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w sprawie zmian granic jednostek samorz ądu terytorialnego.  
 
 
 
 Zgromadzeni w Solinie, w dniach 11 – 12 czerwca 2008 r., na organizowanej przez 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych XIV Podkarpackiej Konferencji 

Samorządów Terytorialnych – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, 

reprezentujący 181 podkarpackich samorządów – zwracaj ą się do Rady Ministrów RP 

o wstrzymanie podejmowania decyzji w sprawie zmian granic gmin i powiatów  do 

czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny szeregu skarg samorządów, które 

uwaŜają za niezgodne z Konstytucją RP rozporządzenia w tych sprawach, podejmowane 

przez Radę Ministrów w latach ubiegłych. Oczekiwane orzeczenie Trybunału w tych 

sprawach moŜe wyznaczyć nowy kierunek procedowania w tej kwestii i zobowiązać 

organy naszego Państwa do odpowiedniej zmiany przepisów.  

  

 Polskie samorządy potrzebują stabilizacji i perspektywy. Zapoczątkowane w roku 

bieŜącym kolejne, nowe inicjatywy, mające na celu zmiany granic jst osłabiają zdolność 

tych samorządów do normalnego funkcjonowania, m.in. poprzez utratę znacznej części 

najbardziej atrakcyjnych majątkowo i najlepiej zainwestowanych terenów. Brakuje 

mechanizmów rekompensowania strat i utraconych korzyści z tytułu przeprowadzonych 

wcześniej inwestycji. Praktyka ostatnich lat dowodzi, Ŝe samorządy nie osiągają 

porozumienia w sprawach majątkowych i spory muszą znajdować finał przed sądami 

powszechnymi. 

 Decyzje w sprawie zmian granic muszą być odpowiednio przygotowane. Nie mogą 

w tym zakresie wystarczać wnioski i opinie zainteresowanych samorządów oraz opinia 

wojewody. Standardem powinny stać się dokumenty strategiczne uzasadniające kierunek 

rozwoju jst oraz analizy ekonomiczne, przeprowadzone przez niezaleŜne ośrodki, które 

wskazywałyby czy dla rozwoju zainteresowanych gmin, aglomeracji i województwa 



potrzebna jest taka zmiana granic i jaki ewentualny /destrukcyjny/ wpływ moŜe mieć ona 

dla bytu ekonomicznego tych jst. 

 Rozwój naszego Państwa, a w szczególności jego obszarów wschodnich, powinien 

iść w parze z kształtowaniem polityki miejskiej w taki sposób, aby największe miasta 

Polski nie zostały pozbawione moŜliwości rozwoju. Tak szerokie zaangaŜowanie w proces 

zmian granic gmin otaczających duŜe miasta /przed wprowadzeniem ustawy 

o metropoliach i obszarach metropolitalnych/ będzie opóźniać rozwój całej aglomeracji. 

Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy prawidłowe funkcjonowanie takiego organizmu 

wymaga umiejętności wywaŜenia interesów wszystkich stron, takŜe zdolności 

konsyliacyjnych i umiejętności rezygnowania z partykularnych interesów w imię dobra 

wspólnego mieszkańców takiej aglomeracji  

 

Solina, 12 czerwca 2008 r. 
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Otrzymują: 
 

1. Parlamentarzyści z województwa podkarpackiego. 
2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 
3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
4. Wojewoda Podkarpacki. 
5. Ogólnopolskie organizacje samorządowe. 
6. A/a. 

 
 


