UCHWAŁA NR 42/V/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Gminy
Węgliniec
Na podstawie art.4b ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 1 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r.
w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia
i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib
ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz.U. z 2014 r. poz. 310) Rada Miejska Węglińca
uchwala, co następuje:
§ 1.
Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody
Dolnośląskiego o dokonanie zmiany granicy terytorialnej pomiędzy Gminą Węgliniec a Miastem Gozdnica
poprzez odłączenie z Gminy Węgliniec obszaru przysiółka Dębówek o powierzchni 4,37 ha stanowiącego całość
działek gruntu o numerach ewidencyjnych 50/2146 i 50/2147 oraz części działki 50/2148 o powierzchni 4 ha
przylegającej do granicy województwa i ograniczonej drogą gruntową wraz z jej powierzchnią i przyłączenie tego
obszaru do jednostki administracyjnej Miasta Gozdnica położonego w powiecie żagańskim w woj.lubuskim.
§ 2.
Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Waldemar Błauciak
UZASADNIENIE
Sygnalizowana konieczność dokonania zmian granic obu gmin jest zasadna. Istniejące uwarunkowania i argumenty
są wystarczające do podjęcia czynności zmierzających do uregulowania stanu ewidencyjno-administracyjnego
w takim zakresie, by stan faktyczny był zgodny ze stanem prawno-administracyjnym. Zmiana granic – odłączenie
wnioskowanego obszaru i włączenie w granice administracyjne Miasta Gozdnica - podyktowana jest jednorodnym
układem osadniczym i przestrzennym oraz istnieniem więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych.
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Węgliniec, 25.02.2015 r.
BRM.0004.

.2015

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
za pośrednictwem
Wojewody Dolnośląskiego

WNIOSKODAWCA:
Rada Miejska Węglińca

Wniosek o dokonanie zmiany granic administracyjnych
Rada Miejska Węglińca wnosi o dokonanie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy gminą
Węgliniec położoną w powiecie zgorzeleckim w województwie dolnośląskim, a miastem
Gozdnica położonym w powiecie żagańskim w województwie lubuskim.
1. Treść proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska Węglińca wnosi o dokonanie zmiany w ten sposób, aby obszar
przysiółka Dębówek składający się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 50/2146 i
50/2147 oraz części działki 50/2148 o powierzchni 4 ha przylegającej do granicy
województwa i ograniczonej drogą gruntową wraz z jej powierzchnią odłączyć z obszaru
gminy Węgliniec i w całości przyłączyć do obszaru miasta Gozdnica.
Zmiana granic – odłączenie wnioskowanego obszaru i włączenie w granice
administracyjne Miasta Gozdnica - podyktowana jest jednorodnym układem osadniczym i
przestrzennym oraz istnieniem więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych na które
składa się:


sieć techniczna zapewniająca dostawę energii elektrycznej, wody i przewodowej łączności
telefonicznej będąca elementem całości infrastruktury miasta Gozdnica,
1
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przynależność mieszkańców przysiółka Dębówek do POZ w Gozdnicy i tym samym
korzystanie z opieki lekarza rodzinnego w Gozdnicy,



pobieranie nauki w placówce oświatowej woj. lubuskiego przez dzieci zameldowane w
przysiółku Dębówek, które tym samym nie uczęszczają do najbliższej szkoły
podstawowej Gminy Węgliniec znajdującej się w Ruszowie,



przynależność mieszkańców przysiółka Dębówek do parafii Rzymskokatolickiej w
Gozdnicy,



brak więzi z sołectwem Kościelna Wieś, do którego przynależy przysiółek Dębówek, ze
względu

na odległość wynoszącą 5 km, a będącą zwartym kompleksem leśnym

Nadleśnictwa Ruszów.
2. Stanowisko wnioskodawcy dotyczące spełnienia przesłanek, o których mowa w art.4
ust.3 ustawy o samorządzie gminnym.
Rada Miejska Węglińca stwierdza, że proponowana zmiana granic pomiędzy gminą
Węgliniec, a miastem Gozdnica spełnia przesłanki, o których mowa w art.4 ust.3 ustawy o
samorządzie gminnym. Wnioskowana zmiana granic, z inicjatywy mieszkańców przysiółka
Dębówek, zapewni gminie Węgliniec jak i miastu Gozdnica zdolność wykonywania zadań
publicznych ze względu na jednorodny układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi
społeczne, gospodarcze i kulturowe.
3. Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności na terenie objętym
wnioskiem, a także powierzchni tego terenu.


Na terenie objętym wnioskiem znajdują sie tylko dwa budynki mieszkalne, w których
zameldowanych 9 osób, w tym 7 na pobyt stały, a 2 na pobyt czasowy. Osoby te są
ujęte w ewidencji ludności Gminy Węgliniec.



Nieruchomości zlokalizowane na terenie objętym wnioskiem figurują w ewidencjach
nieruchomości prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta Węgliniec. Na
powierzchnię 4,37 ha obszaru proponowanego do wyłączenia z gminy Węgliniec
składają się działki o numerach ewidencyjnych: 50/2146 (pow. 0,2513 ha), 50/2147
(o pow.0,1187 ha) oraz niewydzielona geodezyjnie części działki 50/2148 o
powierzchni 4,0000 ha przylegającej do granicy województwa i ograniczonej drogą
gruntową wraz z jej powierzchnią.
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4. Określenie szacunkowych
proponowanej zmiany.

kosztów

jednorazowych

i

stałych

wprowadzenia

 Szacunkowe koszty jednorazowe – około 3 tys. zł – obejmują zmiany w księgach
wieczystych oraz koszty dokumentacji geodezyjnej.
 Występowanie kosztów stałych nie przewiduje się.
5. Wyniki konsultacji społecznych.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr 545/XXVI/13 Rady
Miejskiej Węglińca z dnia 27.08.2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych w Sołectwie Kościelna Wieś w przedmiocie zmiany granic administracyjnych
Gminy Węgliniec – odłączenia przysiółka Dębówek oraz zarządzenia nr 73.2013 Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 23.09.2013 roku.
Wyniki konsultacji:
 liczba uprawnionych do głosowania

-231

 liczba osób, które wzięły w konsultacjach

- 6

 liczba osób za zmiana granic gminy

- 5

 liczba osób przeciwna zmianie gminy

- 0

 liczba osób wstrzymujących się

- 1

6. Dane poświadczające brak wystąpienia okoliczności wymienionych w art.4d ustawy
o samorządzie gminnym.
Proponowana zmiana granic gminy Węgliniec i miasta Gozdnica:
 nie wpłynie na zaistnienie przesłanek, o których mowa w art.4d ust.1, tj. dochody
podatkowe na mieszkańca gminy w zmienionych granicach nie będą niższe od
najniższych dochodów podatkowych,
 nie wpłynie na zaistnienie przesłanek, o których mowa w art.4d ust.2, tj. gmina
Węgliniec nie będzie mniejsza od najmniejszej pod względem liczby mieszkańców
gminy w Polsce.
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Załączniki - § 2 ust.1 Rozp. RM z dn.09.08.2001 r. :
W

związku

z

ponownym

wystąpieniem

z

wnioskiem

o

zmianę

granic

administracyjnych, którego treść i zakres jest tożsamy z wnioskiem nr BRM.0004.35.2014 z
dnia 26.03.2014 r. do niniejszego wniosku dołączamy kserokopie dokumentów. Oryginały
zostały przesłane wnioskiem nr BRM.0004.35.2014 z dnia 26.03.2014 r.
1. Potwierdzenie Starosty Zgorzeleckiego zgodności danych z operatem ewidencyjnym
gruntów.
2. Uchwała Rady Miejskiej Węglińca nr 545/XXVI/13 z dnia 27.08.2013r w sprawie
przeprowadzenia konsultacji.
3. Uchwały organów stanowiących zawierających opinie w przedmiocie zmiany granic:
a. Rady Miejskiej Węglińca nr 630/XXXI/14 z dnia 06.03.2014 r
b. Rady Miasta Gozdnica nr XXX/183/13 z dnia 20.11.2013 r.,
c. Rady Powiatu Żagańskiego nr XXV.8.2013 z dnia 26.09.2013 r.,
d. Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XLI/483/13 z dnia 28.10.2013 r.,
e. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVI/1529/14 z dnia 12.02.2014 r.
f. Rady Powiatu Zgorzeleckiego – potwierdzenie zaistnienia sytuacji, o której mowa
w art.4a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym,
4. Mapa topograficzna w skali 1:10000 z zaznaczeniem proponowanych zmian.
5. Opinia Głównego Geodety Kraju.
6. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.
7. Pozostałe dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku:
a. Wniosek mieszkańców Dębówka z dnia 27.06.2013 r. o zmianę granic gminy,
b. Uchwała Rady Miejskiej Węglińca nr

z dnia 24.02.2015 r. w sprawie

zmiany granicy terytorialnej gminy Węgliniec,
c. Uchwała Rady Miejskiej Węglińca nr

z dnia 24.02.2015 r. w sprawie

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic
Gminy Węgliniec,
d. Wniosek mieszkańca Dębówka z dnia 12.11.2013 r. (złożony po dacie konsultacji
społecznych o powiększenie obszaru wyłączenia powierzchni z Gminy Węgliniec,
e. Opinia

Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów o propozycji zmiany obszaru

wyłączenia.
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