
UZASADNIENIE 

 

Do uchwały Nr L/397/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku  
z dnia 24 marca 2010 r. w spawie wyraŜenia opinii dotyczącej wniosku o zmianę granic 

między Gminą Gomunice a Gminą Kamieńsk 

 

W dniu 18 września 2009 roku Rada Gminy Gomunice podjęła uchwałę  
Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Gomunice z dnia 18 września 2009 roku  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dot. zmiany granic Gminy 
Gomunice, zgodnie z którą zmiana granic miałaby polegać na wyłączeniu z granic Gminy 
Kamieńsk i włączeniu w granice gminy Gomunice części obszaru miasta Kamieńsk 
znajdujących się:  

1) W obrębie geodezyjnym 0011 połoŜonym w jednostce ewidencyjnej Kamieńsk –
Miasto, w którego skład wchodzą nieruchomości oznaczone nr ewid. 2-8 i 14-79 

2)  W obrębie geodezyjnym 0009 Kamieńsk –Miasto, które posiadają dane adresowe 
Kosówka. Grunty zostały zanumerowane jako działki 20-30 oraz 32-51 oraz część 
działki nr 31, którą stanowi droga. 

Pismem z dnia 30 grudnia 2009 roku Wójt Gminy Gomunice zwrócił się o podjęcie przez 
Radę Gminy Kamieńsk inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyraŜenia przez Radę opinii w 
sprawie proponowanej zmiany granic. W piśmie wskazano, Ŝe proponowane zmiany granic 
nie naruszą jednorodności układu osadniczego i przestrzennego terytorium gmin. Nie 
prowadzą do zerwania dotychczasowych więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych, 
natomiast zapewnią, zdaniem Wójta Gminy Gomunice zdolność wykonywania przez Gminy 
Kamieńsk i Gomunice zadań publicznych, w szczególności w zakresie budowy infrastruktury. 

W wykonaniu uchwały nr XLVIII/380/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia29 
stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kamieńsk w 
sprawie zmiany granic przeprowadzono, w sprawie zmiany granic zaproponowanych przez 
Gminę Gomunice, konsultacje z mieszkańcami miasta Kamieńska. Za zmianą granic 
wypowiedziało się odpowiednio 2,45% i 2,27 % osób uczestniczących w konsultacjach, zaś 
przeciwko odpowiednio 94,12% i 93,93 % uczestniczących. W konsultacjach wzięło udział 
1632 osoby, co stanowi 70,01 % uprawnionych. Wynik konsultacji jednoznacznie potwierdza, 
iŜ mieszkańcy Kamieńska są przeciwni zaproponowanej zmianie granic. 

Za zmianą granic zaproponowaną przez Gminę Gomunice nie przemawiają równieŜ inne 
względy. W powołanej wyŜej uchwale nie wskazano okoliczności uzasadniających taką 
zmianę granic, natomiast argumenty wskazane w piśmie Wójta Gomunic nie stanowią 
podstaw do takiej zmiany. 

Dlatego teŜ brak podstaw do pozytywnej opinii dla proponowanych zmian granic co do 
zasady. Przede wszystkim stwierdzenie, Ŝe proponowane zmiany granic nie naruszą 
jednorodności układu osadniczego i przestrzennego terytorium gmin oraz nie prowadzą do 
zerwania dotychczasowych więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych nie zostało 
poparte Ŝadnymi dowodami jak równieŜ nie wskazano Ŝadnych argumentów na poparcie tej 
tezy. Ponadto nie wskazano, jakie zadania publiczne mogłyby być wykonywane dzięki 



zmianie granic- nie są Gminie Kamieńsk znane zamierzenia Gminy Gomunice, które ze 
względu na granicę pomiędzy gminami nie mogą zostać zrealizowane. Gmina Kamieńsk 
natomiast do wykonywania zadań publicznych zmiany granic, w szczególności w zakresie 
wskazanym przez Gminę Gomunice nie wymaga. 

Niezrozumiały jest równieŜ i nie do zaakceptowania zakres terytorialny zmiany granic 
zaproponowany przez Gminę Gomunice - tereny, które gmina Gomunice proponuje odłączyć 
od gminy Kamieńsk są terenami przeznaczonymi pod zabudowę. Tym samym uzasadniony 
jest pogląd, Ŝe pod pretekstem zmiany granic w celu wykonania niesprecyzowanych bliŜej 
zadań publicznych w zakresie budowy infrastruktury, na który się powołuje Gmina 
Gomunice, pragnie ona wzbogacić się kosztem gminy Kamieńsk. Pogląd ten jest tym bardziej 
uzasadniony, Ŝe Gmina Gomunice nie proponuje zamiennie Gminie Kamieńsk Ŝadnych 
terenów. 

W tym stanie rzeczy negatywna opinia w sprawie zmiany granic pomiędzy gminami 
polegającej na wyłączeniu z granic Gminy Kamieńsk i włączeniu w granice gminy Gomunice 
części obszaru miasta Kamieńsk znajdujących się:  

3) W obrębie geodezyjnym 0011 połoŜonym w jednostce ewidencyjnej Kamieńsk –
Miasto, w którego skład wchodzą nieruchomości oznaczone nr ewid. 2-8 i 14-79 

4)  W obrębie geodezyjnym 0009 Kamieńsk –Miasto, które posiadają dane adresowe 
Kosówka. Grunty zostały zanumerowane jako działki 20-30 oraz 32-51 oraz część 
działki nr 31, którą stanowi droga 

jest w pełni uzasadniona.  

  
 


