
UCHWAŁA NR XXVIII.275.2017
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie poselskiego projektu ustawy 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446, poz. 1579 oraz poz. 1948) i §32 ust. 2 pkt 1 w zw. z §40 ust. 1 Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki 
przyjętego uchwałą Nr XXIV/190/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 października 2012 w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7820, z 2016 r. 
poz. 2931 oraz poz. 9826) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy złożony w Sejmie RP 30 stycznia 2017 r.

§ 2. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki wyraża swoje poparcie dla planowanych działań związanych 
z utworzeniem związku metropolitalnego na zasadzie dobrowolności z poszanowaniem autonomii i tożsamości 
każdego z samorządów.

§ 3. Uzasadnienie stanowiska stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała zostanie przekazana do:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Prezesa Rady Ministrów;

3) Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

4) Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej;

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 Województwa Mazowieckiego;

10) Związku Miast Polskich.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Makowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.275.2017
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 marca 2017 r.

Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie poselskiego projektu ustawy 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Rada Miasta Mińsk Mazowiecki negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego 
Warszawy złożony w Sejmie RP 30 stycznia 2017 r. (Druk nr 1259 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII 
Kadencji). Projekt poza szeregiem ogólnych i niejasnych informacji oraz fundamentalną zmianą zarządzania 
33 gminami, które zostaną włączone do miasta stołecznego Warszawy, zakłada również utratę ich 
dotychczasowej autonomii. Założenia zawarte w przedłożonym projekcie ustawy nie zostały poprzedzone 
konsultacjami z mieszkańcami, samorządami i organizacjami społecznymi. Poselski projekt ustawy o ustroju 
miasta stołecznego Warszawy jest wyraźnym zaprzeczeniem idei rozwoju Obszaru Metropolitalnego 
Warszawy, opisanej nie tylko w obowiązującej Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 
roku 2030, ale i popartej wieloma działaniami, które potwierdzają coraz lepiej działającą współpracę między 
gminami na wielu płaszczyznach. Dla Mińska Mazowieckiego, który wg opublikowanego projektu ustawy, 
znajdzie się poza obszarem miasta stołecznego Warszawy, oznacza to zachowanie dotychczasowej 
niezależności, przy jednoczesnej utracie szans związanym z rozwojem Miasta (rozwój transportu publicznego, 
atrakcyjne warunki rozwoju przedsiębiorczości, wspólna oferta spędzania czasu wolnego).

Rada Miasta Mińsk Mazowiecki wyraża swoje poparcie dla planowanych działań związanych z utworzeniem 
związku metropolitalnego na zasadzie dobrowolności z poszanowaniem autonomii i tożsamości każdego 
z samorządów. Popieramy wskazane z ustawie z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1890, z późn. zm.) zadania publiczne jakie wykonywać będzie związek metropolitalny, 
do których należą:  kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój obszaru związku, publiczny transport zbiorowy 
na obszarze związku, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze 
związku oraz promocja obszaru metropolitalnego.

Dla naszego miasta niezwykle ważne jest dążenie do utworzenia wspólnego publicznego transportu 
zbiorowego w ramach obszaru metropolitalnego (w tym doprowadzenie do Mińska Mazowieckiego Szybkiej 
Kolei Miejskiej), co znacząco poprawi sytuację wielu mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają do 
Warszawy. Ponadto, takie działanie będzie miało pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w naszym 
mieście oraz podejmowanie współpracy samorządów, umożliwiającej realizowanie przedsięwzięć 
komplementarnych, dążąc do zachowania spójności przestrzenno-funkcjonalnej.
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