UCHWAŁA NR XIX/321/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2012 r.

w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Siedlec

Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,
co następuje:

§1

Opiniuje się pozytywnie zmianę granic Gminy Siedlec położonej w województwie
wielkopolskim, polegającą na wyłączeniu z jednostki pomocniczej Kopanica położonej w
gminie Siedlec nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr
1160 o pow. 1,23 ha i przyłączenia jej do Gminy Kargowa obręb Stary Jaromierz,
województwo lubuskie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX / 321/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2012 r.

Rada Miasta Kargowa w województwie lubuskim wypełniając dyspozycję art. 4b ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.
1591 ze zm.) zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie opinii przez Sejmik Województwa
Wielkopolskiego w sprawie zmiany granic Gminy Siedlec, powiat wolsztyński, województwo
wielkopolskie, polegającej na wyłączeniu z jednostki pomocniczej Kopanica nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1160 o pow. 1,23 ha i
przyłączenia jej do Gminy Kargowa obręb Stary Jaromierz .

Niniejszy wniosek został poprzedzony konsultacjami społecznymi z mieszkańcami gminy
Kargowa, które znalazły odzwierciedlenie w uzasadnieniu do uchwały nr 0007.131.2011
Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie
granic Gminy Kargowa oraz uchwale Nr 0007.74.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia
17 października 2011r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami gminy Kargowa w przedmiocie
zmiany granic.

Uzasadnieniem zaproponowanej zmiany jest fakt, iż na nieruchomości mającej zostać
włączoną w granicę administracyjną gminy Kargowa i co za tym idzie w granicę
województwa lubuskiego, umiejscowiona jest droga wojewódzka nr 314 stanowiąca jedyny
dojazd do miejscowości położonych w województwie lubuskim (Stary Jaromierz, Nowy
Jaromierz oraz Obra Dolna).
Droga wojewódzka nr 314 stanowi odcinek łączący drogę krajową nr 32 z Kargowej
do drogi wojewódzkiej nr 315 w miejscowości Świętno. Na odcinku 2,1 km składa się z
działki nr 79, położonej w województwie lubuskim na obszarze Gminy Kargowa, obręb Stary
Jaromierz oraz z działki nr 1160 położonej się w województwie wielkopolskim na obszarze
Gminy Siedlec, obręb Kopanica. Działki te leżą w dwóch różnych województwach, a więc co
za tym idzie w obecnym stanie prawnym drogą na tym odcinku zarządza jednocześnie dwóch
zarządców: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu. Włączenie działki nr 1160 do obszaru Gminy Kargowa
spowoduje, iż droga 314 podlegać będzie jednemu zarządcy na całym odcinku -Zarządowi
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, dzięki czemu znikną ograniczenia w odpowiednim

jej dysponowaniu. Zmiana granic spowoduje więc zarządzanie tym odcinkiem drogi
wojewódzkiej nr 314 przez jeden podmiot zamiast dwóch dotychczasowych zarządców.
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uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz poprawę infrastruktury
komunikacyjnej.
Dostrzegając konieczność wyeliminowania problemów związanych z infrastrukturą
drogową gminy Kargowa, a także trudności w racjonalnym i efektywnym zarządzaniu drogą
wojewódzką nr 314 na wskazanym uchwałą odcinku przez dwóch zarządców, Sejmik
Województwa Wielkopolskiego na mocy swojej kompetencji wynikającej z art. 4b ust.1 pkt
2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym opiniuje pozytywnie niniejszą
propozycję zmiany granic.

