
Uchwała Nr XLVI/320//2018 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zmiany granic Gminy Pilica 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 2, art. 4b ust. 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) 
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania 
przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania 
granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin 
i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. 
z2014r. poz. 310) 

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Pilica opiniuje się pozytywnie zmianę 
granic 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 
ewidencyjny Giebło. 

1. Wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody 
Śląskiego, z wnioskiem dotyczącym zmian granic Gminy Pilica określonych w § 1 uchwały. 

2. Treść wniosku dotyczącego zmian granic Gminy Pilica wraz z wynikami konsultacji 
społecznych dotyczących zmian granic Gminy Pilica stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy 
uchwala, co następuje: 

§ i 

§2 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
i Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNJCZACA 

Barbara Przybylik 



Załącznik 
do Uchwały Nr XLVI/320/2018 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 23 marca 2018 r. 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 
zmiany granic Gminy Pilica 

WNIOSEK RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Pilica poprzez włączenie części obrębu 
ewidencyjnego Giebło w Gminie Ogrodzieniec do obrębu ewidencyjnego Biskupice w 
Gminie Pilica 

Działając na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XLVI/320/2018 
z dnia 23 marca 2018 r. Rada Miasta i Gminy w Pilicy wnosi o dokonanie zmiany granic 
administracyjnych Gminy Pilica polegającej na włączeniu części obrębu ewidencyjnego Giebło 
w Gminie Ogrodzieniec do obrębu ewidencyjnego Biskupice w Gminie Pilica. 

Do wniosku zostają dołączone dokumenty i informacje zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków 
dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie 
lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz 
dokumentów wymaganych w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U z 2014r. Poz. 310 ) . 

1.Treść proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem. 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy wnioskuje, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Gminy Pilica 
polegającej na włączeniu części obrębu ewidencyjnego Giebło z Gminy Ogrodzieniec do obrębu 
ewidencyjnego Biskupice w Gminie Pilica. 

Planowana do włączenia do Gminy Pilica część obrębu ewidencyjnego Giebło składa się 
z działek o numerach ewidencyjnych 108, 109/ł, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 
114/1, 114/2, 115, 116 o łącznej powierzchni 15,7300 ha. 
Uzasadnieniem dla planowanej zmiany jest kompensacja gruntów pomiędzy Gminą Pilica 
a Gminą Ogrodzieniec. A mianowicie w dniu 26 lipca 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1427 
zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 roku 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 bieżącego roku, zostały 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 dotychczas na terenie Gminy Pilica, obręb Biskupice o łącznej powierzchni 11,30 ha. 
Zmiana granic polegająca na włączeniu do Gminy Ogrodzieniec terenów z obrębu 
ewidencyjnego Biskupic oraz wnioskowana zmiana granic polegająca na włączeniu do Gminy 



Pilica gruntów z obrębu ewidencyjnego Giebło spowodują, że po zmianach granic powierzchnia 
Gminy Pilica i Gminy Ogrodzieniec zasadniczo się nie zmieni. 
Stanowisko takie zawarła, również Rada Miejska w Ogrodzieńcu podejmując Uchwałę 
nr XLII/323/2017 z dnia 19 września 2017 r. w której to pozytywnie zaopiniowała zmianę 
granic administracyjnych Gminy Ogrodzieniec i Pilica poprzez włączenie do Gminy Pilica 
działek 108, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 113, 114/1, 114/2, 115, 116 
położonych w obrębie ewidencyjnym Giebło, o powierzchni 15,7300 ha. 
Wojewoda Śląski w swojej opinii z dnia 14.02.2017r., którą sporządził do wniosku Miasta 
i Gminy Ogrodzieniec o zmianę granic gminy wspomina, o możliwości dokonania zamiany 
gruntów pomiędzy sąsiednimi gminami. 
Proponowany do włączenia teren obejmuje działki rolne przeznaczone w planie 
zagospodarowania przestrzennego pod tereny - rolnicze. Działki te stanowią własność 
mieszkańców Gminy Pilica. 

2. Stanowisko wnioskodawcy dotyczące spełnienia przesłanek, o których mowa 
w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 

Wnioskowany do dołączenia do Gminy Pilica teren jest spójny obszarowo, obejmuje tereny 
użytkowane rolniczo, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Pilica. 
Dojazd do wnioskowanego terenu zagwarantowany jest z terenu Gminy Pilica poprzez działkę 
stanowiącą własność Gminy Pilica, oznaczoną numerem ewidencyjnym 601, obręb Biskupice. 
Planowana zmiana granic administracyjnych Gminy Pilica nie wpłynie negatywnie na zdolność 
wykonywania zadań publicznych, wprost przeciwnie usprawni sprawy związane z naliczeniem 
i opłacaniem podatku rolnego. W dzisiejszym stanie prawnym mieszkańcy Gminy Pilica 
zobowiązani są do opłacania podatku rolnego do Gminy Ogrodzieniec, co niejednokrotnie 
stanowi utrudnienie w związku z dużą odległością Urzędu Miasta w Ogrodzieńcu. Po zmianie 
granic nastąpi jedynie korekta nakazów płatniczych o nowe nieruchomości, gdyż właściciele 
gruntów są płatnikami podatku w Gminie Pilica. 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy stwierdza, że proponowana zmiana granic gminy Pilica spełnia 
przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ). 

3. Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności na terenie objętym 
wnioskiem, a także powierzchni tego terenu. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2017 r. z podziałem na 
poszczególne miejscowości, w Gminie Pilica. 

Pilica 1872 
Biskupice 264 
Cisowa 202 
Dobra 281 
Dobra Kolonia 150 
Dobraków 432 
Dzwono-Sierbowice 133 



Dzwonowice 385 
Jasieniec 30 
Kidów 229 
Kleszczowa 346 
Kocikowa 483 
Podleśna 40 
Przychody 157 
Siadcza 161 
Sierbowice 181 
Sławniów 827 
Smoleń 249 
Solca 155 
Szyce 349 
Wierbka 802 
Wierzbica 323 
Zarzecze 197 
Złożeniec 353 
Ogółem: 8601 

Gmina Pilica ma ogólną powierzchnię 14 278,4754 ha z czego: 

- obręb Pilica 821,2281 ha 
- obręb Biskupice 435,9670 ha 
- obręb Cisowa 267,9263, ha 
- obręb Dobra 355,6010 ha 
- obręb Dobraków 719,6573 ha 
- obręb Dzwonowice 697,3748 ha 
- obręb Dzwono-Sierbowice 163,9748 ha 
- obręb Jasieniec 183,9830 ha 
- obręb Kidów 568,9941 ha 
- obręb Kleszczowa 938,7729 ha 
- obręb Kocikowa 662,7481 ha 
- obręb Kolonia Dobra 349,4812 ha 
- obręb Maleszyna-Jastrzębie 149,7012 ha 
- obręb Podleśna 427,9918 ha 
- obręb Przychody 552,6083 ha 
- obręb Siadcza 527,6183 ha 
- obręb Sierbowice 668,2473 ha 
- obręb Sławniów 710,6491 ha 
- obręb Smoleń 467,8057 ha 
- obręb Solca 930,6398 ha 
- obręb Szyce 982,4567 ha 
- obręb Wierbka 399,2600 ha 
- obręb Wierzbica 737,0679 ha 
- obręb Zarzecze 90,8050 ha 
- obręb Złożeniec 1467,9157 ha 



Gmina Ogrodzieniec ma ogólną powierzchnię 8483,5713 ha z czego: 

obręb Ogrodzieniec 
obręb Fugasówka 

2860,0185 ha 
432,1836 ha 
806,3122 ha 
323,5066 ha 
560,7508 ha 
454,2023 ha 
1213,3928 ha 
1462,6362 ha 
118,8408 ha 
251,7275 ha 

obręb Giebło 
obręb Gulzów 
obręb Kiełkowice 
obręb Mokrus 
obręb Podzamcze 
obręb Ryczów 
obręb Śrubarnia 
obręb Żelazko 

Teren objęty proponowaną zmianą stanowi część obrębu ewidencyjnego Giebło w skład, którego 
wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 108, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 
113, 114/1, 114/2, 115, 116 o łącznej powierzchni 15,7300 ha. 

4. Określenie szacunkowych kosztów jednorazowych i stałych wprowadzenia 
proponowanej zmiany. 

Szacunkowe koszty kształtują się następująco: 
- aktualizacja rejestru gruntów i budynków: 3 000,00 zł. 
- zmiany w księgach wieczystych: 2 000,00 zł. 

Kosztów stałych zmian granic Gmina Pilica nie będzie ponosić dodatkowo, ponieważ 
właściciele wnioskowanego terenu są płatnikami podatku w Gminie Pilica. 

5. Wyniki konsultacji społecznych. 

W dniu 24 marca 2017 r. Rada Miasta i Gminy w Pilicy podjęła Uchwałę Nr XXXIV/256/2017 
w sprawie zmiany granic Gminy Pilica, w której postanowiono przeprowadzić konsultacje 
społeczne z mieszkańcami Gminy Pilica w sprawie zmiany granic Gminy Pilica. Konsultacje 
społeczne przeprowadzono w okresie od 3 kwietnia 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r.. W ankiecie 
konsultacyjnej zostało umieszczone pytanie: „Czy jesteś za zmianą granic Gminy Pilica 
polegającą na włączeniu do terenu Gminy Pilica działek o 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". Wyrażenie opinii polegało na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: „Jestem 
za", „Jestem przeciw", „Wstrzymuję się" znaku X. Konsultacje społeczne zostały 
przeprowadzone poprzez zamieszczenie ankiety konsultacyjnej na witrynie internetowej BIP 
Urzędu Miasta i Gminy Pilica, na gminnej stronie internetowej oraz zebraniu opinii na temat 
projektu zmian granic Gminy Pilica przesłanych do Urzędu Miasta i Gminy. 

Wszystkie osoby biorące udział w konsultacjach postawiły znak „X" w rubryce „Jestem 
za" popierając zmianę granic administracyjnych Gminy Pilica. 

Ogółem: 5 000,00 zł. 



W trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych w okresie od 3 kwietnia 2017 r. do 
24 kwietnia 2017 r. wzięło udział 41 osób, które poparły zmianę granic administracyjnych 
Gminy Pilica. 

Wyniki konsultacji przedstawiają się następująco : 
Ilość odpowiedzi w ankiecie „Jestem za" - 41 
Ilość odpowiedzi w ankiecie „Jestem przeciw" - 0 
Ilość odpowiedzi w ankiecie „Wstrzymuję się „ - 0 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu w dniu 27 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę 
nr XXXIX/298/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic Gminy 
Ogrodzieniec. Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 20 lipca 
2017 r. poprzez zamieszczenie ankiety konsultacyjnej na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy 
oraz na gminnej stronie internetowej i zebranie ankiet konsultacyjnych. W okresie konsultacji 
nie wpłynęła żadna ankieta, nie było żadnych zgłoszeń czy też uwag do projektowanej zmiany 
granic gminy. 

Uchwałą nr XLII/323/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii 
w przedmiocie zmiany granic Gminy Ogrodzieniec, Rada Miejska w Ogrodzieńcu pozytywnie 
zaopiniowała zmianę granic administracyjnych Gminy Ogrodzieniec. 

6. Dane poświadczające brak wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 4d 
ustawy o samorządzie gminnym. 

Wnioskowany do przejęcia teren stanowi użytki rolne o powierzchni 15,7300 hektarów 
fizycznych, co stanowi 9,5385 ha przeliczeniowych. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, 
stawka podatku rolnego w 2018 r. wynosi 131,23 zł. za 1 hektar przeliczeniowy, co daję kwotę 
1251,73 zł. 
W związku z powyższym w ocenie Gminy Pilica zmiana granic administracyjnych gminy nie 
spowoduje powstania okoliczności uzasadniających nie przeprowadzenie zmian, o których 
mowa w art. 4d ustawy o samorządzie gminnym. 

P R Z E W O D N I C Z Ą C A 
RADY MIASTA [ GMINY 



Wykaz dokumentów załączonych do wniosku. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu 
postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia 
i ustalania nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. 
U. 2014, poz. 310 ) do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 

1. Zaświadczenie Starosty Zawierciańskiego z dnia 09-11-2017 r. potwierdzające zgodność 
danych z operatem ewidencyjnym GII.6620.1.237.2017 . 

2. Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 marca 2017 r. w 
sprawie zmiany granic Gminy Pilica, w której postanowiono przeprowadzić konsultację. 

3. Informacja dotycząca wyników konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy 
Pilica. 

4. Uchwała Nr XXXIX/298/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 czerwca 2017 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic Gminy Ogrodzieniec. 

5. 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 wraz 
z wynikami konsultacji. 

6. Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 z zaznaczeniem dotychczasowych granic gminy 
oraz proponowanej zmiany. 

7. Mapa ewidencyjna w skali 1: 2000 Gmina Pilica, obręb Biskupice, Dzwonowice; gmina 
Ogrodzieniec, obręb Giebło, Gulzów z zaznaczonym obszarem proponowanym 
do włączenia do gminy Pilica. 

8. Wypisy z rejestru gruntów dla działek nr 108, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 
112/2, 113, 114/1, 114/2, 115, 116 

9. Opinia Głównego Geodety Kraju KN-PRG.430.81.2017.ŁA z dnia 2 stycznia 2018 r. 
potwierdzająca dotychczasowy przebieg granic gminy Ogrodzieniec. 

10. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Pilica. 

11. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Ogrodzieniec. 


