyrazach „Dla obszaru metropolitalnego” dodaje się wyrazy „oraz obszaru powiatu 

metropolitalnego”; 
 
12)  w art. 41 ust. 1 pkt 1): 

po wyrazach „starostwach powiatowych” dodaje się przecinek i wyrazy „starostwie 
powiatu metropolitalnego,”; 

 
13)  w art. 44 ust. 2: 

po wyrazach „prezydentem miasta” dodaje się wyrazy „oraz ze starostą powiatu 
metropolitalnego”. 

 
Art. 71. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 

2011 r. Nr 5 poz. 13, z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt 10) otrzymuje brzmienie: 
„10) powiatowe przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego 

transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch 
gmin i niewykraczający poza granice jednego powiatu, powiatu metropolitalnego albo w 
granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne 
porozumienie lub które utworzyły związek powiatów; inne niż przewozy gminne, 
wojewódzkie i międzywojewódzkie;”. 

 
Art. 72. W ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 

9 poz. 31, z późn. zm.) art. 2 ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 
„3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, starostw powiatów 
metropolitalnych i urzędów marszałkowskich;”. 

 
 

Rozdział 9 
 

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe 
 
Art. 73. 1. Do przeprowadzenia pierwszych wyborów do rady powiatu metropolitalnego 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 
r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Nie rozwiązuje się rad gmin i rad miast na prawach powiatu 
wchodzących w skład powiatu metropolitalnego. 

2. Pierwszy podział powiatu metropolitalnego na okręgi wyborcze przeprowadza właściwy 
komisarz wyborczy, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks 
wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 14 ust. 3 i 4. 

 
Art. 74. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej wyznacza pełnomocnika do spraw powiatu metropolitalnego, który podejmuje działania 
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związane z utworzeniem powiatu metropolitalnego oraz do czasu wyborów organów powiatu 
metropolitalnego pełni funkcję tych organów. 

 
Art. 75. 1. Do zadań pełnomocnika do spraw powiatu metropolitalnego należą: 
1) koordynowanie prac organów administracji rządowej w zakresie spraw związanych z 

utworzeniem powiatu metropolitalnego, 
2) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw 

związanych z utworzeniem powiatu metropolitalnego, 
3) przygotowanie administracji publicznej do działania organów powiatu metropolitalnego, w 

tym: 
a) zapewnienie, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i terenowymi 

organami administracji rządowej, warunków umożliwiających odbycie pierwszego posiedzenia 
rady powiatu metropolitalnego, 

b) wskazanie lokalizacji urzędów i jednostek organizacyjnych powiatu metropolitalnego, 
c) przygotowanie projektu tymczasowego statutu powiatu metropolitalnego, obowiązującego 

do czasu ustanowienia statutu na podstawie ustawy o powiecie metropolitalnym, 
e) przygotowanie projektu tymczasowego regulaminu starostwa powiatu metropolitalnego i 

innych aktów w zakresie organizacji urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu metropolitalnego 
do czasu ich uchwalenia na podstawie ustawy o powiecie metropolitalnym, 

f) uzgodnienia dotyczące przejęcia przez powiat metropolitalny od jednostek samorządu 
terytorialnego zadań określonych w ustawie o powiecie metropolitalnym,  

g) uzgodnienia dotyczące przekazywania w drodze porozumień zadań z zakresu administracji 
rządowej powiatowi metropolitalnemu, 

h) koordynowanie przekazywania instytucji i jednostek organizacyjnych lub ich części 
powiatowi metropolitalnemu, 

i) sprawowanie nadzoru nad ewidencją zobowiązań i inwentaryzacją obiektów, nieruchomości, 
urządzeń, sprzętu i dokumentacji, w tym archiwalnej, likwidowanych, przekształcanych lub 
przekazywanych jednostek organizacyjnych, a także nad protokolarnym ich przekazywaniem. 

4) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej miesięcznych 
sprawozdań ze swojej działalności, ocen i wniosków wynikających z wykonywanych zadań oraz 
informacji o występujących zagrożeniach, 

5) wykonywanie innych zadań określonych przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej, 

2. W zakresie określonym w ust. 1, organy administracji rządowej oraz organy jednostek 
samorządu terytorialnego są obowiązane do współdziałania z pełnomocnikiem do spraw powiatu 
metropolitalnego, w tym w szczególności do udzielania niezbędnych informacji.  

3. Nadzór nad działalnością pełnomocnika do spraw powiatu metropolitalnego sprawuje 
minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

 
Art. 76. 1. Organem pomocniczym pełnomocnika do spraw powiatu metropolitalnego jest 

zespół do spraw utworzenia powiatu metropolitalnego, zwany dalej zespołem. W skład zespołu 
wchodzą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie jednostek samorządu 
terytorialnego wchodzących w skład tworzonego powiatu metropolitalnego, marszałek oraz 
wojewoda z województwa, na którego obszarze tworzy się powiat metropolitalny, a także inne 
osoby powołane przez pełnomocnika do spraw powiatu metropolitalnego. 

2. Obsługę merytoryczną, finansową, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-
biurową pełnomocnika do spraw powiatu metropolitalnego oraz zespołu wykonuje urząd 
wojewódzki właściwy dla obszaru, na którym tworzy się powiat metropolitalny. 

 
Art. 77. 1. Z dniem utworzenia powiatu metropolitalnego przejmuje on zadania określone w 

art. 8. wraz ze służącymi do wykonania tych zadań aktywami trwałymi i innymi składnikami 
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majątkowymi należącymi do jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład powiatu 
metropolitalnego. 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowy wykaz składników 
majątkowych oraz tryb ich przekazywania powiatowi metropolitalnemu, uwzględniając w 
szczególności przejęte zadania, o których mowa w ust. 1. 

3. Nabycie przez powiat metropolitalny przekazywanego mienia następuje wraz z 
obciążeniami, które ujawnia się w treści porozumienia o przekazaniu. Przejęcie mienia nie narusza 
praw osób trzecich. 

4. Przekazanie powiatowi metropolitalnemu mienia następuje nieodpłatnie. 
5. Przekazanie powiatowi metropolitalnemu mienia jest wolne od podatków i opłat. 
 
Art. 78. Przekazanie powiatowi metropolitalnemu mienia jednostki samorządu terytorialnego 

innego niż określone w art. 77 może nastąpić na wniosek zarządu powiatu w drodze porozumienia. 
 
Art. 79. 1. Należności i zobowiązania przejmowanych jednostek organizacyjnych stają się 

należnościami i zobowiązaniami powiatu metropolitalnego. 
2. Powiat metropolitalny przejmuje wraz ze składnikami majątkowymi zobowiązania, które ich 

dotyczą z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające na dzień przejęcia. 
 
Art. 80. Drogi powiatowe będące w zarządzie prezydenta miasta wchodzącego w skład 

powiatu metropolitalnego w dniu utworzenia powiatu metropolitalnego pozostają w zarządzie 
prezydenta miasta. 

 
Art. 81. 1. Powiat metropolitalny przejmuje od tworzących go jednostek samorządu 

terytorialnego prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w związkach, stowarzyszeniach oraz z 
zawartych porozumień dotyczące wykonywania zadań określonych w ustawie o powiecie 
metropolitalnym. 

2. Powiat metropolitalny w drodze porozumienia z tworzącymi go jednostkami samorządu 
terytorialnego może określić zasady i termin przejęcia praw i obowiązków wynikających z 
członkostwa w związkach, stowarzyszeniach oraz z zawartych porozumień. 

 
Art. 82. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 


