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Warszawa, 15 czerwca 2021 r. 

 

OPINIA PRAWNA 

dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

 

Przedmiot opinii prawnej 

Przedmiotem niniejszej opinii prawnej, sporządzonej na zlecenie Pana Łukasza 

Broniszewskiego z Fundacji Stabilo, jest odpowiedź na następujące pytania: 

1. Czy jest prawnie dopuszczalne przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami 

z pominięciem zasad i trybu ich przeprowadzania, określonych w uchwale organu 

stanowiącego na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? 

2. Czy przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami w innym trybie, 

niż wynikającym z uchwały wydanej na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy 

o samorządzie gminnym (w Toruniu – z Regulaminu Konsultacji Społecznych) jest 

uzasadnionym powodem nieuwzględniania przez organ gminy wniosków 

o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami? 

3. Jakie środki prawne przysługują w przypadku nieuwzględniania przez organ 

wykonawczy (Prezydenta Miasta Torunia) wniosków o przeprowadzenie 

konsultacji z mieszkańcami? 

 

Stan faktyczny 

Niniejsza opinia jest związana z dwoma problemami, przedstawionymi przez Zlecającego. 

Pierwszym z nich jest konsultowanie przez Prezydenta Miasta Torunia działań 

z mieszkańcami w sposób pomijający postanowienia Regulaminu Konsultacji Społecznych 

(stanowiącego załącznik do uchwały, podjętej na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym). W jednej ze spraw, Prezydent Torunia poprosił mieszkańców Torunia o składanie 

propozycji związanych z organizacją ruchu drogowego na ul. Bydgoskiej (w tym propozycji 

dotyczących przejść i azyli dla pieszych, sygnalizacji świetlnych, widoczności na 

skrzyżowaniach, miejsc parkingowych, oznakowania). W komunikacje na stronie internetowej 

urzędu wskazano, że „Zebrane uwagi uzupełnią katalog propozycji już pozyskanych od 

mieszkańców poprzez Radę Okręgu Bydgoskie, nadesłanych przez zainteresowane tematem 

organizacje społeczne czy zawartych w petycji Bydgoskie dla ludzi”1. Następnie, propozycje 

te mają zostać przeanalizowane przez projektantów pod kątem możliwości ich uwzględnienia 

w projekcie organizacji ruchu. Zgodnie z informacjami, opublikowanymi na stronie 

internetowej urzędu, propozycje dotyczące organizacji ruchu na ul. Bydgoskiej można było 

składać „przez (…) 14 dni, tj. do 5 maja 2021 r. włącznie, do Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta Torunia, na adres: wgk@um.torun.pl”. Po wyznaczonym terminie, 

przedstawiono „Najczęściej powtarzające się zagadnienia” w zgłoszeniach mieszkańców2. 

                                                           
1 https://www.torun.pl/pl/organizacja-ruchu-na-bydgoskiej 
2 https://www.torun.pl/pl/organizacja-ruchu-na-bydgoskiej-uwagi-zebrane 
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Zebrane uwagi posłużyły do opracowania koncepcji organizacji ruchu drogowego 

na ul. Bydgoskiej3. 

Drugim problemem jest nieuwzględnianie wniosków o przeprowadzenie konsultacji przez 

Prezydenta Miasta Torunia. We wskazanej sprawie przebudowy ul. Bydgoskiej nie 

uwzględniono wniosku o przeprowadzenie konsultacji, złożonego przez Fundację Stabilo4. 

W piśmie z 1 czerwca 2021 r. (WKSiI.0056.2.14.2021) wskazano, że jedna z części inwestycji, 

tj. przebudowa torowiska tramwajowego, jest już w realizacji i dlatego nie jest możliwe 

przeprowadzenie konsultacji. Jednakże, co do drugiego z elementów, tj. organizacji ruchu przy 

ul. Bydgoskiej, zajęte zostało stanowisko, zgodnie z którym „miasto powinno uwzględnić już 

w realizowanym projekcie torowym zastrzeżenia i propozycje dotyczące organizacji ruchu, 

zebrane od mieszkańców. Torunianie zostali zaproszeni do składania uwag i propozycji 

związanych z tym zagadnieniem i w wyniku tego procesu koncepcja organizacji ruchu dla 

zadania torowego uległa zasadniczej zmianie, a zaproponowane modyfikacje w ogromnym 

stopniu uwzględniają złożone przez torunian propozycje”. W piśmie wskazano też, że 

koncepcja organizacji ruchu była prezentowana podczas społecznej debaty zorganizowanej 

przez Ruch Społeczny Bydgoskie dla ludzi oraz Fundację Pracownia Zrównoważonego 

Rozwoju, w której udział wzięli mieszkańcy Bydgoskiego oraz przedstawiciele urzędu miasta 

oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Finalnie, w piśmie z 1 czerwca 2021 r. 

poinformowano, że „miasto zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne dla zadania nr 2, 

tj. w sprawie przebudowy części drogowej ul. Bydgoskiej. Konsultacje te zostaną 

przygotowane i ogłoszone po uzyskaniu wytycznych konserwatorskich. 

Materiałem wyjściowym do tego procesu będą m.in. opinie i propozycje mieszkańców już 

zebrane przez miasto, a także organizacje społeczne zainteresowane tym tematem, 

które zapowiedziały przekazanie raportów ze swoich działań miastu”. 

  Analiza prawna 

1. Ramy prawne konsultacji z mieszkańcami 

Podstawą prawną konsultacji z mieszkańcami jest art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym5. Zgodnie z tym przepisem, w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych 

sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje 

z mieszkańcami gminy. Wyróżnia się konsultacje obligatoryjne oraz fakultatywne. 

Konsultacjami obligatoryjnymi są te, w odniesieniu do których istnieje wynikający z przepisów 

rangi ustawowej obowiązek ich przeprowadzenia (na przykład w sprawie utworzenia, 

połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy). Z kolei konsultacje 

fakultatywne mogą być przeprowadzane „w sprawach ważnych dla gminy”. 

Zasadniczo, zarówno ocena zasadności przeprowadzenia konsultacji, jak i ocena 

konieczności konsultowania „spraw ważnych dla gminy” należy do organów gminy. 

Przeprowadzenie konsultacji w określonej sprawie ma istotne znaczenie dla legitymizacji 

działania władz samorządowych6, która nabiera szczególnego znaczenia w przypadku 

podejmowania decyzji o sprawach budzących społeczne kontrowersje. 

                                                           
3 https://www.torun.pl/pl/beda-trzy-sygnalizacje-na-bydgoskiej 
4 https://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/swiir_bizhu21052107470.pdf 
5 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). 
6 M. Augustyniak, R. Marchaj [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. III, red. B. Dolnicki, 

Warszawa 2021, LEX (el.). 
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Uznanie przez właściwy organ sprawy za „ważną dla gminy” zależeć będzie od 

specyfiki określonej jednostki samorządu terytorialnego. Wskazuje się także na 

dopuszczalność przyjmowania w prawie lokalnym zagadnień (w statucie gminy lub 

odrębnej uchwale rady) zagadnień, które należy poddać procedurze konsultacyjnej7. 

 

2. Charakter prawny uchwały, przyjętej na mocy art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym 

Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zasady i tryb przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy (bardziej szczegółowe 

regulacje dotyczą budżetu obywatelskiego, który stanowi szczególna formą konsultacji 

z mieszkańcami). Przepis art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, z jednej strony, 

ograniczenie kompetencji organu wykonawczego (w niniejszej sprawie – Prezydenta Miasta 

Torunia), z drugiej strony stanowi wzmocnienie pozycji prawnej organu stanowiącego. 

Gdyby przepis ten nie obowiązywał, to zasady i tryb przeprowadzania konsultacji, zarówno 

w przypadkach obligatoryjnych, jak i w innych „sprawach ważnych dla gminy” byłyby ustalane 

przez organ wykonawczy.  

Należy przy tym wskazać, że konsultacje społeczne w jednostkach samorządu 

terytorialnego są przeprowadzane wówczas, gdy zasięganie opinii mieszkańców następuje 

na zasadach i w trybie, określonym przez radę. Wskazuje się w orzecznictwie, że „Nie każde 

opiniowanie lub zajmowanie stanowiska przez mieszkańców sołectwa stanowi wypełnienie 

wymogu przeprowadzenia konsultacji. Gdyby tak było, to całkowicie niepotrzebny byłby 

art. 5a ust. 2 u.s.g. zgodnie z którym zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

gminy określa uchwała rady gminy. Odrębna uchwała określająca zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji stanowi akt prawa miejscowego i określa, w jaki sposób 

konsultacje mają być przeprowadzane i jaki uprawnienia w ramach konsultacji przysługują 

mieszkańcom. Takie stanowisko zajęto w orzecznictwie sądowym (…) Tym samym 

mieszkańcy powinny niejako «z góry» wiedzieć, w jakim trybie i w jaki sposób nastąpi 

przeprowadzenie konsultacji. Nie może zakres i sposób konsultacji każdorazowo zależeć 

od wójta gminy lub rady gminy, które mogłyby każdorazowo określać, co stanowi a co nie 

stanowi konsultacji. Nie można uznać, że nie obowiązywanie aktu prawa miejscowego 

w zakresie przeprowadzania konsultacji może być sanowane dowolną procedurą 

zasięgania opinii z mieszkańcami [wytłuszczenie – B.W.]”8. Wprowadzenie w art. 5a ust. 2 

ustawy o samorządzie gminnym wymogu przyjęcia uchwały dotyczącej zasad i trybu 

konsultacji z mieszkańcami, „powoduje, że kwestia ta nie może zostać uregulowana w drodze 

zarządzenia organu wykonawczego gminy”9. Rada gminy powinna przy tym uregulować 

zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sposób wyczerpujący, 

niepozostawiający organowi wykonawczemu swobody do odmiennego lub uzupełniającego 

                                                           
7 Ibidem. 
8 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 20 grudnia 2019 r. (III SA/Kr 1053/19). 
9 Zob. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z 7 marca 2014 r. (NK-I.4131.28.2014.ABe), LEX (el.), 

zob. też: M. Augustyniak, R. Marchaj [w:] Ustawa o samorządzie gminnym… 
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określania zasad i trybu konsultacji10. Organ wykonawczy nie jest także upoważniony do 

samodzielnego kreowania form konsultacji11. 

W końcu należy zauważyć, że uchwała, podjęta na mocy art. 5a ust. 2 ustawy 

o samorządzie gminnym, może mieć albo charakter abstrakcyjny, albo indywidualny12. 

O ile pierwsza z nich będzie określać zasady i tryb przeprowadzania konsultacji in genere, 

o tyle druga z nich może dotyczyć konsultacji jednostkowych, w określonej sprawie. 

Co do zasady, organem władnym do zarządzenia konsultacji z mieszkańcami jest organ 

stanowiący, choć określone na mocy art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji mogą przewidywać kompetencje także innych podmiotów13. 

Należy także podkreślić, że w przypadku konsultacji fakultatywnych (czyli takich, wobec 

których nie istnieje ustawowy wymóg ich przeprowadzenia) nie można wyinterpretować prawa 

podmiotowego mieszkańca do skutecznego żądania przeprowadzenia konsultacji14.  

Konsultacje są ze swego charakteru niewiążące, co oznacza, że nie obligują władz 

gminy do konkretnego działania. Nie oznacza to jednak, że działanie wbrew stanowisku 

mieszkańców nie spotka się z żadną reakcją mieszkańców lub radnych. Głównym etapem 

rozliczania władz publicznych z podejmowanych rozstrzygnięć (w tym w zakresie 

konsultacji z mieszkańcami) są powszechne wybory radnych oraz piastuna organu 

wykonawczego. Inną formą rozliczenia działalności organu wykonawczego z działań, 

podejmowanych w związku z konsultacjami z mieszkańcami, jest debata nad raportem 

o stanie gminy, a następnie procedura udzielania organowi wykonawczemu wotum 

zaufania. Raport powinien podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku 

poprzednim, w tym realizację uchwał rady gminy (art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym), w czym mieści się działalność w zakresie konsultacji z mieszkańcami.  

Co istotne, w debacie nad raportem biorą udział radni, a także prawo do udziału 

w debacie mają mieszkańcy, którzy zgłoszą chęć zabrania głosu w trybie art. 28aa ust. 7 

ustawy o samorządzie gminnym. Debata nad raportem, która odbywa się podczas 

tzw. sesji absolutoryjnej, jest transmitowana w internecie, tak jak każda inna sesja rady, 

począwszy od kadencji władz samorządowych 2018-2023. Udział w debacie może stanowić 

formę zwrócenie uwagi na problemy z organizowaniem konsultacji z mieszkańcami 

w gminie oraz dyskusji nad tym zagadnieniem.  

W przypadku podzielenia przez radnych przedstawionych zastrzeżeń względem praktyki 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, okoliczność ta może być wzięta pod uwagę przez 

radnych podczas głosowania przez w przedmiocie udzielenia wotum zaufania organowi 

wykonawczemu. Dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania umożliwia przeprowadzenie 

                                                           
10 Zob. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 23 maja  2013 r. (NK-N.4131.32.6.2013.RJ1), 

LEX (el). 
11 T. Moll, Konsultacje komunalne jako klasyczna forma partycypacji społecznej, [w:] Partycypacja społeczna 

w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014, s. 251; M. Ofiarska, Zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami – analiza rozwiązań przyjmowanych w uchwałach rad gmin, 

[w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014, s. 261. 
12 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 12 marca 2007 r. (IV SA/Gl 1456/06). 
13 T. Moll, Konsultacje komunalne jako klasyczna forma partycypacji społecznej…, s. 250. 
14 M. I. Mączyński [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013, 

LEX (el.). 



5 / 9 

 

referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  

(art. 28aa ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym). 

 

3. Znaczenie uchwały rady w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami (w Toruniu – Regulaminu Konsultacji Społecznych) 

Poza przytoczonymi powyżej argumentami prawnymi, należy także zaznaczyć znaczenie 

kompetencji rady do określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminny, stanowiąca akt 

prawa miejscowego, powinna być dostosowana do lokalnych realiów oraz potrzeb 

społeczności, aby zasięganie opinii przez władze lokalne zapewniało uzyskanie możliwie 

szerokiej informacji. Określone formy konsultacji powinny zostać określone w sposób 

nieprowadzący do wykluczenia grup mieszkańców. Z tego względu pożądanym stanem 

rzeczy jest uwzględnienie różnych form zasięgania opinii mieszkańców, prowadzących do 

możliwie szerokiej inkluzji społecznej (w tym m.in. w formie tradycyjnych spotkań, 

jak i w drodze komunikacji elektronicznej). 

Tak jak wskazano we wcześniejszej części opinii, rolą uchwały, przyjętej na podstawie 

art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, jest wyeliminowanie sytuacji, w której 

mieszkańcy są zaskakiwani sposobem i formą przeprowadzania konsultacji. Pomijanie 

zasad i trybu, określonych w uchwale rady, może doprowadzić do osłabienia 

zaangażowania mieszkańców i nieufność względem prowadzonych procesów 

partycypacyjnych. Uchwała, przyjęta na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym, powinna pełnić także funkcję gwarancyjną, zapewniając pewność prawną co 

do sposobu zasięgania opinii mieszkańców. 

Wielokrotną wadą uchwał, podejmowanych na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy 

o samorządzie gminnym, jest określenie „pasywnych” form konsultacji, sprowadzających się 

do przedstawienia uwag przez mieszkańców w określonym terminie. Wielokrotnie dochodzi 

przy tym do ograniczenia możliwości składania uwag np. wyłącznie w formie pisemnej lub 

wyłącznie w formie elektronicznej. 

Jednakże, postanowienia Regulaminu Konsultacji Społecznych, przyjętego 

w Toruniu, stanowią przejaw dobrej praktyki, polegającej na uregulowaniu aktywnego 

sposobu zasięgania opinii mieszkańców.  

 

4. Rozwiązania Regulaminu Konsultacji Społecznych 

W Toruniu delegację ustawową, określoną w art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, 

stanowi przyjęcie Regulaminu Konsultacji Społecznych (dalej jako: „Regulamin”). 

Obecnie obowiązujący regulamin został przyjęty na mocy uchwały nr 835/18 Rady Miasta 

Torunia z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultacji 

społecznych15, znowelizowanej następnie w części na mocy uchwały nr 381/20 Rady Miasta 

                                                           
15 https://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1250204 
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Torunia z dnia 14 maja 2020 r.16 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultacji 

społecznych. 

Regulamin przewiduje zasadniczo dwie formy inicjowania procesu konsultacyjnego.  

Pierwszym z nich jest skierowanie wniosku do Prezydenta Miasta przez radę okręgu, grupę 

co najmniej 150 mieszkańców lub co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na 

terenie miasta (§ 5 ust. 1 Regulaminu). Następnie, w oparciu o zgłoszone wnioski, 

Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych przygotowuje listę rankingową tematów do 

konsultacji (§ 5 ust. 3 Regulaminu). W oparciu o przedstawioną listę rankingową, 

Prezydent sporządza i przekazuje Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia projekt w sprawie 

przyjęcia Planu konsultacji społecznych na rok kalendarzowy (§ 5 ust. 4 Regulaminu). 

O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku o przeprowadzenie konsultacji, Prezydent 

informuje wnioskodawców na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 21 dni od daty złożenia 

wniosku poprawnego pod względem formalnym (§ 7 ust. 1 Regulaminu). Co istotne, zgodnie 

z § 7 ust. 4 Regulaminu, Prezydent nie uwzględnia wniosku, jeżeli odbyły się już ważne 

konsultacje społeczne we wskazanym przedmiocie, chyba że wystąpiły istotne okoliczności 

uzasadniające rozpatrzenie takiego wniosku. 

Drugim sposobem zainicjowania procesu konsultacyjnego jest skierowanie wniosku 

o przeprowadzenie konsultacji społecznych przez podmioty, określone w § 5 ust. 1 

Regulaminu, bezpośrednio do rady (§ 5 ust. 2 Regulaminu). Regulamin przewiduje w tym 

względzie korzystne dla mieszkańców rozwiązanie, nakazujące Przewodniczącemu Rady – 

w przypadku nieskorzystania z przysługującego mu uprawnienia w zakresie inicjatywy 

uchwałodawczej – przedstawienie wniosku innym podmiotom, które mają inicjatywę 

uchwałodawczą (§ 8 ust. 1 Regulaminu). Podobnie jak ma to miejsce w trybie „prezydenckim”, 

stosownie do postanowień Regulaminu, przewodniczący nie uwzględnia wniosku 

o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, jeżeli odbyły się już ważne konsultacje 

społeczne we wskazanym przedmiocie, chyba że wystąpiły istotne okoliczności uzasadniające 

rozpatrzenie takiego wniosku (§ 8 ust. 4 Regulaminu). 

Należy przy tym z naciskiem podkreślić, że przesłanka przeprowadzenia ważnych 

konsultacji społecznych ma miejsce jedynie wówczas, gdy w określonej sprawie wcześniej 

przeprowadzono konsultacje społeczne w rozumieniu art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym, zatem na zasadach i w trybie określonych przez organ stanowiący.  

Brakuje jurydycznych argumentów do przyjęcia, że zasięganie opinii mieszkańców 

w innej, niesformalizowanej formie, spełnia przesłankę, o której stanowi § 7 ust. 4 oraz 

§ 8 ust. 4 Regulaminu. 

Sądy administracyjne odrzucały skargi, w których zarzucano bezczynność organów gminy 

w zakresie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami17. 

Warto w tym względzie zwrócić uwagę na rozstrzygnięcie sądu administracyjnego, na mocy 

którego odrzucono skargę na bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku 

o przeprowadzenie konsultacji społecznych także z tego powodu, że zgodnie 

                                                           
16 https://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1255605 
17 Per exemplum, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 października 2020 

r. (II SAB/Wa 448/20). 
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z postanowieniami prawa lokalnego przeprowadzenie konsultacji społecznych w określonej 

sprawie nie było obligatoryjne18. 

W oparciu o regulacje toruńskiego Regulaminu również nie sposób wyprowadzić normy 

prawnej, nakazującej uwzględnienie w określonym stanie wniosku o przeprowadzenie 

konsultacji. Wszakże, stosownie do § 5 ust. 1 Regulaminu, konsultacje „mogą być 

przeprowadzane z inicjatywy własnej Prezydenta lub na podstawie skierowanego do niego 

wniosku”. W tym względzie przepisy § 7 ust. 4 i § 8 ust. 4 Regulaminu, zgodnie z którymi 

nie uwzględnia się wniosku o przeprowadzenie konsultacji, jeżeli odbyły się już ważne 

konsultacje społeczne we wskazanym przedmiocie, należy traktować jako zakaz 

uwzględniania przez właściwe organy wniosków w tych przypadkach, nie zaś jako jedyny 

powód, uzasadniający przyjęcie wniosku. 

Co istotne, postanowienia Regulaminu nie ograniczają kompetencji do złożenia projektu 

uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych przez inne podmioty, które – 

zgodnie ze statutem gminy – mają inicjatywę uchwałodawczą (§ 5 ust. 4 Regulaminu)19. 

Uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszańcami może podjąć w przypadku 

uwzględnienia wniosku w rozumieniu art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

petycji (w rozumieniu ustawy o petycjach20) lub też obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  

Regulamin określa także tryb przeprowadzania konsultacji. Zgodnie z § 22 ust. 1 

Regulaminu, konsultacje powinny być przeprowadzone zgodnie z Dobrymi praktykami 

przeprowadzania konsultacji, przyjętymi przez Radę Konsultacyjną ds. Konsultacji 

Społecznych, a także powinny obejmować co najmniej dwie z wymienionych metod: 

1) zebranie opinii mieszkańców na temat przedmiotu konsultacji poprzez: sondaż 

lub ankietę ilościową lub opinie i uwagi zebrane w zwyczajowy sposób  

– w tym także drogą elektroniczną lub inne podobne formy; 

2) otwarte spotkania (debaty) lub inne podobne formy – w tym także odbywające 

się za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość; 

3) różne formy warsztatów obywatelskich – w tym także odbywające się za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej na odległość. 

Wszelkie konsultacje muszą być poprzedzone odpowiednią do ich przedmiotu i zasięgu 

kampanią informacyjno-promocyjną. Informację o konsultacjach organ odpowiedzialny 

przekazuje do wiadomości publicznej w dniu ich rozpoczęcia, a w przypadku otwartych 

spotkań, nie później niż 7 dni przed spotkaniem (§ 22 ust. 3 Regulaminu). Kolejne 

postanowienia Regulaminu nakładają obowiązek publikacji raportu z przeprowadzonych 

konsultacji (§ 23 ust. 1 Regulaminu). 

                                                           
18 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 grudnia 2019 r. 

(II SAB/Wa 658/19). 
19 Zgodnie z § 28 Statutu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik do uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia 

z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasto Toruń (w brzmieniu nadanym na mocy 

załącznika do obwieszczenia nr 2/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń), inicjatywa uchwałodawcza przysługuje  

m.in. Prezydentowi, Przewodniczącemu, komisjom rady, konwentowi seniorów, klubom radnych, co najmniej 

czterem radnym, radom okręgów (w sprawach związanych z ich zakresem działania na podstawie podjętych 

uchwał). 
20 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 870). 
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Wnioski 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

1. Pod względem prawnym, przeprowadzanie konsultacji społecznych przez organ 

wykonawczy na zasadach i w trybie, nieprzewidzianymi w uchwale rady, stanowi 

naruszenie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zasięganie opinii 

mieszkańców w innym trybie nie stanowi „konsultacji z mieszkańcami”, o których 

stanowi art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.  

2. W analizowanym przypadku zasięgania opinii mieszkańców na temat organizacji ruchu 

drogowego przy ul. Bydgoskiej w Toruniu, ominięcie zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji prowadzi do istotnego ograniczania form zasięgania opinii 

mieszkańców oraz standardu przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

Zasięganie opinii z pominięciem Regulaminu, doprowadziło w analizowanej 

sprawie do skorzystania jedynie z zasięgania opinii mieszkańców w formie 

elektronicznej, co w naturalny sposób utrudnia poznanie opinii mieszkańców 

wykluczonych cyfrowo. W końcu, zasięganie opinii mieszkańców w ten sposób jest 

znacznie mniej transparentne (między innymi z powodu braku raportu z 

przeprowadzenia konsultacji, wymaganego na mocy Regulaminu). Utrudnione 

zostało sprawowanie społecznej kontroli działalności Prezydenta Miasta Torunia 

w zakresie rozpatrywania postulatów mieszkańców. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

1. Zasięgnięcie opinii mieszkańców w trybie innym od określonego w uchwale, wydanej 

na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (w Toruniu – w Regulaminie 

Konsultacji Społecznych) nie jest jurydycznym argumentem za nieuwzględnianiem 

wniosków o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, organy gminy nie powinny uwzględniać wniosków o przeprowadzenie 

konsultacji wówczas, gdy doszło do przeprowadzenia ważnych konsultacji społecznych 

w danej sprawie. Jak wskazano powyżej, konsultacjami z mieszkańcami, w rozumieniu 

art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, nie jest jednak zasięganie opinii 

mieszkańców w innym trybie. 

2. Przyznawana przez Prezydenta Miasta Torunia okoliczność, że są zgłaszane przez 

mieszkańców uwagi i postulaty dotyczące przebudowy ul. Bydgoskiej, przemawia za 

tym, że wskazane zagadnienie jest sprawą ważną dla gminy (w rozumieniu art. 5a ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym). W związku z tym, za zasadne można uznać 

zorganizowanie przez władze lokalne konsultacji z mieszkańcami, w trybie określonym 

w Regulaminie Konsultacji Społecznych (czyli na zasadach i w trybie, określonych 

w uchwale rady gminy), w celu dogłębnego i wszechstronnego poznania opinii 

mieszkańców. 

3. Należy jednakże podkreślić, że Regulamin nie przyznaje mieszkańcom (i innym 

podmiotom, w tym m.in. organizacjom pozarządowym) prawa do skutecznego żądania 

przeprowadzenia konsultacji, gdyż jedynie statuuje uprawnienie do złożenia wniosku, 

podlegającego ocenie najpierw Komisji Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, 

a następnie Prezydenta Miasta Torunia, lub też – w zależności od wybranego trybu – 

podlegającego ocenie przez Radę Miasta Torunia. Nieuwzględnienie wniosków 

o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami jest przejawem korzystania przez 
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organy gminy z kompetencji do decydowania o tym, czy zachodzi potrzeba konsultacji 

„w sprawie ważnej dla gminy”. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

1. Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku nieuwzględniania wniosków 

o przeprowadzenie konsultacji przez Prezydenta Miasta Torunia, warto rozważyć 

zwracanie się do Rady Miasta Torunia o przeprowadzenie konsultacji. Postulowanie 

określonych konsultacji może nastąpić poprzez skierowane do Rady Miasta Torunia: 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (art. 41a ustawy o samorządzie gminnym), 

wniosku w rozumieniu art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, petycji 

(art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach), czy też wskutek zgłoszenia projektu uchwały 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji przez podmioty wyposażone w kompetencje 

uchwałodawczą (w Toruniu są to m.in. komisje rady, kluby radnych, rady okręgów – 

w zakresie ich działania, na podstawie podjętych uchwał). 

2. Niezależnie od powyższego, nieuwzględnianie wniosków o przeprowadzenie 

konsultacji społecznych w sprawach, które mogą być uznane za ważne dla gminy, 

może stać się przedmiotem debaty nad raportem o stanie gminy. Debata, która 

odbywa się na tzw. sesji absolutoryjnej, transmitowanej (tak jak inne sesje rady gminy) 

w internecie, stanowi formę społecznej kontroli praktyki konsultowania przez 

Prezydenta Miasta Torunia zagadnień istotnych z punktu widzenia mieszkańców. 

Formą rozliczenia Prezydenta Miasta ze sposobu wykonywania kompetencji, w tym 

dotyczących m.in. organizowania i przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jest 

podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia wotum zaufania. 
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