
Na podstawie art. 4b ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26,
poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rada gminy, zwana dalej „wnioskodawcà”,
sk∏ada wniosek w sprawach, o których mowa w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie
gminnym, zwanej dalej „ustawà”, do ministra w∏aÊci-
wego do spraw administracji publicznej, za poÊrednic-
twem wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
wnioskodawcy.

2. W∏aÊciwy wojewoda, nie póêniej ni˝ w ciàgu 30
dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje go wraz ze
swojà opinià, a w przypadkach gdy wniosek obejmuje
zmian´ granic gmin naruszajàcà granice wojewódz-
twa, tak˝e z opinià odpowiedniego wojewody, mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw administracji publicznej.

3. Wnioski sà rozpatrywane w ciàgu roku od dnia
z∏o˝enia wniosku, nie póêniej jednak ni˝ do dnia

30 czerwca roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy,
w którym ma nastàpiç zmiana.

§ 2. 1. W sprawach tworzenia, ∏àczenia, dzielenia,
znoszenia i ustalania granic gmin oraz nadawania gmi-
nie lub miejscowoÊci statusu miasta i ustalania jego
granic wniosek powinien zawieraç informacje obejmu-
jàce:

1) treÊç proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem,

2) stanowisko wnioskodawcy dotyczàce spe∏nienia
przes∏anek, o których mowa odpowiednio w art. 4
ust. 3 lub 4 ustawy,

3) podstawowe dane statystyczne dotyczàce liczby
ludnoÊci na terenie obj´tym wnioskiem, a tak˝e po-
wierzchni tego terenu:

a) w hektarach, z wyszczególnieniem obr´bów ewi-
dencyjnych w odniesieniu do ca∏ej gminy,

b) w hektarach do cz´Êci setnych, jeÊli proponowa-
na zmiana dotyczy obszaru ca∏ej jednostki po-
mocniczej gminy lub ca∏ego obr´bu ewidencyj-
nego, a w przypadku gdy zmiana dotyczy cz´Êci
obszaru jednostki pomocniczej lub cz´Êci obr´-
bu ewidencyjnego — dodatkowo wyszczegól-
nienie numerów wszystkich dzia∏ek ewidencyj-
nych obj´tych wnioskiem,
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w sprawie trybu post´powania przy sk∏adaniu wniosków dotyczàcych tworzenia, ∏àczenia, dzielenia, znosze-
nia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowoÊci statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin 

i siedzib ich w∏adz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.



4) okreÊlenie szacunkowych kosztów jednorazowych
i sta∏ych wprowadzenia proponowanej zmiany,

5) okreÊlenie szacunkowych planów dochodów i wy-
datków w nast´pnym roku bud˝etowym gmin ob-
j´tych wnioskiem — w przypadku wniosku w spra-
wie utworzenia gminy w wyniku podzia∏u dotych-
czasowej gminy,

6) wyniki konsultacji z mieszkaƒcami w podziale na
jednostki pomocnicze gminy uwzgl´dniajàce licz-
b´ osób uprawnionych do g∏osowania, liczb´
osób, które wzi´∏y udzia∏ w konsultacjach, oraz licz-
b´ oddanych g∏osów popierajàcych, przeciwnych
i wstrzymujàcych si´. W przypadku wniosku
o nadanie miejscowoÊci statusu miasta przedsta-
wia si´ oddzielnie wyniki konsultacji w gminie
i miejscowoÊci.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç nast´pujàce dokumenty:

1) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego starosty potwierdzajàce
zgodnoÊç danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
z operatem ewidencyjnym,

2) uchwa∏´ wnioskodawcy w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji z mieszkaƒcami,

3) uchwa∏y organów stanowiàcych zainteresowanych
jednostek samorzàdu terytorialnego zawierajàce
opinie, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2 usta-
wy, wraz z wynikami konsultacji z mieszkaƒcami
lub informacj´ o przyczynach ich braku,

4) map´ topograficznà w skali 1:10 000, 1:25 000 lub
1:50 000 z zaznaczeniem dotychczasowych granic
gminy lub gmin obj´tych wnioskiem i siedzib ich
w∏adz oraz proponowanych zmian. W przypadku
wniosku w sprawie zmiany granic gmin obejmujà-
cego cz´Êç jednostki pomocniczej gminy lub cz´Êç
obr´bu ewidencyjnego oraz wniosku w sprawie
ustalenia lub zmiany granicy miasta — dodatkowo
do∏àcza si´ wypis z operatu ewidencyjnego oraz
map´ ewidencyjnà uwzgl´dniajàce dzia∏ki ewiden-

cyjne z zaznaczeniem dotychczasowych granic
oraz proponowanych zmian,

5) opini´ wojewódzkiego inspektora nadzoru geode-
zyjnego i kartograficznego potwierdzajàcà prze-
bieg dotychczasowych granic gminy lub gmin ob-
j´tych wnioskiem z rejestrem granic i powierzchni
jednostek zasadniczego podzia∏u terytorialnego
kraju,

6) wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy lub gmin obj´tych wnio-
skiem uwzgl´dniajàcy infrastruktur´ technicznà
i spo∏ecznà, uk∏ad urbanistyczny i komunikacyjny
oraz sposób zagospodarowania terenu,

7) inne dokumenty mogàce mieç wp∏yw na rozpatrze-
nie wniosku.

3. W sprawach nadawania gminie lub miejscowo-
Êci statusu miasta i ustalania jego granic wniosek po-
winien zawieraç dodatkowo:

1) rys historyczny gminy lub miejscowoÊci obj´tej
wnioskiem,

2) informacj´ dotyczàcà zabytków architektonicznych,
kulturowych, wyznaniowych, charakteru i stanu
technicznego zabudowy,

3) informacje dotyczàce struktury zatrudnienia w gmi-
nie.

Do wniosku nale˝y do∏àczyç równie˝ inne dokumenty
lub publikacje zawierajàce informacje o gminie lub
miejscowoÊci, takie jak monografie, szkice, foldery.

§ 3. W sprawach ustalania i zmiany nazw gmin i sie-
dzib ich w∏adz wniosek powinien zawieraç informacje
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1, 4 i 6. Do wniosku nale-
˝y do∏àczyç dokumenty wymienione w § 2 ust. 2 pkt 2,
3, 6 i 7.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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