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Wprowadzenie  
 

Zmiany wewnętrznych granic administracyjnych w państwie są możliwym 

i dopuszczalnym przez prawo polskie działaniem. Najczęściej są inicjowane ze względów 

gospodarczych i społecznych. Zgodnie z współczesnymi trendami i politykami gospodarczymi 

wszelkie działania podejmowane w sferze publicznej powinny być ukierunkowane na 

zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, a zatem powinny zmierzać  do zmniejszania 

nierówności we wszystkich możliwych zakresach. Regulacje prawne co do zasady mają 

umożliwiać podejmowanie działań oraz ułatwiać współpracę rozmaitych interesariuszy, w tym 

przypadku zainteresowanych weryfikacją wewnętrznych granic administracyjnych. Nie jest 

jednocześnie możliwe, aby regulacje prawne tworzone na poziomie kraju umożliwiały 

dogłębne rozstrzyganie pojedynczych przypadków, ich rola ogranicza się to tworzenia 

ogólnych ram postępowania i wskazywania koniecznych warunków jakie powinny być 

spełnione w trakcie podejmowania decyzji. Oczywistymi determinantami rozwijania prawa i 

jego uszczegółowiania jest powtarzalność przypadków występujących w rozmaitych procesach 

społecznych i gospodarczych. Skala ich występowania najczęściej prowadzi do powstawania 

różnych  grup interesariuszy zainteresowanych tworzeniem regulacji prawnych, które będą 

umożliwiać zgodne podejmowanie działań. Aktualnie podstawy prawne dokonywania zmian 

wewnętrznych granic administracyjnych w Polsce są wyrażone w kilku aktach:  

1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 

483 z późn. zm.),  

2) Ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2021 roku, poz. 

1372 z późn. zm.),  

3) Ustawie o samorządzie powiatowym z dn. 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2020 roku, 

poz. 920 z późn. zm.),  

4) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu 

postepowania 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 (Dz.U. z 2014 

roku poz. 310),  

5) przyjętej przez Polskę Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej 

w Strasburgu 15 października 1985 roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 z późn. zm.). 

 Powyższe regulacje prawne tworzą swoiste warunki dla inicjatyw i działań 

podejmowanych przez rozmaite podmioty prawne. Wyżej wymienione akty prawne odnoszą 

się równocześnie do zasad i wartości, którymi powinny kierować się jednostki samorządu 

terytorialnego (jst) podejmujące działania na rzecz zmian swoich granic administracyjnych. 

Stanowią również przyczynek do podejmowania inicjatyw międzyorganizacyjnych na rzecz 

rozwiązywania problemów, których rozstrzygnięcie jedynie na drodze prawnej nie jest możliwe 

z różnych względów, a które w ww. aktach prawnych zostały dostrzeżone.  

Celem opracowania jest zebranie argumentów do dyskusji na temat ograniczeń 

prawnych i kompetencyjnych oraz możliwych kierunków zmian wspierających procesy 

integracji terytorialnej1.  

 
1 Zgodnie z polityką regionalną Unii Europejskiej spójność terytorialna jest kojarzona ze zrównoważonym 

rozwojem, co zostało zapoczątkowane w 1977 roku w Traktacie z Amsterdamu. Od tego czasu pojęcie spójności 

terytorialnej ewoluowało i obecnie w sferze rozwoju regionalnego jest rozpatrywane wieloaspektowo. W 

literaturze spójność terytorialna pojmowana jest w co najmniej czterech znaczeniach, jako: 1) rozwój 

endogeniczny i policentryczny, 2) tworzenie powiązań sieciowych, 3) wyrównywanie międzyregionalnych 

dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, 4) zapewnienie dostępności do usług i infrastruktury. 

Por. opracowanie Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Zaleski J., Terytorialny wymiar 

wzrostu i rozwoju, Difin, Warszawa 2015.  
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Niniejsze opracowanie obejmuje obszerny fragment opinii naukowej (autorki 

opracowania) na temat procesu zmiany granic administracyjnych jednostek samorządu 

terytorialnego uruchomionego z inicjatywy Miasta Słupsk, wyrażonej w Uchwale Rady 

Miejskiej Miasta Słupsk z dn. 29 grudnia 2021 roku2. Opinia naukowa została sporządzona z 

inicjatywy Gminy Słupsk. Zakres przedmiotowy opinii naukowej odnosi się do ekonomicznych 

aspektów funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządzania procesami 

gospodarczymi. Wykorzystane studium przypadku obrazuje złożoność problematyki zmian 

granic administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a przede wszystkim ryzyka, 

których trudno uniknąć w procesie, który zostaje uruchomiony, w który zostaje włączonych 

wiele podmiotów i nie jest zarządzany.   

 

Przyjęte w opracowaniu założenia 
 

1) Wymienione wyżej akty prawne wskazują, że decyzja zmiany granic może zostać 

podjęta jeśli interes publiczny nie może zostać osiągnięty w inny dopuszczalny prawem 

sposób i jednocześnie zmiana granic nie może być dokonywana wyłączenie w interesie 

jednej ze stron. Oznacza to, że decyzja o zmianie granic powinna zostać podjęta po 

uprzednim szczegółowym badaniu możliwych następstw ekonomicznych i społecznych 

dla jednostek samorządu terytorialnego, których zmiana miałaby dotyczyć.  

2) Zgodnie z formalnymi wymaganiami zawartości wniosku  dotyczącego zmiany granic 

administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego3 należy przedstawić formalne 

stanowiska, tj. uchwały organów stanowiących zainteresowanych jednostek samorządu 

terytorialnego zawierające opinie oraz wyniki konsultacji z mieszkańcami. Należy 

uznać, że każda strona uczestnicząca w postępowaniu (miasto, gmina, powiat) ma 

prawo do obrony własnych interesów. 

3) W przypadku braku zgody uczestniczących w postępowaniu stron, szczególnie ważne 

jest rozstrzyganie problemu i podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne i wiarygodne 

analizy ekonomiczne, finansowe i społeczne prowadzone na podstawie aktualnych 

danych, uwzględniające sytuację wszystkich zainteresowanych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz konsekwencje zmian w przyszłości, zarówno w krótszej jak 

i dłuższej perspektywie dla każdego podmiotu.  

4) Najkorzystniejszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem sprzyjającym dokonywaniu 

tak ważnych zmian, jest zgodne wnioskowanie o zmiany granic terytorialnych 

i administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskanie zgodnego 

stanowiska wymaga wspólnego podjęcia badań w poszczególnych obszarach 

działalności jst, poszukiwania obopólnych korzyści oraz podejmowania inicjatyw 

równoważących obciążenia związane ze zmianą granic. Arbitralne odebranie zasobów 

jednej jst i przekazanie drugiej jst prowadzi do zaostrzenia konfliktów społecznych i 

niweczy  szanse na zgodną współpracę oraz wspólne projektowanie i dokonywanie 

zmian granic w przyszłości. 

5) W perspektywie zmian zachodzących wewnątrz oraz w otoczeniu każdej  jednostki 

terytorialnej oraz kolejnych wyzwań związanych utrzymaniem i podnoszeniem  

dobrobytu mieszkańców, rozwijanie współpracy oraz budowanie partnerstw 

międzyorganizacyjnych powinno być absolutnym priorytetem polityki samorządowej. 

 
2 Uchwała Nr XXXIX/590/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk. 
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku w sprawie trybu postepowania 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 (Dz.U. z 2014 roku poz. 310, par.2.2). 
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W dobie współczesnych wyzwań demograficznych, technologicznych, 

kompetencyjnych czy środowiskowych, żadna jednostka samorządu terytorialnego nie 

może uznać, że jest i będzie samowystarczalna.  

 

Główne pytania badawcze 
 

1. Czy strona inicjująca zmianę granic administracyjnych zebrała rzetelne, wiarygodne i 

aktualne dowody przemawiające za złożeniem wniosku o zmianę granic? 

2. Czy wszczęte przez stronę inicjującą postępowanie w sprawie przyłączenia wybranych 

terenów sąsiedniej gminy jest uzasadnionym i jedynym możliwym rozwiązaniem 

poprawy kondycji finansowej miasta, dobrobytu jego mieszkańców oraz zwiększenia 

zdolności rozwojowych? 

3. Czy podjęto badanie mające na celu ustalenie czy odłączenie wskazanych terenów od 

sąsiedniej gminy pozwoli jej utrzymać dobrobyt swoich mieszkańców na 

dotychczasowym poziomie i czy nie wpłynie na utratę szans rozwojowych lub znaczące 

ich obniżenie?  

 

Decyzje o zmianach granic administracyjnych powinny być podejmowane w 

perspektywie współczesnej wiedzy na temat problemów funkcjonowania jednostek samorządu 

terytorialnego, zidentyfikowanych szans i zagrożeń występujących w ich otoczeniu, a także  

zdolności do ich wykorzystywania lub pokonywania. Słabe rozeznanie zmian, trendów oraz 

brak lub słabość strategii rozwoju, brak wizji jednostki samorządu terytorialnego prowadzą do 

koncentracji na działaniach bieżących. Rezultatem takiego funkcjonowania jest słaba kondycja 

finansowa, ryzyko bankructwa, uciekanie się do drastycznych rozwiązań, które prowadzą do 

konfliktów społecznych. Podejmowanie działań na rzecz zmiany granic administracyjnych 

jednej jednostki samorządu terytorialnego kosztem drugiej i bez jej akceptacji może 

demotywować jednostki i grupy społeczne do angażowania się w rozwój lokalny. Wieloletnie 

wysiłki zaangażowanych w rozwój samorządów społeczności zostają zniweczone, a ich 

aktywność w konsekwencji przejęcia terenów zostaje ukarana. Decyzje o zmianach granic 

administracyjnych powinny być podejmowane ze szczególną ostrożnością. Jeśli dwie 

sąsiadujące gminy nie są w stanie dostrzec obopólnych korzyści ze zmiany granic, to jest 

prawdopodobne, że dotychczasowa współpraca była słaba i należy to dokładnie zbadać i 

wyciągnąć wnioski. Stosunkowo mała aktywność jst w otoczeniu, na polu 

międzyorganizacyjnym, w budowaniu partnerstw czy rozwijaniu sieci współpracy utrudniają 

rozwijanie jej potencjału gospodarczego. Zarządzanie skoncentrowane na sprawach bieżących 

i wewnętrznych, brak kompetencji do wykorzystywania nowoczesnych koncepcji i metod 

zarządzania (np. zarządzania procesami, cyfryzacji procesów, zarządzania relacjami 

zewnętrznymi, budowania łańcucha wartości) prowadzą do wykluczeń w budowaniu 

partnerstwa międzyorganizacyjnego, które to dzisiaj stanowi ważny fundament rozwoju. 

Dojrzałość organizacyjna zmienia się adekwatnie do wyzwań i trendów gospodarczych, jeszcze 

nie dawno gospodarki industrialnej, a dzisiaj gospodarki cyfrowej. Coraz większe znaczenie 

ma wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Aktualnie to dojrzałość 

procesowa i cyfrowa każdej organizacji tak naprawdę otwierają drzwi do współpracy 

międzyorganizacyjnej. Identyfikowanie wyzwań związanych z demografią, technologią, 

finansowaniem usług publicznych jest niezbędne aby tworzyć organizacje zdolne do szybkiego 

reagowania. Dynamika otoczenia sprawia, że trudno niejednokrotnie przewidzieć zmiany 

(wywołane np. katastrofami środowiskowymi, pandemią, czy konfliktami zewnętrznymi), 

dlatego należy budować elastyczne, kompetentne organizacje, które będą zdolne do szybkiego 

reagowania.  
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Opracowanie zostało sporządzone na podstawie analizy aktów prawnych oraz źródeł 

wtórnych obejmujących liczne dokumenty, w tym: protokoły, raporty, sprawozdania,  dane 

statystyczne, literaturę naukową, źródła internetowe udostępniane przez rozmaite organizacje 

działające w sektorze publicznym. Odwołania do źródeł można odnaleźć w tekście, przypisach 

dolnych oraz bibliografii. Struktura niniejszego opracowania opiera się na wprowadzeniu, 

czterech rozdziałach i zakończeniu. We wprowadzeniu wskazany został cel opracowania, 

przyjęte założenia, pytania badawcze, perspektywa  badawcza oraz źródła informacji. 

W pierwszym rozdziale poszerzona została perspektywa badawcza na podstawie literatury oraz 

publikacji OECD. Drugi rozdział obejmuje odniesienia do aktów prawnych stanowiących 

podstawę do podejmowania działań na rzecz zmian granic administracyjnych jednostek 

samorządu terytorialnego w powiązaniu z kierunkami badań naukowych oraz formułowanych 

zaleceń. Trzeci rozdział obejmuje studium przypadku procesu badawczego oraz jego rezultatów 

stanowiących podstawę do uruchomienia procedury rozszerzenia granic miasta.    

Rekomendacje dotyczące działań na rzecz bezkonfliktowego rozstrzygania problemu zmiany 

granic jst  zostały zawarte w czwartym rozdziale.  

 

 

1. Stan badań nad podziałem administracyjnym kraju i jego konsekwencji dla rozwoju 
gospodarczego  
 

Aktualny podział administracyjny państwa polskiego jest konsekwencją zmian jakie 

zachodziły na przestrzeni wielu lat, a przede wszystkim okresu po II wojnie światowej. Kolejne 

zmiany prowadziły albo do rozdrobnienia systemu albo jego centralizowania.  

Obecny podział administracyjny został ukształtowany w wyniku dwóch reform ustroju 

państwa polskiego: 

- pierwszej przeprowadzonej w 1990 r., kiedy wprowadzono odrębne od władzy 

rządowej struktury samorządu gminnego,  

- drugiej przeprowadzonej w 1998 r., kiedy wprowadzono samorząd na szczeblu 

powiatu i województwa.   

Zasady organizacji i funkcjonowania samorządu gminnego określono w ustawie z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, zaś terytorialny obszar działania jednostek 

samorządu gminnego wyznaczono w ustawie z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. 

Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w której ustawodawca przesądził o zachowaniu (ciągłości) 

dotychczasowych granic miast i gmin w zmienionych warunkach ustrojowych z uwagi na 

istniejące już w nich więzi społeczne.  

Zasady organizacji i funkcjonowania samorządu szczebla powiatowego i województwa 

określiły natomiast odpowiednio: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Osadzenie terytorialne 

tworzonych, nowych jednostek samorządu terytorialnego w podziale terytorialnym kraju tj. 

wyznaczenie ich liczby, obszaru i granic, w przeciwieństwie do wyodrębnienia terytorialnego 

gmin, nie było oparte na zasadzie bezpośredniej kontynuacji granic jednostek podziału 
administracyjnego kraju funkcjonujących przed 1990 r. Mocą ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o 

wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 

r. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.) utworzono 16 województw, zrywając z dotychczasowym - 

przyjętym dla celów administracji rządowej - podziałem kraju na 49 województw. Granice 

powiatów zostały natomiast wyznaczone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. z 1998 r. Nr 103, poz. 652) w sposób 

nawiązujący do podziałów terytorialnych okresu międzywojennego.  
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Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad struktura trójpodziału w samorządzie 

terytorialnym została utrzymana, jednak zmieniała się liczba i granice powiatów oraz gmin. 

Najnowsze opracowania naukowe wskazują na konieczność przeprojektowania systemu 

samorządowego. Od kilku lat zwraca się uwagę na nadmierne rozdrobnienie systemu, a w 

świetle narastających problemów finansowych oraz najnowszych wyzwań społeczno-

gospodarczych, technologicznych  i środowiskowych sugeruje się powrót do mniejszej liczby 

silnych regionów4 .   Zwraca się również uwagę na występowanie jednostek dysfunkcjonalnych 

w polskim systemie podziału terytorialnego, którymi są tzw. małe gminy, za jakie uznaje się 

gminy liczące do 5 tys. mieszkańców oraz gminy  obwarzankowe, czyli gminy wiejskie, które 

otaczają gminy miejskie i jednocześnie posiadają siedziby w gminach miejskich. Podobnie 

dysfunkcjonalne wydają się być powiaty położone wokół miasta na prawach powiatu z siedzibą 

w tym mieście. Badacze zwracają uwagę, że jednostki obwarzankowe generują większe koszty 

administracyjne i mogą utrudniać koordynację usług. Często przywołuje się analogię do 

„pasażera na gapę”. Zwraca się jednak uwagę, że sytuacje poszczególnych gmin 

obwarzankowych są różne i nie można przyjąć w tym zakresie generalizacji. Tam, gdzie 

dysfunkcje rzeczywiście występują postuluje się zamiast rozwiązań doraźnych w postaci 

przesuwania granic jednostek (które jedynie odkładają na przyszłość dotychczasowe problemy, 

generując równocześnie nowe), rozwiązania systemowe w postaci konsolidacji takich 

jednostek. Wszędzie tam natomiast, gdzie funkcjonowanie jednostek obwarzankowych nie 

stanowi przejawu sztucznie wyznaczonego podziału administracyjnego, postuluje się, by 

ewentualne problemy graniczne rozwiązywane były z wykorzystaniem instytucji współpracy 

międzysamorządowej. Ingerowanie w prawa do terytorium jednostki samorządu terytorialnego 

ma bowiem wymiar konstytucyjny i może być dokonywane jedynie w sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

Konstytucyjne określenie przesłanek kształtowania podziału terytorialnego państwa 

(art. 15 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej5 ), zasada ochrony granic społeczności 

lokalnych (art. 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego6 ), regulacje przewidziane w art. 4, 

 
4 S. Mazur, Modernizacja samorządu lokalnego w wybranych krajach – ujęcie modelowe [w:] Sprawne państwo. 

Reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach, red. S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015; E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Podział 

administracyjny a system finansowania gmin w Polsce. Studia BAS 2021, nr 4, 9-26; M. Mączyński, Czy istnieje 

potrzeba reformowania i różnicowania podstaw ustrojowo-organizacyjnych lokalnego samorządu terytorialnego 

w Polsce? Argumenty za i przeciw w świetle ustawy o samorządzie powiatowym [w:] Sprawne państwo. 

Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, red. M. Ćwiklicki, Kraków 2015; 

H. Izdebski, Trzeci etap reformy samorządu terytorialnego de(re)centralizacja, postcovid i...?, Analiza Celowa nr 

4/2021, Centrum Ekspertyzy Lokalnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego; 

P. Swianiewicz, Ocena podziału terytorialnego państwa z uwzględnieniem efektywności funkcjonowania urzędów 

organów jednostek samorządu terytorialnego – wnioski i rekomendacje, Raport przygotowany na zlecenie 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014;  J. Bober, J. Hausner, H. Izdebski, W. Lachiewicz, 

S. Mazur, A. Nelicki, B. Nowotarski, W. Puzyna, K. Surówka, I. Zachariasz, M. Zawicki, Narastające dysfunkcje, 

zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Małopolska 

Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013; P. Gibas, Zmiany 

poziomu rozwoju „obwarzankowych” małych miast i gmin miejsko-wiejskich w Polsce – Analiza porównawcza, 

„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2016, nr 279, str. 304-

311; A. Kudra-Ostrowska, Model przeprowadzania zmian granic gmin – problemy teraźniejszości, Centrum 

Ekspertyzy Lokalnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Analiza Celowa nr 

5/2021. 
5 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, Dz.U. z 

2009 r. Nr 114, poz. 946. 
6 Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1107. 
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art. 4a, art. 4b Ustawy o samorządzie gminnym7 wraz z aktami wykonawczymi8 stanowią model 

tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin oraz ustalania ich granic, który ma 

gwarantować, że ustalenie i zmiany granic poszczególnych jednostek dokonywane przez 

organy władzy publicznej nie będą arbitralne, i będą zapewniać względną stabilność 

terytorialnemu bytowi tych jednostek9. Taki stan prawny chroni każdą jednostkę samorządu 

terytorialnego przed niekorzystnymi dla nich zmianami granic administracyjnych. Wobec 

powyższych uwarunkowań, rekomendowane są działania na rzecz zacieśniania współpracy, 

która może w przyszłości zaowocować obopólnym uznaniem korzyści łączenia się w większe 

jednostki na rzecz zwiększania potencjału gospodarczego i podnoszenia dobrobytu 

mieszkańców.   

Interesujących wniosków dostarczają badania nad współpracą gmin obwarzankowych 

z gminami miejskimi. Opublikowane w 2020 roku wyniki badań Lecha Jańczuka wskazują na 

słabe zaangażowanie we współpracę sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego. 

Pomimo wysiłków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w 2013 roku, kiedy to zainicjowano 

tworzenie Centrów Usług Wspólnych, zachęty finansowe oraz większą swobodę organizacyjną 

na rzecz konsolidacji terytorialnej, rezultaty okazały się niesatysfakcjonujące. Wyniki badań 

wskazują, że na przestrzeni ostatnich trzech dekad funkcjonowania samorządu gminnego w 

Polsce większość gmin obwarzankowych (ponad 56%) nie wypracowała mechanizmów 

koordynacji i współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych. Podjęte działania na rzecz 

współpracy  przez pozostałe gminy odnoszą się do realizacji zadań z zakresu transportu 

publicznego oraz zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków. Badania pokazują również wyraźny 

brak współpracy z podmiotami niepublicznymi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego10. 

Na szczególną uwagę zasługuje raport z badań opracowany przez Dyrekcję 

ds. Zarządzania Publicznego (GOV) OECD oraz Centrum ds. Przedsiębiorczości, MŚP, 

Regionów i Miast (CFE), pod auspicjami Komitetu ds. Zarządzania Publicznego i Komitetu 

Polityki Rozwoju Regionalnego OECD. Raport został zatwierdzony przez Komitet OECD 

ds. Zarządzania Publicznego (PGC) oraz Komitet OECD ds. Polityki Rozwoju Regionalnego 

(RDPC) w dniu 16 czerwca 2021 r. i opublikowany na stronie OECD11. Obejmuje liczne 

wyzwania dla samorządów lokalnych w Polsce ale i zalecenia. Warto w tym miejscu odnieść 

się chociażby do kilku, bezpośrednio odnoszących się do problemów poruszanych 

w niniejszym opracowaniu: 

• zrównoważony rozkład populacji będzie się zmieniać, ponieważ MOF (miejskie 

obszary funkcjonalne) przyciągają coraz więcej mieszkańców Polski, a obszary 

 
7 Tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 
8 Rozporządzenie 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 (Dz.U. Nr 86, poz. 943 oraz z 2002 r. Nr 93, poz. 824). 
9 A. Feja-Paszkiewicz, Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie trybunału konstytucyjnego — wybrane 

problemy, „Przegląd Prawa i Administracji” 2010, LXXXIII, str. 21 – 47. 
10  L. Jańczuk, Współpraca gmin obwarzankowych na płaszczyźnie gospodarczej. Zarys problemu, „Rocznik 

Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2020, nr 18, z. 4, str. 247–259; Ocena sytuacji samorządów lokalnych, 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013, http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/ocena-sytuacji-

samorzadow-lokalnych.pdf;; Polskie obwarzanki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013, 

https://www.lzg24.pl/sites/default/files/ministerstwo.pdf 
11 Better Governance, Planning and Services in Local Self-Governments in Poland, OECD Publishing, Paris 

2021,  https://doi.org/10.1787/550c3ff5-en. Pobrano 4.03.2022 https://www.oecd.org/publications/better-

governance-planning-and-services-in-local-self-governments-in-poland-550c3ff5-en.htm  

 

 

http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/ocena-sytuacji-samorzadow-lokalnych.pdf
http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/ocena-sytuacji-samorzadow-lokalnych.pdf
https://doi.org/10.1787/550c3ff5-en
https://www.oecd.org/publications/better-governance-planning-and-services-in-local-self-governments-in-poland-550c3ff5-en.htm
https://www.oecd.org/publications/better-governance-planning-and-services-in-local-self-governments-in-poland-550c3ff5-en.htm
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niemetropolitalne (zwłaszcza te odległe) odnotowują gwałtowny spadek liczby 

ludności; 

• odpływ ludności, w połączeniu z szybkim starzeniem się społeczeństwa i niskim 

poziomem zastępowalności młodego pokolenia zagraża korzystnej strukturze 

wiekowej polskiej siły roboczej; 

• zmniejszanie się liczby ludności i starzenie się społeczeństwa, zwłaszcza 

w gminach niemetropolitalnych, stanowi dla Polski istotne wyzwanie w zakresie 

polityki i zarządzania, łączące się z takimi problemami jak niedobór siły 

roboczej wspierającej wzrost gospodarczy, rosnące koszty świadczenia usług 

publicznych czy zmniejszona baza podatkowa. 

Wśród licznych rekomendacji zawartych w Raporcie OECD warto zwrócić uwagę na te, które 

promują współpracę. W celu wspierania skutecznej koordynacji wewnętrznej poprzez 

mechanizmy instytucjonalne i partnerstwa, jednostki samorządu lokalnego mogłyby rozważyć:  

• utworzenie odpowiednich do potrzeb zespołów zadaniowych składających się 

z przedstawicieli różnych jednostek/wydziałów (oraz w miarę możliwości 

zewnętrznych interesariuszy) do pracy nad przekrojowymi zagadnieniami 

programowymi;  

• wykorzystanie istniejących stałych rad/komisji do poprawy koordynacji prac 

w ramach jednostki w zakresie poszczególnych zagadnień programowych;  

• promowanie wspólnego planowania działań i wspólnej polityki pomiędzy 

dwiema lub kilkoma niezależnymi jednostkami organizacyjnymi w celu 

lepszego planowania i doskonalenia strategii rozwoju lokalnego, 

w szczególności poprzez zachęcanie jednostek/wydziałów do integrowania prac 

wokół wspólnych celów i zadań strategicznych; 

• zapewnienie otwartej i regularnej wymiany informacji i dokumentów między 

jednostkami organizacyjnymi, w szczególności poprzez internetowy system 

zarządzania informacjami i dokumentami.   

W Raporcie OECD (2021) wskazano również wagę wykorzystywania dowodów i 

faktów w podejmowaniu decyzji strategicznych w polskich samorządach lokalnych. Podkreśla 

się, że wyzwania te związane są przede wszystkim z dostępnością danych i ograniczonymi 

kompetencjami, w tym zdolnościami analitycznymi, jak również z ograniczoną świadomością 

i zrozumieniem potencjalnych korzyści płynących z poprawy efektywności i jakości usług 

publicznych. Przedstawione rekomendacje w tym zakresie mają  na celu promowanie 

wykorzystywania dowodów przez polskie samorządy lokalne przy projektowaniu, wdrażaniu 

i weryfikacji polityk i regulacji. Zawierają one również porady dotyczące rozwoju ram 

instytucjonalnych, potencjału i mechanizmów monitorowania i ewaluacji efektów interwencji 

publicznych.  

Podjęta w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania analiza działań oraz 

rezultatów powołanej Komisji doraźnej w sprawie rozszerzenia granic administracyjnych 

Miasta została przeprowadzona w perspektywie obowiązujących regulacji prawnych, wyników 

badań naukowych, rekomendacji i zaleceń środowiska naukowego i samorządowego, a także 

powszechnych zasad postępowania badawczego.  

 

2. Podstawy prawne dokonywania zmian granic administracyjnych gmin oraz ich 
konsekwencje dla praktyki gospodarczej  
 

Odniesienie się do zidentyfikowanych problemów wymaga w pierwszej kolejności 

przypomnienia warunków prawnych dotyczących wprowadzania zmian w zakresie 

wewnętrznych granic administracyjnych w Polsce oraz ich konsekwencji dla praktyki 

gospodarczej.  Ochrona granic społeczności lokalnej została ujęta w art. 5 Europejskiej Karty 
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Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku,  

przyjętej, ratyfikowanej i potwierdzonej przez Prezydenta RP w dniu 26 kwietnia 1993 roku. 

Art. 5 zawiera następującą treść: „Każda zmiana granic społeczności lokalnej wymaga 

uprzedniego przeprowadzenia konsultacji z zainteresowaną społecznością, możliwie w drodze 

referendum, jeśli ustawa na to zezwala”. Należy zatem rozumieć, że punktem wyjścia do 

podejmowania działań na rzecz zmiany granic administracyjnych jednostki samorządu 

terytorialnego jest opinia społeczności, której sprawa dotyczy.  

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w art. 4a oraz art. 4b również 

jednoznacznie podkreśla znaczenie opinii mieszkańców gminy, której zmiana granic miałaby 

dotyczyć. Gmina składająca wniosek o zmianę granic administracyjnych powinna przedstawić 

opinie  mieszkańców gminy, których tereny miałyby zostać przyłączone.  Można zatem uznać, 

że opinie mieszkańców gminy, których terytorium miałoby zostać pomniejszone lub całkowicie 

wchłonięte przez inną gminę będą uwzględnione w podejmowaniu decyzji przez uprawniony 

organ, w tym przypadku Radę Ministrów (Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, art. 4.1.).  Ustawa nie narzuca ani metod ani zasad prowadzenia konsultacji 

społecznych, wprowadza jedynie czas ich przeprowadzenia, tj. 3 miesiące od dnia otrzymania 

wystąpienia o opinię. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 roku 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,  

określa tylko ogólne zasady prowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Zgodnie 

z Rozporządzeniem (art. 2.1, pkt. 6) wyniki konsultacji mają obejmować rozkład odpowiedzi 

uprawnionych do głosowania mieszkańców w trzech wariantach możliwych odpowiedzi: 

1) popierających zmianę granic gminy, 2) przeciwnych i 3) wstrzymujących się. Wyniki 

głosowania powinny uwzględniać podział na jednostki pomocnicze gminy. Rozporządzenie nie 

zawiera ponadto żadnych treści odnoszących się do metodologii badań czy procesu 

badawczego. Powstaje zatem pytanie, jak należy przeprowadzić badanie i jak zagwarantować 

wiarygodność uzyskanych wyników w sytuacji, kiedy to zainteresowane gminy nie są zgodne 

w sprawie zmiany granic administracyjnych. Nie bez znaczenia będzie jak zostanie 

sformułowany i powiązany cel badań z pytaniami badawczymi, jak zostanie ustalony poziom 

reprezentatywności badania, jakie techniki badawcze zostaną zastosowane, czy przyjęta 

procedura badawcza umożliwi wszystkim mieszkańcom jednakowy udział w badaniu. 

Te niejasności istotnie mogą podważyć wiarygodność, a nawet zasadność każdego badania, 

a w konsekwencji jego znaczenie w procesie podejmowania decyzji. Dlatego też na 

organizatorze konsultacji spoczywa szczególny obowiązek dochowania najwyższej 

staranności, aby wyniki konsultacji oddawały rzeczywiste stanowisko mieszkańców, a samo 

badanie nie tworzyło podstaw do stawiania zarzutów niereprezentatywności czy 

zniekształcania wyników.   

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (art. 4, ust. 3 i 4) 

„ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium 

możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy przestrzenny, uwzględniający więzi 

społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań 

publicznych”.  W następnej kolejności Ustawa wprowadza wymóg, zgodnie z którym ustalenie 

granic gmin czy miasta oraz ich zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę 

społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. nie rozwija tego wymogu, tzn. nie doprecyzowuje jak 

uwzględniać ww. infrastrukturę  oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. Ujęcie 

statyczne obecnego stanu może nie być wystarczające dla procesu podejmowania decyzji. 

Zarówno infrastruktura, układ urbanistyczny jak i charakter zabudowy należy analizować 

również w świetle przyjętych planów inwestycyjnych, poczynionych już inwestycji oraz 
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obciążeń finansowych związanych z kredytowaniem przedsięwzięć.  Rozporządzenie określa 

natomiast jakie warunki muszą być spełnione (art. 4d Ustawy) oraz jakie informacje powinien 

zawierać wniosek o zmianę granic. Dane statystyczne odnoszące się do liczby ludności, 

gruntów, wypisy z miejscowego zagospodarowania przestrzennego, mapy topograficzne, 

wypisy z operatu ewidencyjnego oraz mapy ewidencyjne nie budzą wątpliwości, zwłaszcza, 

że wymagają potwierdzenia zgodności danych przez właściwego starostę. Jak jednak odnieść 

się do takich informacji jak szacunkowe koszty jednorazowe i stałe wprowadzenia zmiany, 

szacunkowe plany dochodów i wydatków w następnym roku budżetowym gmin objętych 

wnioskiem. Analizy oraz plany tworzone są przez zainteresowane gminy niezależnie od siebie, 

zatem ich użyteczność w procesie podejmowania decyzji o zmianie granic jst staje się co 

najmniej wątpliwa. Jednostki odmiennie nastawione do zmiany granic, niewątpliwie 

podporządkują swoje analizy i plany spełnieniu swoich własnych celów. Brak precyzyjności 

przepisów, co do sposobu i zakresu wymaganych analiz oraz ekspertyz nakazuje zachowanie 

szczególnej ostrożności przy podejmowaniu rozstrzygnięć granicznych, jeżeli nie występuje 

zgoda zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, co do proponowanej zmiany 

terytorialnej. Przedłożone dokumenty powinny opierać się na weryfikowalnych danych 

i wnioskach. Wszędzie tam gdzie pojawiają się wątpliwości co do stanu faktycznego, konieczne 

jest ich rozstrzygnięcie na etapie przygotowywania wniosku. W  przeciwnym przypadku, 

ryzyko popełnienia błędu w tak ważnej ustrojowo sprawie, jaką jest zmiana granic jednostek 

samorządu terytorialnego, wydaje się nieuniknione i osłabiające szanse realizacji celu, nawet 

jeśli wydaje się on słuszny. 

  

3. Analiza uruchomionego procesu rozszerzenia granic administracyjnych: studium 
przypadku  
 

W dniu 24 lutego 2021 roku Rada Miejska w Słupsku uchwaliła powołanie Komisji 

doraźnej ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupsk (Uchwała nr XXVIII/460/21 

z dn. 24 luty 2021 r.). Zadaniem Komisji było przeanalizowanie zasadności i możliwości 

rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupsk oraz przedstawienie stosownych 

rekomendacji Radzie Miejskiej w Słupsku. Komisja zakończyła swoją pracę w dniu 29 grudnia 

2021 roku i przedstawiła Radzie Miejskiej w Słupsku sprawozdanie ze swojej działalności oraz 

rekomendacje w przedmiotowej sprawie.  

W sprawozdaniu przedstawiono trzy warianty poszerzenia granic Miasta, następnie 

zarekomendowano jeden wariant. W wariancie tym wskazano obszar pięciu sołectw i jednego 

obrębu ewidencyjnego, które przylegają do miasta i mogłyby zostać włączone do jego granic. 

W przedstawionym Sprawozdaniu Komisja dokonała uzasadnienia swojej rekomendacji, które 

zostało przedstawione w kilku częściach dotyczących: 1) rozwoju miasta, demografii i terenów 

inwestycyjnych, 2) dojazdu do miasta i transportu publicznego, 3) dojazdu do miasta 

i transportu samochodowego oraz inwestycji drogowych, 4) usług dla mieszkańców w zakresie 

edukacji, kultury, zdrowia, 5) gospodarki odpadami.  

W świetle 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 i miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany 

nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach, prace Komisji 

objęły wszystkie elementy (a nawet więcej), które powinien zawierać wniosek o zmianę granic 

gmin. Jednak po szczegółowym zapoznaniu się z przedstawionymi w sprawozdaniu dowodami 

oraz opiniami należy zwrócić uwagę na szereg słabości natury merytorycznej oraz 

metodologicznej przeprowadzonego badania. Badania przeprowadzone przez Komisję oraz 

przygotowane sprawozdanie niewątpliwie można uznać jako ważny wkład w porządkowanie 

wiedzy na temat sytuacji gospodarczej Miasta oraz sąsiadujących gmin. Jednak z uwagi na 
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przyjęcie wyłącznie perspektywy docelowych korzyści jakie może uzyskać Miasto po 

przyłączeniu rekomendowanych przez Komisję terenów, nie można uznać, że jest to 

wyczerpujące badanie i jednoznacznie uzasadniające dokonanie zmian granic.  

Uzasadnienie rozszerzenia granic Miasta w części dotyczące rozwoju miasta, 

demografii i terenów inwestycyjnych zostało poprzedzone ważnym ale i oczywistym 

założeniem, w którym wskazano, że miasto, aby prawidłowo funkcjonować i rozwijać się 

powinno utrzymywać lub zwiększać liczbę swoich mieszkańców ponieważ odpływ 

mieszkańców i jego wyludnianie prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu miasta oraz 

problemów gospodarczych i społecznych. W dalszej części wskazano właściwe argumenty, 

odnosząc się do aktualnej powierzchni miasta oraz liczby mieszkańców, a także dokonano 

porównań z innymi podobnej wielkości miastami. Zauważono, że Miasto Słupsk posiada 

najmniejszą powierzchnię w stosunku do liczby ludności we wskazanym porównaniu 

z siedmioma miastami: Jaworzno, Piaseczno-Miasto, Jastrzębie Zdrój, Kalisz, Grudziądz, 

Nowy Sącz, Legnica. Na tle tych miast powierzchnia Słupska jest najmniejsza. Autorzy 

Sprawozdania nie uzasadnili doboru próby badawczej, trudno zatem na tej podstawie ocenić, 

czy wskazana próba badawcza jest reprezentatywna dla badanej populacji. Wyciąganie na tej 

podstawie wniosków dotyczących relacji powierzchni miasta i liczby mieszkańców nie zostało 

uzasadnione. Wskazania mają charakter raczej intuicyjny. Badanie wymagałoby w pierwszej 

kolejności zdefiniowania populacji, czyli zbioru elementów podlegających badaniu 

statystycznemu, w tym przypadku miast, z którymi będzie porównywana sytuacja Miasta 

Słupsk. Wstępnie również można założyć, że taka analiza może być mało użyteczna, jeśli nie 

uwzględni się odpowiednio dobranych zmiennych, np. czasowych, przestrzennych, 

relacyjnych, etc. 

Autorzy Sprawozdania odwołują się do prognoz demograficznych przeprowadzonych 

przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), z których wynika, że proces wyludniania się Miasta 

Słupsk będzie się pogłębiał. Jednocześnie stwierdzono, że powodem jest odpływ mieszkańców 

na tereny podmiejskie oraz migracja do wielkich miast. Nie ustalono jednak rozkładu kierunku 

odpływów. Nie uwzględniono również emigracji zagranicznych mieszkańców Słupska. 

Przytoczone dane GUS odnośnie wewnętrznych migracji na terenie Miasta Słupsk 

i okolicznych gmin potwierdzają występowanie zjawiska suburbanizacji wywołanego 

bogaceniem się społeczeństwa, zmieniającym się stylem życia oraz  potrzebami poszukiwania 

atrakcyjniejszych warunków życia, zwłaszcza dla młodych rodzin. Trudno też oczekiwać w 

najbliższych latach odwrócenia trendu na rzecz reurbanizacji, zważywszy, że potencjał rozwoju 

Miasta osłabia się. Zatrzymanie młodych osób w wieku produkcyjnym w centrach miast 

wymaga strategicznego planowania i konsekwentnego inwestowania w tworzenie atrakcyjnej 

przestrzeni do życia. Trudno się nie zgodzić, że podejmowane inicjatywy przez Miasto na rzecz 

poszerzenia granic administracyjnych mogłoby posłużyć wyhamowaniu  trendu 

ekonomicznego osłabiania miasta. Zapewne włodarze Miasta Słupsk zdają sobie również 

sprawę z rozwijającego się równolegle, zwłaszcza w dużych aglomeracjach trendu 

dezurbanizacji. Coraz częściej mieszkańcy dużych miast poszukują dla siebie miejsca w 

oddalonych mniejszych miastach. Ten trend może być szansą w najbliższym czasie dla Miasta 

Słupsk, aby przyciągnąć młodych ludzi, zwłaszcza u progu kariery zawodowej. Należy jednak 

liczyć się z zaobserwowanym już procesem wykształcania się mniejszych miejscowości 

tworzących konkurencyjną, atrakcyjną przestrzeń do życia. Trend ten jest mocno kojarzony 

z rozwojem technologii cyfrowych (informacyjnych i komunikacyjnych) oraz 

z upowszechnianiem się pracy zdalnej.  

Problemy inwestycyjne w Sprawozdaniu są rozwinięte w niewielkim stopniu. Autorzy 

ograniczają się zaledwie do wskazania, że większość terenów miasta przeznaczonych pod 

funkcję produkcyjno-składową jest już zagospodarowana. Ponieważ nie przedstawiono w tej 

części żadnych analiz ani możliwych scenariuszy rozwoju, trudno zatem odnieść się do takich 
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argumentów. Rozwój przemysłu wymagającego obszernych terenów budowlanych odbywa się 

aktualnie z oczywistych względów w oddaleniu od dużych miast, przy czym to właśnie duże 

miasta stanowią centra biznesowe. Badania w tym zakresie należałoby pogłębić, aby przyjąć 

właściwą perspektywę projektowania rozwoju Miasta Słupsk.  

Dojazd do miasta oraz transport publiczny stanowiły kolejny obszar badań Komisji. Jak 

się wydaje transport publiczny stanowi domenę Miasta Słupsk. Z oczywistych względów 

miasto stanowi główny węzeł komunikacyjny i w oparciu o umowy międzygminne zapewnia 

usługi dla mieszkańców sąsiednich gmin. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku jest 

organizatorem ruchu i ustala warunki i zasady przejazdu, a Miejski Zakład Komunikacji 

sp. z o.o. świadczy usługę transportu publicznego dla miasta i najbliżej położonych sołectw. 

Autorzy nie odnieśli się do kondycji finansowej przedsiębiorstwa i nie wskazali w jaki sposób 

zmiana granic miasta wpłynie na poprawę świadczonych usług. Nie wskazali również jak 

przebiega współpraca z gminami ościennymi w zakresie planowania usług oraz stosowanych 

dopłat.  Przytoczone wyniki badań wskazują na zasięg świadczonych usług, nie oznacza 

to jednak, że po ewentualnej zmianie granic zajdą w tym zakresie istotne zmiany, oczywiście 

poza źródłami finansowania. Przedstawiona analiza świadczy o możliwym funkcjonalnym 

połączniu Miasta Słupsk z obszarami podmiejskimi. Zawsze jednak należy wziąć pod uwagę, 

czy współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach poszczególnych funkcji czy 

zadań własnych nie przyniesie większych korzyści mieszkańcom. Takiej analizy nie 

przedstawiono.  

Dojazd do miasta w perspektywie transportu samochodowego oraz inwestycji 

drogowych był przedmiotem kolejnych analiz Komisji. Zaprezentowane w Sprawozdaniu 

obserwacje oraz wnioski z badań  wskazują, że Komisja nie widzi innych możliwości 

rozstrzygnięcia problemów nasilonego ruchu mieszkańców sołectw przylegających do miasta 

jak tylko poprzez włączenie wskazanych terenów do granic administracyjnych Słupska. 

Głównym uzasadnieniem jest możliwość realizacji inwestycji drogowych w celu usprawnienia 

komunikacji w ramach inwestycji skierowanych do swoich mieszkańców. Zasadne jest aby to 

grupy mieszkańców korzystających z transportu samochodowego w godzinach szczytu przede 

wszystkim partycypowały w kosztach takich inwestycji. Powstaje jednak pytanie, czy 

wyczerpano możliwości współdziałania z gminami ościennymi w zakresie inwestowania 

w infrastrukturę drogową. Nie przedłożono żadnych dowodów w sprawie inicjatyw 

i ewentualnych porozumień w tej sprawie z Gminą Słupsk.  

Usługi społeczne dla mieszkańców w zakresie edukacji, kultury i zdrowia stanowiły 

kolejny przedmiot analizy Komisji. W Sprawozdaniu zestawiono dane obejmujące liczbę 

dzieci, młodzieży i dorosłych korzystających z edukacji przedszkolnej i szkolnej w Mieście 

Słupsku oraz wysoki udział w tej liczbie mieszkańców spoza miasta. Przedstawiono również 

wysokość subwencji oraz wysokość dopłat dokonanych przez Miasto Słupsk w latach 2016-

2020. Nie wprowadzono jednak informacji na temat współpracy z gminami oraz ich kosztów 

ponoszonych na rzecz miasta. Podobny sposób prezentacji zastosowano w omówieniach usług 

kulturalnych i zdrowotnych. Nie omówiono zasad dostępu do tych usług mieszkańców spoza 

miasta, kosztów ponoszonych przez nich samych i przez ich gminy. Ważnym aspektem 

świadczenia takich usług są korzyści uzyskiwane z ekonomii skali. Nie przedstawiono ani 

wyliczeń ani symulacji dla możliwych źródeł finansowania. Zwłaszcza w zakresie edukacji, 

kultury i zdrowia współpraca miasta oraz ościennych gmin jest szczególnie ważna. Gminy 

najczęściej nie są w stanie stworzyć alternatywnej i satysfakcjonującej oferty swoim 

mieszkańcom, powinny być zatem zainteresowane rozwijaniem usług dla swoich mieszkańców 

również w mieście. W tym jednak przypadku konieczna byłaby szczegółowa analiza stanu 

obecnego, ale i ujętego w planach rozwojowych, zwłaszcza jeśli poczynione zostały już 

inwestycje. Usługi społeczne w zakresie edukacji, kultury i zdrowia mają szczególne znaczenie 

dla budowania kapitału ludzkiego miasta i gmin. Często są też niedoceniane przez samych 
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mieszkańców. Zwłaszcza w tych obszarach konieczne jest właściwe komunikowanie roli 

dostępu do edukacji na wysokim poziomie, szerokiej oferty kulturalnej oraz ochrony zdrowia.  

Ostatnia część Sprawozdania została poświęcona gospodarce odpadami. 

Z przedstawionej analizy wynika, że jest to jeden z najważniejszych powodów wszczęcia starań 

o przyłączenie przyległych sołectw, a w tym przypadku sołectwa , w którym zlokalizowany jest 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Jak wynika z przytoczonej argumentacji Zakład jest 

częścią Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o w Słupsku, należącego do Miasta 

Słupsk, świadczy usługi dla całego Powiatu. Przytoczone dane wskazują, że głównym 

beneficjentem tej działalności jest Gmina Słupsk, z uwagi na własność terenu, na którym 

zlokalizowany jest Zakład, a tylko Miasto Słupsk ponosi koszty modernizacji składowiska 

odpadów. Ponadto, jak wskazują autorzy Sprawozdania Gmina Słupsk wprowadziła w 2016 

roku zapisy do planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiające budowę dalszych 

kwater i rozwoju składowiska. Można zgodzić się, że zapisy te są niekorzystne dla rozwoju 

składowiska, jednak nie wskazano podstaw decyzji podjętych przez Gminę Słupsk. 

Ze sprawozdania nie wynika jakie są powody takiej decyzji, czy występują jakieś ograniczenia 

środowiskowe, społeczne, zdrowotne, czy finansowe. Nie wiadomo też jaka jest polityka 

Gminy Słupsk w prowadzeniu gospodarki komunalnej, nie wskazano jaki jest poziom 

samodzielności zainteresowanych jst i jaki jest zakres oraz przebieg współpracy w tym 

zakresie.  

Formuła opracowania wskazuje jednoznacznie, że intencją autorów Sprawozdania było 

wskazanie kosztów jakie ponosi Miasto  i korzyści jakie może odnieść poprzez zmiany granic. 

W Sprawozdaniu brakuje wielu ważnych informacji, które pomogłyby wyjaśnić aktualny stan 

finansów miasta. Brakuje informacji na temat inicjatyw oraz innych aktywności, które były być 

może podejmowane przez Miasto na rzecz współpracy z gminami ościennymi w celu 

równoważenia obciążeń związanych z migracjami mieszkańców czy realizacji zadań własnych. 

Przejęcie przez Miasto terenów należących do sąsiedniej Gminy z pewnością osłabi jej 

zdolności do realizacji zadań własnych i do rozwoju. Bez zestawienia obopólnych korzyści oraz 

zagrożeń dla sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego związanych ze zmianą granic 

podejmowanie decyzji w tej sprawie byłoby niezwykle ryzykowne. Co więcej, reakcje Rady 

Gminy Słupsk na podjętą przez Radę Miejską Słupsk Uchwałę w dniu 29 grudnia 2021 r. są 

jednoznacznie negatywne. W dniu 5 stycznia Rada Gminy Słupsk podjęła Uchwałę12, w której 

wyraziła protest wobec Uchwały Rady Miejskiej Słupsk. Wyrażono stanowisko, że zmiana 

granic nie jest środkiem poprawy sytuacji obydwóch samorządów i dobrobytu mieszkańców, 

natomiast doprowadzi do napięć i podziałów ze szkodą dla całego regionu słupskiego. Podobne 

stanowisko przyjęła Rada Powiatu Słupskiego w Uchwale z dnia 27 kwietnia 2021 roku13, 

w której wyraża zaniepokojenie wobec inicjatywy Miasta Słupsk w sprawie powołania Komisji 

doraźnej ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupsk, a także apeluje o współpracę 

i działania mające na celu budowanie klimatu sprzyjającego rozwojowi ziemi słupskiej 

z korzyścią dla mieszkańców powiatu i miasta. Stanowiska Rady Gminy Słupsk i Rady Powiatu 

Słupskiego pozwalają domniemywać, że współpraca obydwóch jednostek samorządu 

terytorialnego jest niewystarczająca aby móc dokonywać tak poważnych zmian jakimi są 

zmiany granic terytorialnych i administracyjnych.  

 

 
12 Uchwała Nr XLIII/499/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 5 stycznia 2022 r. Protest Rady Gminy Słupsk 

w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Słupsku Uchwały nr XXXIX/590/21 Rady Miejskiej w Słupsku z 

dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk. 
13 Uchwała Nr XXVII/274/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii 

wobec inicjatywy Rady Miejskiej w Słupsku dotyczącej zmiany granic Miasta Słupsk. 
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4. Rekomendacje dotyczące działań na rzecz rozstrzygnięcia problemu zmiany granic 
administracyjnych  
 

Przeprowadzona dla potrzeb niniejszego opracowania analiza Sprawozdania z pracy 

Komisji doraźnej w sprawie rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupsk z dnia 

29.12.2021 pozwala stwierdzić, że zebrane dowody na rzecz uzasadnienia przyłączenia do 

Miasta Słupsk wskazanych wyżej terenów są niewystarczająca aby zająć jednoznaczne 

stanowisko, a nawet łatwe do podważenia Zaniechanie badania konsekwencji przyłączenia 

wskazanych terenów do Miasta Słupsk, które będzie musiała ponieść Gmina Słupsk stanowi 

poważną słabość zainicjowanego procesu. Konieczne wydaje się uruchomienie działań na rzecz 

zacieśniania współpracy obydwóch jednostek samorządu terytorialnego. W perspektywie 

prowadzonych badań nad dysfunkcjonalnością gmin obwarzankowych wydaje się zasadne 

wspólne poszukiwanie rozwiązań. Zaskakiwanie sąsiednich gmin działaniami zmierzającymi 

do przejęcia ich zasobów z natury rzeczy musi budzić sprzeciw. Rozwijanie współpracy opiera 

się na wzajemnym zaufaniu, przewidywalności i bezpieczeństwie relacji. Zmierzanie w 

kierunku wrogich przejęć na podstawie arbitralnych decyzji nadrzędnych organów z całą 

pewnością wygeneruje konflikty społeczne. Takie następstwa wydają się oczywiste, a w 

związku z tym niezrozumiałe jest dlaczego Rada Miejska zdecydowała w takim trybie zmierzać 

do zmiany swoich granic administracyjnych. Niejasne intencje oraz niekompetentne działania 

mogą zniweczyć szanse współpracy w rozstrzyganiu problemów we wszystkich obszarach 

działalności jst. 

Słuszne w tym przypadku wydaje się przywołanie (poniżej) rekomendacji dla 

samorządów lokalnych przedstawione w Raporcie OECD w zakresie wykorzystywania 

dowodów i faktów w podejmowaniu decyzji strategicznych w polskich samorządach 

lokalnych14. 

 

Rekomendacja 1  

„Monitorowanie lokalnych strategii rozwoju poprzez jasne wyznaczanie celów, 

komunikowanie metodologii i obowiązków (np. koordynowanie i promowanie monitorowania, 

gromadzenie danych, analizy danych, raportowania, wykorzystywanie danych itp.) oraz 

zwiększenie dostępności niezbędnych danych i informacji w odpowiednim czasie w celu 

promowania jakości monitorowania.” 

 

Rekomendacja 2 

„Promowanie systematycznej ewaluacji działań podejmowanych w ramach działalności 

samorządów lokalnych poprzez wykorzystywanie istniejącej wiedzy i doświadczenia oraz 

zapewnienie wystarczających zasobów i zdolności do przeprowadzenia oceny, w tym poprzez 

koordynację instytucjonalną i łączenie zasobów.” 

 

Rekomendacja 3 

„Promowanie wykorzystywania dowodów w strategicznym procesie podejmowania decyzji na 

szczeblu gminy poprzez bardziej efektywne upowszechniania i komunikowanie dowodów 
i faktów oraz zinstytucjonalizowanie wykorzystywania wyników oceny do celów decyzyjnych 

np. poprzez ustanowienie proporcjonalnych wymogów oraz jasnych i wyraźnych powiązań 

między dostępnymi dowodami, takimi jak wyniki ocen, a zasobami.” 

 

 
14 Better Governance, Planning and Services in Local Self-Governments in Poland, OECD Publishing, Paris 2021 

https://doi.org/10.1787/550c3ff5-en Pobrano 4.03.2022 https://www.oecd.org/publications/better-governance-

planning-and-services-in-local-self-governments-in-poland-550c3ff5-en.htm 

https://doi.org/10.1787/550c3ff5-en
https://www.oecd.org/publications/better-governance-planning-and-services-in-local-self-governments-in-poland-550c3ff5-en.htm
https://www.oecd.org/publications/better-governance-planning-and-services-in-local-self-governments-in-poland-550c3ff5-en.htm
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Nierównowaga w dostępie do informacji oraz słaba komunikacja uniemożliwiają 

rozwijanie każdej współpracy. Wspólne budowanie wiedzy oraz rozstrzyganie problemów 

zwiększają szanse na osiąganie porozumień. W analizie inicjatywy Miasta Słupsk w sprawie 

zmiany granic administracyjnych można dostrzec wiele szans ale też wiele zagrożeń dla każdej 

ze stron. Determinacja Miasta związana z koniecznością poprawy swojej sytuacji ekonomicznej 

powinna ułatwić otwarcie na poszukiwanie różnych wariantów poprawy sytuacji. Z kolei 

determinacja Gminy Słupsk związana z obroną swoich granic administracyjnych może 

stanowić niemożliwą do pokonania barierę w rozwiązywaniu problemów. Konieczne zatem 

wydaje się podjęcie działań na rzecz równoważnia dostępu do informacji oraz wspólnego 

budowania wiedzy na temat obecnej sytuacji oraz przyszłych wyzwań, które stoją przed każdą 

jednostką samorządu lokalnego.  

Zebrane dotychczas dowody są wystarczające aby zrozumieć rozmiary wspólnego 

projektu badawczego, który w założeniu powinien prowadzić do osiągnięcia konsensusu. 

Z uwagi na aktualny poziom niezadowolenia stron z zaistniałej sytuacji korzystne byłoby 

podjęcie współpracy z zewnętrznym podmiotem, który zapewni niezbędne kompetencje dla 

wspólnego projektu badawczego, planowanie i koordynację działań oraz determinację 

w rozstrzyganiu spornych kwestii. Celem projektu powinno być zidentyfikowanie i zbadanie 

wielu wariantów działań zmierzających do poprawy kondycji finansowej Miasta Słupsk, 

a jednocześnie uwzględniających różne formy partycypacji Gminy Słupsk w rozwijaniu miasta. 

Wyzwania, przed którymi stoją samorządy lokalne uzasadniają potrzebę rozwijania 

metod zarządzania, które byłyby dedykowane takim właśnie podmiotom. Częścią projektu 

„Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w 

Polsce: ocena OECD” było opracowanie narzędzia mającego ułatwić lokalnym samorządom 

zdiagnozowanie stanu zarządzania w porównaniu z doświadczeniami wiodących krajów 

OECD, przygotowanie planu działań i w efekcie jego wdrażania doskonalenie stosowanych 

praktyk zarządczych. Opracowane narzędzie samooceny jednostek samorządu terytorialnego 

zostało opublikowane na stronie OECD15 .  

     

Podsumowanie  
 

Sformułowane we wprowadzeniu pytania badawcze stanowiły punkt wyjścia do analizy 

inicjatywy zmian granic administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego. W podjętej 

analizie kierowano się logiką projektowania procesów gospodarczych oraz regułami 

metodologicznymi postepowania badawczego. Zbadano, czy w świetle uwarunkowań 

prawnych zawartych w Konstytucji RP, ustawach oraz aktach wykonawczych, podjęte przez 

stronę inicjującą działania dostarczają podstaw dla podjęcia decyzji w tak ważnej i strategicznej 

decyzji, jaką jest zmiana granic administracyjnych jst.  

Przedstawione w trzecim rozdziale analizy wskazują na liczne luki informacyjne oraz 

na koncentrację wyłącznie na jednostronnych problemach Miasta. Migracje mieszkańców 

miasta w wieku produkcyjnym do sąsiadujących sołectw oraz brak terenów inwestycyjnych 

wskazywano jako główne przyczyny pogarszania sytuacji ekonomicznej miasta. Trend 

wyludniania się małych miast jest powszechnie dostrzegalny, konieczne jednak staje się 

przedstawienie szczegółowych danych pozwalających ocenić skalę zjawiska u ujęciu 

czasowym i przestrzennym oraz jego realnego wpływu na pogarszanie się sytuacji miasta, która 

 
15 Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce: Wzmacnianie zarządzania na rzecz 

bardziej efektywnych strategii rozwoju, „OECD” 2021, No. 18, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/50d13db3-pl  
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może być wywoływana również przez inne czynniki, np. nietrafione inwestycje lub ich 

całkowite zaniechanie.     

Nie zebrano wystarczających dowodów na konieczność dokonywania sugerowanych 

zmian granic administracyjnych. Nie zbudowano i nie przeanalizowano alternatywnych 

scenariuszy rozstrzygania problemów finansowych Miasta. Można natomiast odnieść wrażenie, 

że wybrano najprostsze i najmniej wymagające rozwiązanie przejęcia zasobów sąsiedniej 

gminy. Problematykę inwestycji ograniczono do jednego tylko aspektu, tj. braku własnych 

terenów inwestycyjnych. Nie podjęto żadnych rozważań dotyczących posiadanych zasobów 

oraz potencjału gospodarczego do budowania partnerstw czy inicjowania aliansów 

strategicznych. Nie zidentyfikowano wyzwań oraz innych szans rozwoju.  

Dowodzenie słuszności dokonywania zmian granic administracyjnych jst wymaga 

komplementarnego podejścia badawczego, tzn. uwzględnienie również konsekwencji jakie 

powstaną dla gminy, której terytorium zostanie pomniejszone.  Wszelkie wyliczenia odnoszące 

się do warunków ustawowych powinny w takim przypadku zostać uwiarygodnione, a także 

powiązane z oceną możliwości rozwojowych wyrażonych również w strategii rozwoju gminy. 

Jednak aby sprostać takiemu zadaniu zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego 

powinny podjąć współpracę w celu rzetelnego zdiagnozowania sytuacji oraz oceny skutków 

proponowanych zmian.  

Kolejna, podejmowana w przyszłości inicjatywa zmian granic administracyjnych 

powinna stanowić efekt współpracy i poszanowania jednakowych praw w dążeniu do 

zwiększania dobrobytu mieszkańców, zarówno miasta jak i gminy. Konieczne w takich 

sytuacjach jest zwiększenie wsparcia w rozwijaniu kompetencji procesowych. Uruchamiane i 

niezarządzane procesy narażają uczestniczące podmioty na nieprzewidywalne koszty 

finansowe i konsekwencje społeczne podejmowanych działań. Zarządzanie procesem 

gospodarczym wymaga precyzyjnie określonego celu, odpowiedniej konfiguracji zadań i 

decyzji, sformułowania mierników osiągnięć cząstkowych i końcowych, wskazania 

niezbędnych zasobów, metod realizacji poszczególnych zadań, ról procesowych, możliwego 

wsparcia informacyjnego i komunikacyjnego, identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz 

monitorowania przebiegu procesu. Realizacja procesów na poziomie międzyorganizacyjnym ( 

w tym przypadku dwóch jst) stanowi poważne wyzwanie i oznacza wysoki poziom dojrzałości 

organizacyjnej dla każdej jst. Konieczne wydaje się tworzenie standardów i metodyk dla 

procesów zmian granic administracyjnych  miast i gmin, być może dodatkowych regulacji 

prawnych, które pozwolą zoptymalizować takie procesy gospodarcze. W Polsce ponad 150 

gmin obwarzankowych o różnej kondycji, ale także wiele małych gmin borykających się 

z problemami finansowymi stoi przed strategicznym dylematem integracji i łączenia zasobów 

na rzecz zwiększania potencjału rozwojowego regionów i ich mieszkańców. Na przestrzeni 

ostatnich dwóch dekad udane procesy zmian granic administracyjnych jst miały charakter 

jedynie incydentalny.  Konieczne zatem staje się wzmocnienie wysiłków i konsolidacji 

rozmaitych środowisk (samorządowych, naukowych, biznesowych) na rzecz spójności 

terytorialnej w możliwych jej formach, które mogą służyć zmniejszaniu dysproporcji 

w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. 
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