
UCHWAŁA NR XLVIII/315/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany 
granicy administracyjnej Gminy Kawęczyn 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 4b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących 
tworzenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gminy, nadawania gminie lub miejscowości statutu miasta, 
ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (t. j. Dz. U. 
z 2014r., poz. 310) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 
Wielkopolskiego z wnioskiem o zmianę granicy administracyjnej Gminy Kawęczyn polegającej na włączeniu 
do jej obszaru części jednostki pomocniczej (sołectwa)  Skarżyn – Kolonia położonego w gminie Malanów, 
powiat turecki, tj. działki o numerach ewidencyjnych 191/1, 191/2, 192, 193, 194. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Kawęczyn. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLVIII/315/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie zmiany granicy administracyjnej Gminy Kawęczyn 

Stosowanie do art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 202r. poz. 559) w przypadku zmiany granicy administracyjnej 
Rada Gminy składa wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 
pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Uchwałą nr 
XLIV/294/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 18 stycznia 2022 roku na wniosek 
mieszkańców rozpoczęto procedurę dotyczącą zmiany granic gminy. Konsultację w 
sprawie zmiany granic zostały przeprowadzone w gminach objętych wnioskiem. Następnie 
Rady Gmin objęte wnioskiem podjęły uchwały w sprawie wyrażenia opinii w temacie 
zmiany granic gmin.  
Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w 
sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, 
dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadania gminie lub miejscowości statusu 
miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych 
w tych sprawach (t. j.Dz.U.2014.310) wniosek zawiera informacje obejmujące treść 
proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem, stanowisko wnioskodawcy dotyczące 
spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, 
podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności na terenie objętym wnioskiem, a 
także powierzchni tego terenu, określenie szacunkowych kosztów jednorazowych i stałych 
wprowadzenia proponowanej zmiany, wyniki konsultacji z mieszkańcami oraz dane 
poświadczające brak wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 4d ustawy o 
samorządzie gminnych wraz z uzasadnieniem. Ponadto do wniosku załączone zostaną 
następujące dokumenty:  

1. Zaświadczenie Starosty Tureckiego z dnia 18.03.2022r. nr GEOŚ.6620.1.115.2022 
potwierdzające zgodność danych z operatem ewidencyjnym. 

2. Uchwała Rady Gminy Kawęczyn w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany granicy administracyjnej 
Gminy Kawęczyn. 

3. Uchwała Nr XLIV/294/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 18 stycznia 2022 roku                    
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmian granicy 
gminy. 

4. Uchwała Nr XLVI/306/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lutego 2022 roku                       
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granicy Gminy Kawęczyn. 

5. Uchwała Nr XXXVI/249/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 3 marca 2022 roku w 
sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Malanów. 
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6. Mapa topograficzna w skali 1 : 50000 przedstawiająca dotychczasowe granice 
Gminy Kawęczyn i Gminy Malanów oraz siedziby władz gmin objętych wnioskiem, a 
także zaznaczony obszar proponowanych zmian – 3 egzemplarze.  

7. Mapa ewidencyjna w skali 1:2000 z zaznaczonym obszarem proponowanym do 
włączenia.  

8. Uproszczone wypisy z w rejestr gruntów (operatu ewidencyjnego)  dotyczące 
nieruchomości objętych proponowaną zmianą – 4 sztuki. 

9. Opinię Głównego Geodety Kraju z dnia 9 marca 2022 roku nr KN-
PRG.430.46.2022.KN potwierdzającą przebieg dotychczasowych granic gmin 
objętych wnioskiem z rejestrem  granic i powierzchni jednostek zasadniczego 
podziału terytorialnego kraju.  

10. Pismo nr RO.0110.4.2022 Gminy Malanów z dnia 08.03.2022r. informujące o braku 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek 191/1, 191/2, 
192, 193, 194; o przeznaczeniu przedmiotowych działek w Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Malanów oraz o liczbie 
mieszkańców Gminy Malanów.   

11. Pismo nr ROŚ-GPD.6724.17.2022 Gminy Kawęczyn  z dnia 28.02.2022 r. 
informujące o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Sołectwa Skarżyn oraz o przeznaczeniu terenu sołectwa Skarżyn w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kawęczyn.   

12. Pismo OOR-USC.5345.2.16.2022 informujące o liczbie mieszkańców Gminy 
Kawęczyn.  

13. Wniosek o wszczęcie procedury dotyczącej zmiany granic administracyjnych gminy 
Kawęczyn. 

Podjęcie przedmiotowych działań ma na celu wyprostowanie i uporządkowanie stanu 
prawnego granicy Gminy Kawęczyn zgodnie z właściwością gruntów a także uwzględnia    
w najwyższym stopniu interes społeczny mieszkańców.  
 
Podjęcie przedłożonej uchwały jest niezbędne do wystąpienia do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem 
w sprawie zmiany granicy administracyjnej Gminy Kawęczyn 
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