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WSTĘP
W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o związkach metropo‐
litalnych (oznaczana dalej skrótem „u.z.m.”). Powodem jej uchwalenia
była zdiagnozowana przez praktykę i doktrynę konieczność uzupełnie‐
nia obecnej struktury aparatu administracji publicznej w jej samorzą‐
dowej sferze o elementy – podmioty zdolne do skutecznego i efektyw‐
nego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin, połączo‐
nych faktycznie w jeden organizm z sąsiednimi jednostkami samorządu
terytorialnego poprzez splot wzajemnych zależności, wynikających z po‐
wiązań funkcjonalnych, społecznych, gospodarczych i kulturowych.
Ujawniające się na tym tle zbiorowe potrzeby mieszkańców wychodzą
poza dotychczasowy ustawowy zakres działania jednostek samorządu
terytorialnego. Zaspokajanie tychże potrzeb należy zaliczyć do zadań
publicznych o ponadgminnym charakterze. Zadania te określa się m.in.
mianem zadań metropolitalnych. Z doświadczeń ostatniego piętnasto‐
lecia, tj. czasu liczonego od utworzenia jednostek samorządu terytorial‐
nego na szczeblu powiatowym i powołania samorządu terytorialnego na
poziomie województwa, wynika, że obecne rozwiązania nie przynoszą
w sferze realizacji zadań metropolitalnych oczekiwanych efektów. Prze‐
widziane w dotychczasowym porządku prawnym konstrukcje porozu‐
mień komunalnych oraz związków jednostek samorządu terytorialnego
okazują się w praktyce niewystarczającym instrumentarium prawno-or‐
ganizacyjnym.
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O potrzebie wprowadzenia rozwiązań umożliwiających realizację zadań
metropolitalnych świadczą próby fragmentarycznych regulacji w tym
zakresie, czego przykładem mogą być związki Zintegrowanych Inwes‐
tycji Terytorialnych, uregulowane w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o za‐
sadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowa‐
nych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 217 z późn. zm.), czy też obszary funkcjonalne, o których mowa
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (dalej: „u.p.z.p.”).
Pomimo pilnej potrzeby wprowadzenia prawnej regulacji obejmującej
względnie całościowo problematykę metropolitalną, wszystko wskazuje
na to, że faktyczne działanie komentowanej ustawy mające na celu utwo‐
rzenie i funkcjonowanie związków metropolitalnych zostanie przesu‐
nięte w czasie. Zgodnie bowiem z przepisem art. 8 ust. 2 komentowanej
ustawy, związek metropolitalny jest tworzony z dniem 1 lipca. Datę tę
poprzedza jeszcze jeden ustawowy termin. Mianowicie, nie później niż
30 kwietnia danego roku powinno zostać wydane rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie utworzenia związku metropolitalnego. Oznacza to,
że bez dokonania stosownych zmian ustawowych, utworzenie związków
metropolitalnych jeszcze w roku 2016 r. nie będzie możliwe. W tych
okolicznościach korekty dotyczące ustawowych terminów, umożliwia‐
jących w stosunkowo nieodległym czasie powołanie do życia struktur
zdolnych do realizacji zadań metropolitalnych, należałoby uznać za uza‐
sadnione. Odroczenie utworzenia związków metropolitalnych prowadzi
bowiem do pogarszania społeczno-gospodarczej kondycji jednostek sa‐
morządu terytorialnego, predystynowanych do uczestnictwa w związku
metropolitalnym. To z kolei przekłada się bezpośrednio na sytuację
mieszkańców tych jednostek, czy też przedsiębiorców prowadzących na
tym obszarze działalność gospodarczą.
Niezależnie od dalszych losów u.z.m., zasadne wydaje się omówienie
i przybliżenie przewidzianych w niej regulacji, zarówno z perspektywy
jej stosowania w brzmieniu obecnym, jak i z punktu widzenia ewentual‐
nych modyfikacji (których można się spodziewać z wspomnianych wy‐
12
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żej powodów), tym bardziej że – zdaniem autorów niniejszego komen‐
tarza – przynajmniej niektóre z przewidzianych rozwiązań budzą uza‐
sadnione wątpliwości i zastrzeżenia dające podstawy do wprowadzenia
pewnych retuszy.
Tomasz Bąkowski
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USTAWA
z dnia 9 października 2015 r.

o związkach
metropolitalnych
(Dz. U. poz. 1890)
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ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Związek metropolitalny jest zrzeszeniem jednostek
samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropo‐
litalnym.
2. W skład związku metropolitalnego wchodzą:
1) gminy położone w granicach obszaru metropolitalnego;
2) powiaty, na obszarze których leży co najmniej jedna gmina po‐
łożona w granicach obszaru metropolitalnego.

1. Przepisy art. 1 określają przedmiot regulacji niniejszej ustawy. Obejmuje
on związki metropolitalne, zasady i tryb ich tworzenia, organizację, za‐
kres i sposoby ich działania. Status i charakter prawny związku metro‐
politalnego daje podstawy do uznania go za szczególny rodzaj związku
jednostek samorządu terytorialnego przewidzianego w art. 64–73b usta‐
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (oznaczanej dalej
skrótem „u.s.g.”) oraz w art. 65–72c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (oznaczanej dalej skrótem „u.s.p.”). To me‐
rytoryczne odniesienie do rozwiązań przyjętych w powołanych powyżej
aktach potwierdzają kolejne przepisy u.z.m. Pełne określenie pojęcia
związku metropolitalnego wymaga wyjaśnienia użytego w komentowa‐
nym artykule zwrotu „obszar metropolitalny”, którego definicja została
Tomasz Bąkowski
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zawarta w art. 5 u.z.m. (szerzej o pojęciu obszaru metropolitalnego zob.
komentarz do tego artykułu).
2. Oprócz ustrojowego podobieństwa związków metropolitalnych do
związków jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa
w art. 64–73b u.s.g. i art. 65–72c u.s.p., należy wskazać również na po‐
dobieństwo celu, w jakim oba rodzaje związków mogą być powoływane.
Z perspektywy usankcjonowanego prawem współdziałania jednostek
samorządu terytorialnego można bowiem wyróżnić dwie zasadnicze
formy tego zjawiska: 1) współdziałanie w zakresie wykonywania zadań
publicznych, przybierające postać związków jednostek samorządu tery‐
torialnego bądź porozumień pomiędzy tymi jednostkami; 2) współdzia‐
łanie w celu obrony wspólnych interesów oraz wspierania idei samo‐
rządu terytorialnego, realizowane w ramach struktur stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego.
Szczególnego rodzaju dopełnieniem powyższych form współdziałania
jednostek samorządu terytorialnego są, uregulowane w przepisach
wspomnianej we Wstępie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach rea‐
lizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w per‐
spektywie finansowej 2014–2020, związki Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, które mogą przybierać postać stowarzyszeń lub związ‐
ków międzygminnych, o których mowa w u.s.g.
Z punktu widzenia przedmiotu działania związki metropolitalne są za‐
tem szczególnym typem związków jednostek samorządu terytorialnego.
3. W ustępie drugim komentowanego artykułu został określony skład pod‐
miotowy związku metropolitalnego. Brzmienie tego przepisu skłania do
zadania co najmniej dwóch pytań i próby udzielenia na nie odpowiedzi.
Po pierwsze, czy jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład
związku metropolitalnego muszą pochodzić z tego samego wojewódz‐
twa? Po drugie, jak należy rozumieć udział powiatu w związku metro‐
politalnym, z uwagi na uczestnictwo w tym związku co najmniej jednej
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Art. 1

gminy położonej na jego obszarze? Należy zaznaczyć, że uregulowania
u.z.m. nie dają bezpośredniej odpowiedzi na tak postawione pytania.
Odnosząc się do pierwszej wątpliwości, wypadałoby dopuścić choćby
teoretyczną możliwość przynależności do związku metropolitalnego
gmin lub powiatów z różnych województw. Biorąc pod uwagę w szcze‐
gólności przepisy art. 4 ust. 2, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 8 u.z.m. należy
sądzić, że zamierzeniem ustawodawcy było umożliwienie zrzeszania
w związki metropolitalne jednostek samorządu terytorialnego położo‐
nych na obszarze jednego województwa. Z drugiej jednak strony nie
można wykluczyć istnienia „silnych powiązań funkcjonalnych”, w ro‐
zumieniu art. 5 u.z.m., jednostki pochodzącej z sąsiedniego wojewódz‐
twa, uzasadniających włączenie jej do obszaru metropolitalnego two‐
rzonego na zasadach i w trybie określonym przepisami rozdziału 2 ko‐
mentowanej ustawy. Mając na względzie znikome prawdopodobieństwo
takiego rozwiązania, wypada jednak odnotować, że wśród uwarunko‐
wań, jakie według ustawodawcy powinien spełniać obszar metropoli‐
talny, brak jest wskazań co do tego czy w obszarze tym mają być położone
jednostki samorządu terytorialnego z tego samego województwa.
Kolejna z podniesionych wątpliwości wymaga właściwej interpretacji
ust. 2 pkt 2 komentowanego artykułu. Jego niejasne brzmienie może
bowiem prowadzić do dwóch różnych wniosków. Chodzi o to, czy po‐
jęcie „powiatu” wchodzącego w skład związku metropolitalnego ze
względu na położenie, w granicach obszaru metropolitalnego co naj‐
mniej jednej gminy leżącej na jego obszarze, należy rozumieć w sensie
instytucjonalnym czy terytorialnym. Jeśli związek metropolitalny ma się
mieścić w granicach obszaru metropolitalnego, to wówczas należałoby
optować za pierwszą alternatywą. Jednakże przyjęcie takiego rozumienia
powoduje, że zadania składające się na zakres działania związku metro‐
politalnego na obszarze powiatu będą realizowane w dwóch porządkach:
1) w porządku właściwym dla związku metropolitalnego w stosunku do
gminy (gmin) będącej częścią obszaru powiatu i samego powiatu 2)
w porządku pierwotnym określonym kompetencjami przewidzianymi
w przepisach prawa materialnego, w odniesieniu do gmin położonych
Tomasz Bąkowski
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Tomasz Bąkowski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji
UG; radca prawny; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego; autor i współautor wielu publikacji z zakresu
prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza legislacji administracyjnej i prawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego.
Ustawa o związkach metropolitalnych stwarza możliwość powoływania związków
metropolitalnych, jako zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego, celem realizacji
przynależnych im zadań, przede wszystkim w zakresie planowania przestrzennego,
transportu lokalnego, czy też wspólnej realizacji infrastruktury technicznej. Ustawa
reguluje kwestie dotyczące:
– zasad i trybu tworzenia oraz organizacji związku metropolitalnego,
– zakresu działania związku metropolitalnego i jego zadań,
– mienia, finansowania oraz władz związku metropolitalnego.
W komentarzu autorzy dokonują szczegółowej analizy przepisów ustawy, wyjaśniają
powstałe w praktyce jej stosowania wątpliwości oraz powołują orzeczenia sądów administracyjnych.
Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli sektora samorządowego, osób zajmujących się obsługą prawną samorządów, pracowników urzędów obsługujących jednostki
samorządu terytorialnego, urbanistów oraz teoretyków prawa.
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