UCHWAŁA Nr 67 / XI / 07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta
Bydgoszczy w części dotyczącej gmin Białe Błota i Sicienko, wchodz ących
w skład powiatu bydgoskiego

Na podstawie art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055 i Nr 167 poz. 1759) oraz w zwi ązku z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327) uchwa ła się, co następuje:

§ 1. W związku z przystąpieniem na mocy uchwały Nr XI/129/07 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2007r. do procedury zmiany granic miasta Bydgoszczy
polegaj ących na włączeniu części obszarów gminy Białe Błota, gminy Sicienko w granice
administracyjne miasta Bydgoszczy, Rada Powiatu Bydgoskiego, po analizie wyników
konsultacji spo łecznych przeprowadzonych na terenie gmin Bia łe Błota i Sicienko wyra ża, co
następuje:
1) propozycj ę zmiany granic gminy Bia łe Błota polegaj ącą na włączeniu do miasta
Bydgoszczy części terenów gminy Białe Błota, zaopiniować negatywnie,
2) propozycj ę zmiany granic gminy Sicienko polegaj ącą na włączeniu części obszarów
gminy Sicienko w granice administracyjne miasta Bydgoszczy, zaopiniowa ć
negatywnie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie
Rada Powiatu Bydgoskiego podj ęła niniejszą uchwałę w związku z wnioskiem miasta
Bydgoszczy o wyrażenie opinii w sprawie proponowanej zmiany granic mi ędzy miastem
Bydgoszcz a powiatem bydgoskim.
Jednostronne działania miasta Bydgoszczy, jako wnioskodawcy czynione s ą wbrew
woli gmin i powiatu bydgoskiego i stanowi ą zaprzeczenie idei samorz ądności, która
budowana przez gminy, doprowadzi ła do wykształcenia modelu funkcjonowania,
zapewniaj ącego skuteczne dzia łanie dla dobra lokalnych społeczności. Proponowane przez
Radę Miasta zmiany granic s ą wyraźnie niekorzystne dla gmin, bowiem obejmuj ą najbardziej
wartościowe tereny, co doprowadzi do pozbawienia gmin znacznych wp ływów do lokalnych
budżetów.
Należy również podkre ślić, że miasto Bydgoszcz si ęga po tereny, dla których gminy
opracowały plany zagospodarowania przestrzennego, przygotowa ły je dla wykonania
inwestycji. Argument podawany przez w ładze Bydgoszczy o potrzebie pozyskania terenów
niezbędnych dla rozwoju miasta jest argumentem nieuzasadnionym. W granicach miasta
istniej ą bowiem bardzo liczne tereny uzbrojone i dobrze przygotowane dla przeró żnych
funkcji, które miasto mo że zagospodarowa ć we własnym zakresie, a nie kosztem o ściennych
gmin prężnie rozwijaj ących się, czego dowodem są ich wysokie miejsca w rankingach gmin
najlepiej rozwijaj ących się . Ponadto od lat dziewi ęćdziesiątych widoczna jest tendencja
stałego spadku liczby ludności zamieszkałej w mieście.
Dlatego te ż dla dalszego rozwoju samorządności i prawidłowej realizacji obowi ązków
na rzecz społeczno ści, w interesie Bydgoszczy powinno pozosta ć utrzymanie na obrze żach
miasta prężnych i rozwojowych gmin, uzyskuj ących zadawalaj ące dochody. Istnienie tylko
takich partnerów pozwoli na wspó łpracę w realizacji zadań na rzecz stwarzania lepszych
warunków życia i pracy mieszkańców.
Kolejnym argumentem za utrzymaniem dotychczasowych granic jest te ż fakt,
że wnioskiem miasta obj ęte są znaczne tereny lasów, które stanowi ą przyrodnicz ą barierę
dla oddziaływania zanieczyszcze ń.
Zamierzenia przej ęcia rozległych obszarów le śnych, z całą pewnością wykraczaj ą
poza przedstawiane potrzeby przeznaczenia ich pod rozbudow ę infrastruktury np. rozbudow ę
układu komunikacyjnego, budowę linii przesyłowych. Zakładaj ąc, że docelowo zamiary
władz miasta dotyczyć będą realizacji wi ększych inwestycji, wówczas zmiana przeznaczenia
gruntów na niele śne przybierze znaczne rozmiary, doprowadzi do dotkliwego uszczuplenia
lasów i przyczyni si ę do degradacji środowiska naturalnego.
W świetle powyższego Rada Powiatu Bydgoskiego stwierdza, że jednostronna decyzja
władz miasta, wypacza idee samorz ądności, stanowi niezrozumiałą praktykę
w demokratycznym pa ństwie i pozostaje w sprzeczno ści z konstytucyjną gwarancj ą
samodzielno ści gmin.
Wniosek miasta godzi w historycznie ukształtowane granice i wyraża brak szacunku
dla lokalnych społeczno ści. Jednocze śnie działania władz Bydgoszczy zmierzaj ą
do znacznego uszczuplenia dochodów ma łych gmin i nie służą procesowi zrównowa żonego
rozwoju.
Rada Powiatu Bydgoskiego stoi na stanowisku, że wszelkie zdarzenia zachodz ące
między władzami samorz ądowymi Bydgoszczy, Powiatu Bydgoskiego oraz gmin z naszego
terenu winny łączyć nas, a nie dzieli ć w budowaniu lepszych warunków rozwoju ca łego
regionu.
Intencj ą Radnych Powiatu jest utrzymanie dobros ąsiedzkich stosunków
i wykorzystanie wspólnych mo żliwości i środków na popraw ę infrastruktury drogowej,
wodociągowej, kanalizacyjnej, komunikacyjnej oraz rozwój o światy, kultury, które s łużą
mieszkańcom niezależnie od przebiegu granic administracyjnych.
Stąd też Rada Powiatu Bydgoskiego wyraża negatywną opinię wobec wm sku Rady
Miasta Bydgoszcz w zakresie zmiany granic.
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