UCHWAŁA NR XV/121/2020
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 22 stycznia 2020 r.
o ograniczeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica do mieszkańców
sołectw: Świdnica, Wilkanowo oraz Piaski.
Na podstawie art. 4b ust. 2 oraz art. 4a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:
§ 1. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica, określone w załączniku do niniejszej
uchwały, ogranicza się do mieszkańców sołectw: Świdnica, Wilkanowo oraz Piaski.
§ 2. Konsultacje określone w § 1 zostaną przeprowadzone zgodnie z odrębną uchwałą nr VIII/57/2019
Rady Gminy Świdnica z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r., poz. 1528).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marczewski
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załącznik
do Uchwały Nr XV/121/2020
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 stycznia 2020 r.

Proponowane zmiany granic Gminy Świdnica

3) Uzasadnienie zmiany granic Gminy Świdnica:
Włączenie działek, o których mowa w pkt 1 do miasta Zielona Góra rozwiąże problem
kompleksowego zarządzania planowaną południową obwodnicą miasta przez jednego zarządcę drogi.
Aktualnie, odcinek przedmiotowej obwodnicy od km 0+000 do km 1+599 znajduje się na terenie
gminy Świdnica co oznacza, iż w myśl Ustawy o drogach publicznych jego zarządcą powinien być
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki zmianie granic cała trasa znajdzie się na
terenie Zielonej Góry, a w konsekwencji wszelkie decyzje związane z jej realizacją i eksploatacją,
w tym również ewentualną rozbudową o dodatkowe pasy ruchu lub zwiększeniem przepustowości
skrzyżowania dróg krajowych nr 27 z 32, znajdą się w gestii Prezydenta Miasta Zielona Góra, jako
zarządcy dróg krajowych na obszarze miasta na prawach powiatu.
Wyłączenie działek, o których mowa w pkt 2 z obszary Miasta Zielona Góra i włączenie ich
do terytorium Gminy Świdnica, będzie formą rekompensaty za przekazane miastu Zielona Góra
działek, na których znajdzie się obwodnica południowa.
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Mapa wskazująca obszary i powierzchnie podlegające wyłączeniu z Gminy Świdnica i włączeniu do
terytorium miasta Zielona Góra, a także obszary i powierzchnie podlegające wyłączeniu z obszaru
miasta Zielona Góra i włączeniu do terytorium Gminy Świdnica.
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Uzasadnienie
1.Podstawa prawna uchwały.
Zgodnie z art. 4b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym do wniosku i opinii w sprawie zmiany granic
z inicjatywy rady gminy art. 4a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 4a ust. 2 pkt 1 stanowi, że konsultacje z mieszkańcami w sprawach zmiany granic gmin lub granic
miasta polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej gminy i jego włączeniu
do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej gminy lub do sąsiedniej gminy mogą zostać ograniczone do
mieszkańców jednostki pomocniczej gminy objętych zmianą - przez odpowiednie rady gmin.
2.Zamierzone cele uchwały.
Zmiana granic Gminy Świdnica w związku z planowaną południową obwodnicą miasta Zielona Góra.
3.Określenie przewidywanych skutków proponowanych
ekonomicznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych.

rozwiązań,

m.

in.

społecznych,

Zmiana granic poprzez włączenie do terytorium Miasta części obszaru Gminy Świdnica (sołectwo
Wilkanowo) rozwiąże problem kompleksowego zarządzania planową obwodnicą miasta przez jednego
zarządcę drogi. Aktualnie odcinek obwodnicy od km 0+000 do km 1+599 znajduje się na terenie Gminy
Świdnica, co oznacza, że zgodnie z przepisami o drogach publicznych, jego zarządcą powinien być
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki zmianie granic miasta cała trasa obwodnicy
znajdzie się na terenie Zielonej Góry, a w konsekwencji wszelkie decyzje związane z jej realizacją
i eksploatacją, w tym również ewentualną rozbudową o dodatkowe pasy ruchu lub zwiększeniem
przepustowości skrzyżowania dróg krajowych nr 27 z 32, znajdą się w gestii Prezydenta Miasta jako
zarządcy dróg krajowych na obszarze miasta na prawach powiatu. Wyłączenie działek z terytorium sołectwa
Jeleniów i włączenie ich do terytorium Gminy Świdnica jest formą rekompensaty za przekazanie miastu
Zielona Góra działek, na których znajdzie się obwodnica południowa. 30 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta
wystąpił o opinie dotyczące zmiany granic do Gminy Świdnica. Zmiana granic obejmuje obszar sołectwa
Wilkanowo i Piaski oraz Świdnicy, która jest w bliskiej odległości od Wilkanowa. Konsultacje zostaną
ograniczone do tych 3 sołectw.
Wójt Gminy Świdnica w dniu 8 stycznia 2020 r. wydał zarządzenie nr 0050.4.2020 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica w sprawie zmiany granic
Gminy Świdnica.
4.Określenie skutków finansowych oraz źródeł ich pokrycia.
Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych.
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