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В 1990 р. Польща починає відбудовувати місцеве самоврядування. З цією метою, 
приймаються закони мІ1ро територіальне самоврядування" від 08.03.1990 р. та "Про місцеві 
органи державної адміністрації загальної компетенції*” від 22.03.1990 р., які фактично 
започаткували адміністративно-територіальну реформу в Польщі. На підставі зазначених 
законів, в державі було запроваджено дворівневий адміністративно- територіальний поділ. 
На найнижчому щаблі, територія Польщі поділялась на гміни, на другому рівігі - на 
воєводства (була створено 49 воєводств). Гміна, будучи самоврядною спільнотою, мата 
вирішувати публічні питання на місцевому рівні. Багато питань локального характеру 
залишилося у віданні центральної адміністрації, воєвод Т районів. Динамічний розвиток 
самоврядних одиниць в Польщі викликав необхідність новелізації відповідних законів 1990 
Р-

Другий етап адміністративно-територіальної реформи був започаткований 
Конституцією Польщі від 02.04.1997 р. З 1 січня 1999 р., в Польщі запроваджено 
територіальне самоврядування на рівні гміни. повіту та воєводства. Кількість гмін і повітів 
змінюється, на сьогоднішній день, в Польщі нараховується 16 воєводств, 379 повітів та 2479 
гмін (з них 1576 сільських, 597 місько-сільських, 306 міських).

Розглянемо по окремі рівні місцевого самоврядування, що функціонують в 
Польщі. Найменшою адміністративною одиницею місцевого самоврядування, що найбільш 
наближена до громадян, являється гміна. Допоміжною одиницею, може бути, розташоване 
на території гміни місто. Органами солецтва (сільська гміна) є сільське зібрання і солтис, 
який є виконавчим органом. В дільниці (мікрорайоні) органами є рада і правління 
(виконавчий орган), на чолі з головою.

Другім рівнем територіального самоврядування і адміністративного поділу в 
Польщі є повіт. Існує два види повітів: земські повіти, які включають від кількох до 
кільканадцять сусідніх між собой* гмін та міський повіт - місто на правах повіту. Найвищим 
рівнем територіального самоврядування є воєводство, що має регіональний характер.

Як бачимо, в результаті проведення адміністративно-територіальної реформи в 
Польщі, відбулась децентралізація державної влади. На всіх рівнях адміністративно- 
територіальної поділу держави, створено місцеве самоврядування, якому передано 
виконання публічних функцій. Всі органи територіального самоврядування обираються 
самоврядною спільнотою.
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