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Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Janusz Niemcewicz — przewodniczàcy,

Stanis∏aw Biernat,

Zbigniew CieÊlak,

Miros∏aw Granat,

Marian Grzybowski,

Wojciech Hermeliƒski,

Adam Jamróz,

Marek Kotlinowski,

Marek Mazurkiewicz,

Andrzej Rzepliƒski,

Bohdan Zdziennicki — sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawców oraz
Sejmu, Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego,
na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2009 r.:

1) wniosków Rady Gminy Sicienko oraz Rady Gminy
Osielsko o zbadanie zgodnoÊci:

a) art. 4 ust. 1—3, art. 4a i art. 4b ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 3
ust. 1—3, art. 3a i art. 3b ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) z art. 163
i art. 165 Konstytucji, art. 3 i art. 11 Europejskiej
Karty Samorzàdu Lokalnego, sporzàdzonej
w Strasburgu dnia 15 paêdziernika 1985 r.
(Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, ze zm.) oraz
preambu∏à Konstytucji w zakresie, w jakim od-
nosi si´ ona do zasady wspó∏dzia∏ania w∏adz
i dialogu spo∏ecznego oraz zasady pomocniczo-
Êci,

b) rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierp-
nia 2001 r. w sprawie trybu post´powania przy
sk∏adaniu wniosków dotyczàcych tworzenia, ∏à-
czenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic
powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powia-
tów i siedzib ich w∏adz oraz dokumentów wy-
maganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86,
poz. 944, ze zm.) oraz rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie
trybu post´powania przy sk∏adaniu wniosków
dotyczàcych tworzenia, ∏àczenia, dzielenia, zno-
szenia i ustalania granic gmin, nadawania gmi-
nie lub miejscowoÊci statusu miasta, ustalania

i zmiany nazw gmin i siedzib ich w∏adz oraz do-
kumentów wymaganych w tych sprawach
(Dz. U. Nr 86, poz. 943, ze zm.) z art. 2, art. 7,
art. 15, art. 16, art. 31 ust. 3, art. 92, art. 163
i art. 165 Konstytucji, art. 3 i art. 11 Europejskiej
Karty Samorzàdu Lokalnego oraz preambu∏à
Konstytucji w zakresie, w jakim odnosi si´ ona
do zasady wspó∏dzia∏ania w∏adz i dialogu spo-
∏ecznego oraz zasady pomocniczoÊci,

2) wniosku Rady Powiatu Rzeszowskiego o zbadanie
zgodnoÊci:

a) art. 4 ust. 1—3, art. 4a i art. 4b ustawy z 8 mar-
ca 1990 r. oraz art. 3 ust. 1—3, art. 3a
i art. 3b ustawy z 5 czerwca 1998 r. z art. 163
i art. 165 Konstytucji, art. 3 i art. 11 Europejskiej
Karty Samorzàdu Lokalnego oraz preambu∏à
Konstytucji w zakresie, w jakim odnosi si´ ona
do zasady wspó∏dzia∏ania w∏adz i dialogu spo-
∏ecznego oraz zasady pomocniczoÊci,

b) rozporzàdzeƒ powo∏anych w punkcie 1 lit. b
z art. 2, art. 7, art. 15, art. 16, art. 31 ust. 3,
art. 92, art. 163 i art. 165 Konstytucji, art. 3
i art. 11 Europejskiej Karty Samorzàdu Lokalne-
go oraz preambu∏à Konstytucji w zakresie, w ja-
kim odnosi si´ ona do zasady wspó∏dzia∏ania
w∏adz i dialogu spo∏ecznego oraz zasady po-
mocniczoÊci,

c) § 1 pkt 2 lit. d rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia gra-
nic niektórych gmin i miast oraz nadania miej-
scowoÊciom statusu miasta (Dz. U. Nr 141,
poz. 1185, ze zm.) z:
— art. 2, art. 7, art. 15, art. 16 ust. 1 i art. 31

ust. 3 Konstytucji,
— preambu∏à Konstytucji w zakresie, w jakim

odnosi si´ ona do zasady wspó∏dzia∏ania
w∏adz i dialogu spo∏ecznego oraz zasady po-
mocniczoÊci,

— art. 3 Europejskiej Karty Samorzàdu Lokalne-
go i w konsekwencji tak˝e z art. 9 i art. 91
ust. 2 w zwiàzku z art. 241 Konstytucji,

— art. 4, art. 4a i art. 4b ustawy z 8 marca
1990 r. oraz art. 3, art. 3a i art. 3b ustawy
z 5 czerwca 1998 r.,

3) wniosku Rady Gminy Boguchwa∏a o zbadanie
zgodnoÊci:

a) art. 4 ust. 1—3, art. 4a i art. 4b ustawy z 8 mar-
ca 1990 r. oraz art. 3 ust. 1—3, art. 3a
i art. 3b ustawy z 5 czerwca 1998 r. z art. 163
i art. 165 Konstytucji, art. 3 i art. 11 Europejskiej
Karty Samorzàdu Lokalnego oraz preambu∏à
Konstytucji w zakresie, w jakim odnosi si´ ona
do zasady wspó∏dzia∏ania w∏adz i dialogu spo-
∏ecznego oraz zasady pomocniczoÊci,
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b) rozporzàdzeƒ powo∏anych w punkcie 1 lit. b
z art. 2, art. 7, art. 15, art. 16, art. 31 ust. 3,
art. 92, art. 163 i art. 165 Konstytucji, art. 3
i art. 11 Europejskiej Karty Samorzàdu Lokalne-
go oraz preambu∏à Konstytucji w zakresie, w ja-
kim odnosi si´ ona do zasady wspó∏dzia∏ania
w∏adz i dialogu spo∏ecznego oraz zasady po-
mocniczoÊci,

c) § 3b rozporzàdzenia powo∏anego w punkcie 2
lit. c z:

— art. 2, art. 7, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 31
ust. 3 i art. 92 ust. 2 Konstytucji,

— preambu∏à Konstytucji w zakresie, w jakim
odnosi si´ ona do zasady wspó∏dzia∏ania
w∏adz i dialogu spo∏ecznego oraz zasady po-
mocniczoÊci,

— art. 3 Europejskiej Karty Samorzàdu Lokalne-
go i w konsekwencji tak˝e z art. 9 i art. 91
ust. 2 w zwiàzku z art. 241 Konstytucji,

— art. 4, art. 4a i art. 4b ustawy z 8 marca
1990 r. oraz art. 3, art. 3a i art. 3b ustawy
z 5 czerwca 1998 r.,

4) wniosku Rady Powiatu Bydgoskiego o zbadanie
zgodnoÊci:

a) art. 4 ust. 1—3, art. 4a i art. 4b ustawy z 8 mar-
ca 1990 r. oraz art. 3 ust. 1—3, art. 3a
i art. 3b ustawy z 5 czerwca 1998 r. z art. 163
i art. 165 Konstytucji, art. 3 i art. 11 Europejskiej
Karty Samorzàdu Lokalnego oraz preambu∏à
Konstytucji w zakresie, w jakim odnosi si´ ona
do zasady wspó∏dzia∏ania w∏adz i dialogu spo-
∏ecznego oraz zasady pomocniczoÊci,

b) rozporzàdzeƒ powo∏anych w punkcie 1 lit. b
z art. 2, art. 7, art. 16, art. 92, art. 163 i art. 165
Konstytucji, art. 3 i art. 11 Europejskiej Karty Sa-
morzàdu Lokalnego oraz preambu∏à Konstytu-
cji w zakresie, w jakim odnosi si´ ona do zasa-
dy wspó∏dzia∏ania w∏adz i dialogu spo∏ecznego
oraz zasady pomocniczoÊci,

orzeka:

1. Art. 4 ust. 1—3, art. 4a i art. 4b ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) sà zgodne:

a) z art. 163 i art. 165 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej,

b) z art. 3 i art. 11 Europejskiej Karty Samorzàdu Lo-
kalnego, sporzàdzonej w Strasburgu dnia 15 paê-
dziernika 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607
oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1107).

2. Art. 3 ust. 1—3, art. 3a i art. 3b ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458) sà zgodne:

a) z art. 163 i art. 165 ust. 2 Konstytucji,

b) z art. 3 i art. 11 Europejskiej Karty Samorzàdu Lo-
kalnego.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53,
poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r.
Nr 169, poz. 1417) umorzyç post´powanie w pozosta-
∏ym zakresie ze wzgl´du na niedopuszczalnoÊç wyda-
nia wyroku.

Janusz Niemcewicz

Stanis∏aw Biernat Zbigniew CieÊlak
Miros∏aw Granat Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliƒski Adam Jamróz
Marek Kotlinowski Marek Mazurkiewicz
Andrzej Rzepliƒski Bohdan Zdziennicki
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