U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 13 marca 2020 r.
w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego
8 marca 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił bez poprawek,
przygotowaną i przyjętą w styczniu tegoż roku przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę
o samorządzie terytorialnym.
Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce wywodzą się jeszcze z Konstytucji 3 Maja.
Samorząd istniał również na wszystkich ziemiach polskich objętych zaborami. Po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości wprowadziła go także konstytucja marcowa z 1921 roku.
Samorząd zlikwidowano w Polsce w roku 1950, a przywrócono go dopiero w 1990 roku.
Powołano wówczas do życia samorząd terytorialny jako podstawową formę lokalnego życia
publicznego najpierw na szczeblu gminy, a od 1999 roku także na szczeblach powiatu
i województwa.
W art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej czytamy: „Samorząd terytorialny
uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną
część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność”.
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin, na
pamiątkę czego w 2000 roku ustanowiono Dzień Samorządu Terytorialnego, obchodzony co
roku właśnie 27 maja.
Reforma samorządu gminnego z 1990 roku to jedna z najbardziej udanych zmian po
1989 roku. Rozpoczęła ona proces decentralizacji państwa i wprowadziła w życie zasadę
pomocniczości. Wspólnoty lokalne uzyskały wtedy podmiotowość prawną, polityczną
i ekonomiczną. Monopol państwowej własności i system centralnej władzy zostały złamane.
30 lat samorządności to czas rozwoju, tworzenia nowoczesnej infrastruktury i rozwoju
przedsiębiorczości. 30 lat samorządności to czas obywatelskich aktywności, poczucia
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Doceniając podjętą 30 lat temu inicjatywę ustawodawczą Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz dorobek wszystkich kadencji polskiego samorządu gminnego i dokonania
powstałych później samorządów powiatowego i wojewódzkiego, wyrażamy uznanie
i podziękowania za ten wysiłek wielu osób na rzecz dobra wspólnego.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej jako patron odrodzenia się polskiego samorządu,
poczuwając się do odpowiedzialności i troski za jego przyszłość, wyraża wolę upamiętnienia
30. rocznicy odrodzenia się polskiego samorządu terytorialnego.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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