
Proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców o rozważenie rozpoczęcia procedury zmiany 

administracyjnej granic Miasta Zgierza poprzez zwiększenie obszaru Miasta o tereny wyodrębnione z gminy 

Zgierz, tj. sołectwa Lućmierz, Jedlicze A, Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Struminy, a w dalszej kolejności 

Maciejów, Łagiewniki Nowe, Rosanów oraz z gminy Aleksandrów - Jastrzębie Górne, Brużyczka Mała, 

Kolonia Brużyca. Aktualny przebieg administracyjnych granic Zgierza bardzo ogranicza możliwości rozwoju 

miasta. Widocznyy jest brak terenów inwestycyjnych, w tym także pod rozwój mieszkalnictwa. Już dziś 

dostrzegaalne jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów terenami należącymi do gmin ościennych, a nie 

należących do Zgierza. Proces ten jeszcze bardziej uwidoczni się po zakończeniu budowy drogi SI 4. Tereny, 

o których wspomniałem wyżej, dodatkowo zwiększą swoją atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. 

Obawiam się, że przy braku działań w zakresie pozyskania terenów inwestycyjnych i wcielenia ich do 

Zgierza, nasze miasto będzie się zdecydowanie wolniej rozwijać na tle pozostałych rejonów powiatu 

zgierskiego oraz nie będzie dawało szans na realizację potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. Brak 

terenów inwestycyjnych wiąże się z brakiem miejsc pracy, mieszkań czy zaplecza społeczno - kulturalnego, 

a to są najistotniejsze czynniki rozwojowe miast. 

Szanowny Panie Prezydencie proszę, więc o jak najszybsze podjęcie działań w tym zakresie dla 

dobra rozwoju Zgierza i naszych mieszkańców. 

Poniżej przedstawiam fragment opracowania mówiący o problemie rozwoju kilku wybranych miast 

w Polsce, które podjęły takie działania i w efekcie atrakcyjność i możliwości tych miast są w dniu 

dzisiejszym na zdecydowanie wyższym poziomie. 



„ Z M I A N A GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA METODĄ POKONANIA BARIERY PRZESTRZENNEJ NA 

PRZYKŁADZIE OPOLA I RZESZOWA „ - opracowanie Dariusz RAJCHEL Politechnika Opolska 

„Miasto jako jednostka organizacyjno - prawna, funkcjonujące w określonych granicach 

administracyjnych i określonej liczbie mieszkańców w wyniku swojego rozwoju natrafia na różnego rodzaj 

progi czy bariery rozwojowe. W pierwszej kolejności pojawiają się progi terenowe, które najprościej jest 

pokonać przyłączając tereny ościenne gmin w granice administracyjne miasta co uczyniło wiele miast 

zarówno w kraju jak i zagranica. Przykładem mogą być Opole i Rzeszów jako miasta, które pokonały próg 

terenowy, przestrzenny przez przyłączenie miejscowości lub ich części za zgodą Rady Ministrów w granice 

miasta. Wiąże się to z ponoszeniem określonych nakładów finansowych ale i również z umocnieniem miasta 

pod względem gospodarczym, społecznym, wzrostem jego konkurencyjności oraz wzmocnieniem całego 

regionu. 

W ostatnich latach wsparciem finansowym w pokonywaniu barier rozwojowych są środki finansowe 

pochodzące z funduszy europejskich. Dzięki tym środkom powstało wiele kilometrów, dróg, infrastruktury 

technicznej w tym wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, odnowiono wiele instytucji życia 

społecznego, kulturalnego, zabytków. Innego typu barierą rozwojową miasta jest brak terenów 

przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze, mieszkaniowe, usługowe umożliwiające przyciągnięcie 

nowych inwestorów zarówno krajowych jak i pochodzących z zagranicy czy nowych mieszkańców 

wiążących z takim miastem swoje nadzieje rozwojowe. Brak inwestycji wiąże się z brakiem miejsc pracy, 

mieszkań czy zaplecza społeczno - kulturalnego a to są najistotniejsze czynniki rozwojowe nie tylko miast. 

Miasta w wyniku swojej działalności oraz sukcesywnego zagospodarowywania terenów pod różnego 

rodzaju działalność czy usługi natrafiają na barierę przestrzenną uniemożliwiającą dalszy ich rozwój. 

Najczęściej aby ją pokonać władze miejskie starają się sukcesywnie wchłaniać w swoje granice 

administracyjne poszczególne miejscowości ościenne tak jak miało to miejsce w Rzeszowie lub jednorazowo 

gdzie przykładem jest Opole. 

W 2016 roku Rada Miasta Opola podjęła konsultacje społeczne umożliwiające podjęcie decyzji 

o powiększeniu miasta Opola o tereny ościenne gmin. Uchwałą Nr XXIV/416/16 Rady Miasta Opola z dnia 

24 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Opola oraz wystąpienia 

z wnioskiem w sprawie zmiany granic, po zasięgnięciu opinii ekspertów - opolskich naukowców. Jak wynika 

z danych mieszkańcy ankietowanych gmin byli przeciwni przyłączenia ich terenów w granice 

administracyjne miasta Opola. Mimo sprzeciwu mieszkańców wniosek o zmianę granic administracyjnych 

miasta Opole został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ministrów w dniu 19 lipca 2016 r. i opublikowany 

w formie rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym 

miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy. 



Razem w granice miasta Opola zostało przyłączone 5233,05 ha. W wyniku przyłączenia sołectw 

z poszczególnych gmin, Opole z 9643,53 ha powiększyło się do 14876,58 ha8 . Zmiana ta spowodowała 

oprócz zwiększenia powierzchni miasta Opola również wzrost liczby mieszkańców do ponad 128 tys. 

Kolejnym miastem z województwa opolskiego starającym się o zmianę granic administracyjnych przez 

przyłączenie czterech sołectw tj. Sarnowice, Śliwice, Nieradowice i Wójcice jest Otmuchów. Po 

pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o zmianę granic administracyjnych Otmuchów zgodnie z uchwałą nr 

XXI/2018/2016 Rady Miejskiej Otmuchowa z dnia 30 grudnia 2016 r. wraz z załącznikiem powiększy się 

o 1704 mieszkańców i o 2 171,7186 ha. 26 lipca 2017 r. Rada Ministrów zatwierdziła wniosek rady gminy 

Otmuchów o zmianę granic administracyjnych i od 1 stycznia 2018 r. Otmuchów powiększył się o cztery 

wioski: Sarnowice nad Jeziorem Otmuchowskim, Nieradowice, Wójcice nad Jeziorem Nyskim i Śliwice. 

Wioski staną się dzielnicami, rady sołeckie i sołtysi zamienią się w rady dzielnic i ich przewodniczących. 

Innym przykładem miasta powiększającego swoje granice administracyjne jest Rzeszów, miasto 

wojewódzkie liczące ok. 188 tys. mieszkańców i powierzchnią 120 km2 . Rzeszów jest największy ośrodek 

przemysłowy, handlowo-usługowy, akademicki i kulturalny w Polsce Południowo - Wschodniej. Od 2005 

roku władze miasta starały się o przyłączenie do Rzeszowa sąsiadujących sołectw, ponieważ miasto 

potrzebowało nowych terenów pod inwestycje, a przy dotychczasowej powierzchni (53,69 km2 ) możliwości 

były mocno ograniczone. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i od 2006 roku Rzeszów sukcesywnie, 

rok po roku, zwiększa swoje terytorium. Procedura przyłączenia poszczególnych obszarów w granice 

administracyjne Rzeszowa była następujące: 

1. Rada Miasta podejmuje uchwały dotyczące woli poszerzenia miasta i konsultacji z mieszkańcami. 

2. Przeprowadzane są konsultacje z mieszkańcami. 

3. Gminy również powinny przeprowadzić konsultacje wśród swoich mieszkańców. 

4. Wniosek dotyczący zmiany granic wraz z wynikami konsultacji kierowany jest do wojewody, który 

wydaje swoją opinię. 

5. Wojewoda przekazuje wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

6. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów. 

Rozwiązanie to jest typowo administracyjnym rozwiązaniem problemów, którym jedna ze stron miasto 

w pewnym stopniu zyskuje, druga tereny gminne tracą. Zawsze przy tej metodzie rozwiązania problemu 

występują wady i korzyści dla obu stron. Jednym z głównych aspektów takiego rozwiązania problemu jest 

aspekt finansowy obrazujący się większymi wpływami do budżetu miasta np. z podatków i opłat, mniejszymi 

do budżetu gmin. Na przykładzie przedstawionych miast została zaprezentowana jedna z najczęściej 

wykorzystywanych przez władze miast metoda pokonania przestrzennej bariery rozwojowej. 



Największą barierą ograniczającą rozwój miasta jest brak terenów inwestycyjnych przeznaczonych 

pod budownictwo mieszkaniowe, lokalizację jednostek gospodarczych o różnej działalności czy terenów 

z pełnym uzbrojeniem. Ograniczenia te powodują, że władze miejskie chcąc rozwijać miasto korzystają 

z możliwości przyłączenia w swoje granice administracyjne terenów ościennych z jednej lub kilku gmin. 

Pozyskując tereny w granice administracyjne miasta powstają nowe możliwości rozwojowe pod względem 

gospodarczym czy społecznym. Dodatkowo miasto dzięki tym posunięciom wzmocni swoją pozycję 

w regionie, będzie bardziej konkurencyjne i jednocześnie będzie miało istotny wpływ na rozwój 

sąsiadujących gmin. 

Z ostatnich wyliczeń dokonanych przez Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że 

wiatach 2007-2017 do ministra właściwego do spraw administracji publicznej wpłynęło 217 wniosków 

dotyczących zmian granic gmin oraz zmian granic miast położonych na terenie gminy. Rada Ministrów 

podjęła decyzje o dokonaniu 133 zmian w zakresie granic gmin oraz granic miast położonych na terenie 

gminy. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania 

niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin jest 

wydawane do 31 lipca każdego roku, także na wniosek zainteresowanej rady gminy. 

Wniosek o zmianę granic gminy powinien zawierać solidne uzasadnienie wraz z niezbędnymi 

dokumentami, mapami oraz informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku." 

Z poważaniem 

Rady Miasto 
Jakub Ftlu 



b2B> 

Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, 13 listopada 2019 roku 

Pan Jakub Filipowicz 

Radny Rady Miasta Zgierza 

w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 31 października 2019 roku informuję, że zmiana granic 
terytorium miasta jest procesem wieloetapowym. Koniecznym byłoby uzgodnienie poruszanej kwestii 
z odpowiednimi organami administracji publicznej - Wójtami. Burmistrzami, podjęcie przez Radę 
Miasta stosownej uchwały intencyjnej, przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych zarówno 
z mieszkańcami Zgierza w obecnych granicach jak i mieszkańcami terenów przyłączanych, a w końcu 
uzyskanie pozytywnej opinii i zgody odpowiedniego Ministra do spraw administracji publicznej. 
Oczywistym jest również fakt, że opracowanie wniosku o zmianę granic miasta musiałoby być 
poprzedzone licznymi profesjonalnymi badaniami, analizami, w tym dokumentów strategicznych 
zainteresowanych gmin. tak. aby opracować jak najbardziej rzetelne uzasadnienie. 

Poruszona przez Pana kwestia faktycznie jest tematem bardzo złożonym, wymagającym 
dogłębnego zbadania nie tylko od strony czysto ekonomicznej, ale i rzetelnej debaty społecznej. 
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