
Uchwała Nr XLII/323/2017 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 19 września 2017 r. 

w sprawie wyrażenia opinii  w przedmiocie zmiany granic Gminy Ogrodzieniec 

 

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Nr 

OR.0111.3.2017 z dnia 09.05.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii  dotyczącej zmiany granic Gminy 

Ogrodzieniec i Gminy Pilica, po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Nr XXXIX/298/2017 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu opiniuje pozytywnie zmianę granic administracyjnych Gminy 

Ogrodzieniec i Gminy Pilica w trybie i na zasadach określonych w art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446z późn. zm.) poprzez włączenie 

do Gminy Pilica działek nr 108, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 114/1, 114/2, 115, 

116 położonych na terenie Gminy Ogrodzieniec, obręb Giebło o powierzchni 15,73 ha. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu i Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Zygmunt Podsiadło 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica pismem z dnia 09.05.2017 r. poinformował o rozpoczęciu procedury 

zmiany granic polegającej na włączeniu do Gminy Pilica działek nr 108, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 

111/2, 112/1, 112/2, 113, 114/1, 114/2, 115, 116  położonych na terenie Gminy Ogrodzieniec, obręb 

Giebło o powierzchni 15,7300 ha. Wskazany teren obejmuje działki rolne przeznaczone w planie 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny rolnicze. Działki stanowią własność mieszkańców 

Gminy Pilica.  

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXIX/298/2017 z dnia 27 czerwca 20176 r. w 

okresie od dnia 29 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne 

dotyczące zmiany granic. Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie ankiety 

konsultacyjnej na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy oraz na gminnej stronie internetowej i zebranie 

ankiet konsultacyjnych wyrażających opinię w sprawie zmiany granic Gminy Ogrodzieniec 

przesłanych drogą mailową na adres konsultacje@ogrodzieniec.pl lub pisemnie do Urzędu Miasta i 

Gminy przez okres od dnia 29 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017 r. W okresie konsultacji nie wpłynęła 

żadna ankieta, nie było żadnych zgłoszeń czy też uwag do projektowanej zmiany granic gminy.  

 

W dniu 26 lipca 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1427 zostało opublikowane rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania 

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

zgodnie z którym do Gminy Ogrodzieniec z dniem 1 stycznia 2018 r. zostaną włączone działki nr 431, 

432, 433, 452, 453, 459, 460/1, 460/2, 465, 466, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5, 606 oraz część działki 

550 położone na terenie Gminy Pilica obręb Biskupice o łącznej powierzchni 11,30 ha. 

Zmiana granic polegająca na włączeniu do Gminy Ogrodzieniec terenów z obrębu Biskupic oraz 

projektowana zmiana granic polegająca na włączeniu do Gminy Pilica gruntów z obrębu Giebło 

spowodują, że po zmianach granic powierzchnia Gminy Ogrodzieniec i Gminy Pilica zasadniczo się 

nie zmieni. 
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