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Dz.U. 1996 Nr 58 poz. 261 
 
 

U S T A W A 
z dnia 2 lutego 1996 r. 

 
o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym 

 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, 
poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz. 428 
i Nr 100, poz. 499, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 86, poz. 397 i Nr 122, poz. 593 oraz z 1995 r. Nr 74, 
poz. 368 i Nr 124, poz. 601) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w art. 4 skreśla się ust. 3; 
2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

"Art. 4a. 1. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta następuje w drodze rozporządzenia Rady 
Ministrów. 

2. Nadając miejscowości status miasta Rada Ministrów określa jego granice. 
3. Zmiana granic miasta następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami."; 
3) w art. 5 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

 "Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto."; 
4) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

"Art. 5a. 1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą 
być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z  mieszkańcami gminy. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady 
gminy."; 

5) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący sejmiku samorządowego w 

ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.". 
 

Art. 2. 
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ustali 
granice miasta położonego na terenie gminy, jeżeli zgodnie z przepisami dotychczasowymi granice nie zostały 
określone. 
 

Art. 3. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



©Kancelaria Sejmu  s. 2/2 

2005-07-20 

 


