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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 października 2001 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.

 
1.      Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578), z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych: 

1.      ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014),

2.      ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji 
publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323),

3.      ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. 
U. Nr 26, poz. 306),

4.      ustawą z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy - Kodeks 
postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 48, poz. 552),

5.      ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 
U. Nr 62, poz. 718),

6.      ustawą z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985),

7.      ustawą z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do 
międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009),

8.      ustawą z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 95, poz. 1041),

9.      ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: 
o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, 
o samorządzie województwa, o administracji rządowej 
w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971),

10.   ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy 
o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971),

11.   ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - 
Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084) 

i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2.      Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 

1.      art. 204 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), który 
stanowi: 
"Art. 204. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., 
z wyjątkiem art. 151 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2000 r.";

2.      art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem 
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323), który stanowi: 
"Art. 75. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
z wyjątkiem:

1.      art. 71, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.,

2.      art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.,

3.      art. 24 pkt 6-10 i art. 41 pkt 2, które wchodzą w życie 
z dniem 1 kwietnia 2000 r.,

4.      art. 63 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.,

5.      art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)-e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 



pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3 i art. 62, które wchodzą w życie z 
dniem 1 stycznia 2001 r.,

6.      art. 25 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.,

7.      art. 46 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.";

3.      art. 27, 28 i 30 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), które stanowią:

1.      "Art. 27. 1. Rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy podejmą uchwały w sprawie diet radnych 
i wynagrodzeń przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych ustawą.

2.      W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa 
w ust. 1, dotychczasowe uchwały w sprawie diet 
i wynagrodzeń tracą moc w części, w której ustalają diety i wynagrodzenia w wysokości 
przewyższającej maksymalną kwotę ustaloną na podstawie niniejszej ustawy.

3.      Art. 28. Po upływie jednego miesiąca od dnia wejścia 
w życie ustawy radni reprezentujący jednostki samorządu terytorialnego w organach spółek prawa 
handlowego tracą 2 mocy prawa członkostwo w tych organach."

4.      "Art. 30. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca 
od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 10 
i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., oraz art. 18 w zakresie zmian określonych 
w pkt 3, 
a także art. 19, 20, 23 i 24, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 
upływie 
3 miesięcy od dnia ogłoszenia.";

4.      art. 12 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 48, poz. 552), który stanowi:

1.      "Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który 
wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2000 r.";

5.      art. 44 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718), który stanowi:

1.      "Art. 44. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.";

6.      art. 80 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985), który stanowi:

1.      "Art. 80. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

7.      art. 14 i 15 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu 
terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych 
i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009), które stanowią:

1.      "Art. 14. 1. Do jednostek samorządu terytorialnego, które zostały członkami zrzeszeń przed 
dniem wejścia 
w życie ustawy, stosuje się odpowiednio przepis art. 10, z zastrzeżeniem ust. 2, z tym że 
informację o statutach zrzeszeń lub innych dokumentach normujących zasady działania danych 
zrzeszeń jednostki te przekażą 
w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

2.      Minister właściwy do spraw zagranicznych podejmuje decyzję w sprawie udzielenia zgody lub 
odmowy udzielenia zgody w terminie 7 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3.      Minister właściwy do spraw administracji publicznej ogłosi w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej ŤMonitor Polskiť, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek samorządu 
terytorialnego, które zostały członkami zrzeszeń przed dniem wejścia w życie ustawy.

4.      Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.";

8.      art. 16 ustawy z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041), który stanowi:

1.      "Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.";

9.      art. 14-16 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: 
o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, 
o samorządzie województwa, o administracji rządowej 
w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497), które stanowią: 

1.      "Art. 14. 1. Do spraw wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje 
się przepisy dotychczasowe.

2.      Wnioski w sprawie zmian granic powiatu złożone przed dniem wejścia w życie ustawy uznaje się 
za złożone 
w terminie i trybie określonych w ustawach, o których mowa w art. 2 i art. 9, w brzmieniu 
nadanym im niniejszą ustawą.

3.      W 2001 r. zamiast terminu 3 miesięcy, o którym mowa w art. 4a ust. 3 ustawy, o której mowa w 



art. 1, i w art. 3a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 2, stosuje się termin 30 dni.

4.      Art. 15. 1. Do końca kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, w 
czasie której ustawa weszła w życie, przepisy:

§        art. 17, art. 18a ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 24a ust. 2, art. 24b ust. 1 i 
4, art. 25 ust. 5, art. 27, art. 28 i art. 37 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,

§        art. 9, art. 21 ust. 8, art. 23 ust. 2 i art. 26 ust. 
3 ustawy, o której mowa w art. 2,

§        art. 16 ust. 3, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 2 i art. 31 ust. 3 ustawy, o 
której mowa w art. 3,

§        art. 9 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 7,

§        ustawy, o której mowa w art. 8, w tym artykule zmieniane

§        mają zastosowanie 
w brzmieniu dotychczasowym.

2.    Do ustalenia liczby radnych organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego 
w wyborach do kadencji następującej po kadencji, w czasie której 
ustawa weszła w życie, stosuje się przepisy ustalające liczbę radnych 
w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą.

3.    W związku ze zmianą liczby radnych od kadencji następującej po 
kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie, organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego dokonają nowego podziału na 
okręgi wyborcze.

4.    Do wyborów organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego kadencji następującej po kadencji, w czasie której 
ustawa weszła w życie, stosuje się przepisy ustawy wymienionej w 
art. 8 ze zmianami wprowadzonymi w tym artykule.

5.    Rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw w terminie 3 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy dostosują statuty jednostek 
samorządu terytorialnego do wymagań określonych 
w przepisach:

§        art. 11b ustawy, o której mowa w art. 1,

§        art. 8a ustawy, o której mowa w art. 2,

§        art. 15a ustawy, o której mowa w art. 3.

6.      Art. 15a.a) Do końca kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, w czasie której ustawa weszła w 
życie, przepis art. 27 ust. 1 ustawy, 
o której mowa w art. 2, w zakresie ustalającym liczbę członków zarządu powiatu ma zastosowanie w brzmieniu 
dotychczasowym.

7.    Art. 15b.a) W przypadku zmian 
w podziale terytorialnym państwa dokonanych na podstawie oceny, 
o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 9, 
wyborów do nowych rad jednostek samorządu terytorialnego objętych 
zmianami nie przeprowadza się przed końcem kadencji organów 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, w czasie której 
zmiany weszły w życie.

8.    Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, z tym że:

1.    art. 10 i art. 13 wchodzą 
w życie z dniem ogłoszenia,

2.    przepis art. 25b ustawy, 
o której mowa w art. 1, ma zastosowanie do kadencji 
następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w 
życie."

10.   art. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy 
o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971), który 
stanowi:

0.      "Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6, który 
wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 30 maja 2001 r.";

11.   art. 6 i 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy 
o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie 
powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 
100, poz. 1084), które stanowią:



0.      "Art. 6. Rady powiatu i komendanci powiatowi (miejscy) Policji delegują, a starostowie powołają 
członków komisji bezpieczeństwa i porządku, nie później niż w terminie 
3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
W tym samym terminie właściwy prokurator okręgowy wskaże prokuratora uczestniczącego w 
pracach komisji."

1.      "Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 11 
i 12 
w zakresie dotyczącym art. 20 ust. 1 oraz ust. 3-14, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy 
od dnia ogłoszenia."

 
Marszałek Sejmu: M. Borowski

 
______
a) Dodany przez art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy 
o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971); wszedł w życie z dniem 28 
sierpnia 2001 r. z mocą obowiązującą od dnia 30 maja 2001 r.

 


