
UCHWAŁA NR XXI/540/2019
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich;

2) zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych;

3) zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych;

4) formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej – należy przez to rozumieć wystąpienie przez grupę 
mieszkańców, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie 
uchwały;

2) Komitecie – należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej;

3) projekcie uchwały – należy przez to rozumieć projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej;

4) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą czynne prawo wyborcze do Rady miasta 
stołecznego Warszawy;

5) Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę miasta stołecznego Warszawy;

6) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, będącego organem 
wykonawczym miasta stołecznego Warszawy;

7) ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym;

8) ustawie o samorządzie powiatowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym.

§ 3. 1. Komitet tworzy grupa co najmniej 5 mieszkańców.

2. Członkowie Komitetu składają oświadczenie o utworzeniu komitetu według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały.
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3. Członków Komitetu wlicza się do łącznej liczby mieszkańców występujących z obywatelską inicjatywą 
uchwałodawczą.

§ 4. Do zadań Komitetu należy:

1) przygotowanie projektu uchwały oraz jego uzasadnienia;

2) zebranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały;

3) wystąpienie o inne przewidziane odrębnymi przepisami opinie, a w przypadku gdy takie uprawnienie 
nie przysługuje Komitetowi wystąpienie z wnioskiem o ich uzyskanie do Prezydenta;

4) wykonywanie czynności związanych z rozpowszechnianiem projektu uchwały i jego promocją.

§ 5. 1. Promocję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Komitet realizuje we własnym zakresie i na 
własny koszt.

2. Komitet prowadzi promocję inicjatywy uchwałodawczej z poszanowaniem przepisów prawa.

§ 6. 1. Mieszkańcy mogą udzielić pisemnego poparcia projektowi uchwały.

2. Projekt uchwały powinien być wyłożony do wglądu w miejscu zbierania podpisów.

3. Podpisy mieszkańców zbiera się na liście, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Liczba wymaganych podpisów mieszkańców w sprawie projektu uchwały określona została 
w odniesieniu do:

1) zadań gminnych - w ustawie o samorządzie gminnym;

2) zadań powiatowych - w ustawie o samorządzie powiatowym.

5. Wycofanie poparcia nie rodzi skutków prawnych.

§ 7. 1. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien zawierać:

1) tytuł;

2) podstawę prawną;

3) przepisy merytoryczne;

4) termin wejścia w życie.

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, w którym powinny być zawarte:

1) wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały;

2) przedstawienie dotychczasowego stanu w zakresie objętym uchwałą;

3) wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem;

4) skutki finansowe realizacji uchwały.

§ 8. 1. Komitet składa wniosek o podjęcie uchwały do Przewodniczącego Rady Miasta.

2. Do wniosku dołącza się:

1) projekt uchwały wraz z uzasadnieniem;

2) oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2;

3) listy podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały;

4) inne wymagane prawem dokumenty w tym opinie, o których mowa w § 4 pkt 3.

§ 9. 1. Przewodniczący Rady Miasta kieruje wniosek do Prezydenta o weryfikację formalną liczby 
prawidłowo złożonych podpisów poparcia projektu uchwały.

2. Prezydent w terminie do 7 dni przedstawia Przewodniczącemu Rady Miasta informację czy wniosek 
uzyskał wymaganą w ustawie o samorządzie gminnym lub w ustawie o samorządzie powiatowym liczbę 
podpisów poparcia.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 13009



3. Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że liczba podpisów popierających projekt nie jest wystarczająca 
Przewodniczący Rady Miasta wzywa Komitet, do uzupełnienia podpisów w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie 
w powyższym terminie podpisów powoduje odmowę przyjęcia projektu uchwały. Przewodniczący Rady 
Miasta w formie pisemnej informuje Komitet o odmowie przyjęcia wniosku.

§ 10. 1. Nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku Przewodniczący Rady Miasta wzywa 
Komitet do jego uzupełnienia, jeżeli wniosek nie spełnia któregokolwiek z wymogów, o których mowa w § 
8 ust. 2, z wyjątkiem opinii o których mowa w § 4 pkt 3.

2. Nieusunięcie braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania powoduje odmowę przyjęcia 
projektu uchwały, którą w formie pisemnej przekazuje Przewodniczący Rady Miasta.

3. W przypadku złożenia wniosku spełniającego wymogi określone w § 8 ust. 2, Przewodniczący Rady 
Miasta, informuje pisemnie Komitet o przyjęciu projektu uchwały.

§ 11. 1. W przypadku, gdy wniosek spełnia wymogi określone w niniejszej uchwale, Przewodniczący Rady 
Miasta kieruje projekt uchwały do Prezydenta w celu:

1) przygotowania analizy prawnej;

2) uzyskania opinii Skarbnika m.st. Warszawy.

2. W przypadku stwierdzenia niewłaściwości Rady Miasta, wniosek pozostawia się bez nadania dalszego 
biegu, o czym Przewodniczący Rady Miasta w formie pisemnej powiadamia Komitet.

§ 12. Prezydent przekazuje projekt uchwały wraz z dokumentami, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 oraz 
w § 11 ust. 1 Przewodniczącemu Rady Miasta, który kieruje uchwałę na sesję Rady Miasta zgodnie 
z terminami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym lub w ustawie o samorządzie powiatowym.

§ 13. Przewodniczący Rady Miasta informuje Komitet o miejscu i terminie sesji Rady Miasta i jej komisji, 
poświęconych rozpatrywaniu projektu uchwały zgłoszonego przez Komitet.

§ 14. Projekt uchwały przyjęty zgodnie z § 10 ust. 3, a nierozpatrzony z powodu zakończenia kadencji 
Rady Miasta, rozpatruje Rada Miasta w nowej kadencji.

§ 15. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/540/2019

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 7 listopada 2019 r.

Oświadczenie
o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w celu wystąpienia z inicjatywą obywatelską 

podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

1) ………………………………………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………………………………………...

4) ………………………………………………………………………………………………...

5) ………………………………………………………………………………………………...

(należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania)

posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta, tworzymy Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej 
w celu wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą podjęcia przez Radę Miasta uchwały

w sprawie……………………………………………….....

Podpisy:

1) ………………………….

2) …………………………

3) …………………………

4) …………………………

5) …………………………

Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej wskazuje jako oficjalny do korespondencji:

1) Adres:

/do korespondencji kierowanej na wskazany adres stosuje się przepisy rozdziału 8 Ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 oraz z 2019 r. 
poz. 60, 730 i 1333) oraz przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005) /

lub/oraz

2) adres poczty elektronicznej

/do korespondencji elektronicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730)/

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2018.127.2) należy 
spełnić obowiązek informacyjny w postaci udostępnienia klauzuli informacyjnej.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/540/2019

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 7 listopada 2019 r.

Lista mieszkańców popierających projekt uchwały w sprawie 
………………………………………………………………………………………………

zgłoszony Radzie Miasta w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

LP. IMIĘ 
I NAZWISKO

ADRES 
ZAMIESZKANIA 

OŚWIADCZENIE 
O CZYNNYM 

PRAWIE 
WYBORCZYM

DATA WŁASNORĘCZNY 
PODPIS

1 Oświadczam,
że posiadam czynne
prawo wyborcze
do Rady Miasta

2 Oświadczam,
że posiadam czynne
prawo wyborcze
do Rady Miasta

3 Oświadczam,
że posiadam czynne
prawo wyborcze
do Rady Miasta

4
5
6
7
8
9
10

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2018.127.2) należy 
spełnić obowiązek informacyjny w postaci udostępnienia klauzuli informacyjnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 13009


		2019-11-14T13:17:11+0000
	Polska
	Sławomir Parys
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




