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Projekt 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia ....................... 2005 r. 

 

o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 
Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Statut dzielnicy nadany przez Radę m. st. Warszawy określa nazwę 
dzielnicy, jej granice, zadania i kompetencje oraz zasady i tryb funkcjo-
nowania jej organów. Do rad dzielnic stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 14, 19, 20 oraz art. 21 ustawy, o której mowa w ust. 2.”; 

2) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. Funkcji członka zarządu dzielnicy nie można łączyć z mandatem 
radnego tej samej dzielnicy.”; 

3) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do czasu ujawnienia w księgach wieczystych zmian wynikających z prze-
jęcia mienia przez m. st. Warszawę czynności prawne mające za przedmiot 
mienie komunalne są, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego 
oraz przepisów o księgach wieczystych, ważne, jeżeli m. st. Warszawa do-
konując daną czynność złoży w formie przewidzianej dla tej czynności 
oświadczenie, że jest gminą właściwą dla dokonania tej czynności.”. 

 

Art. 2. 

1. Prezes Rady Ministrów nadaje statut m. st. Warszawy, jeżeli Rada m. st. War-
szawy, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nie uchwali statu-
tu m. st. Warszawy. 

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje statut m. st. Warszawy, 
uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjono-
wania m. st. Warszawy. 

3. Prezes Rady Ministrów wydaje rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, w cią-
gu miesiąca od dnia upływu terminu do uchwalenia statutu m. st. Warszawy, o 
którym mowa w ust. 1. 
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4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, obowiązuje do dnia wejścia w życie 
uchwały Rada m. st. Warszawy określającej statut m. st. Warszawy. 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym  że art. 1 pkt 2 
stosuje się od pierwszego dnia po ostatnim dniu wyborów Prezydenta m. st. War-
szawy następnej kadencji. 
 

 

 




