Uchwała Nr 259/XXXVII/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 6 kwietnia 2006 roku.

Zmieniaj ąca uchwałę Nr 205/XXX/2005 Rady Powiatu bydgoskiego z dnia
13 października 2005r. w sprawie wyra żenia opinii dotycz ącej zmiany granic
administracyjnych miasta Bydgoszczy w cz ęści dotycz ącej gmin: Białe Błota, Osielsko
i Sicienko, wchodzących w skład powiatu bydgoskiego
Na podstawie art.3a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Dz. U. 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 2004r. Nr 102,
poz. 1055 )
Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr 205/XXX/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 pa ździernika 2005r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Bydgoszczy
w części dotyczącej gmin Białe Błota, Osielsko i Sicienko, wchodz ących w skład powiatu
bydgoskiego zmienia si ę treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1 W zwi ązku z przystąpieniem Rady Miasta Bydgoszczy do procedury zmiany granic
Miasta Bydgoszczy polegaj ącej na włączeniu do miasta części obszarów gmin Białe Błota,
Osielsko i Sicienko, Rada Powiatu Bydgoskiego, opieraj ąc się na osiągniętym kompromisie
i uzgodnieniach Miasta Bydgoszczy i gmin, przyj ętych uchwałami rad tych jednostek
samorządu, wyraża pozytywną opinię w przedmiocie włączenia w granice administracyjne
miasta części obszarów:
- gminy Białe Błota o pow. 552,4637 ha,
- gminy Osielsko o pow. 109,1225 ha,
- gminy Sicienko o pow. 129,1591 ha.
§2
Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały Nr 205/XXX/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 pa ździernika
2005r., w której Rada Powiatu wyrazi ła negatywną opinię w sprawie zmiany granic Miasta
Bydgoszczy jest wynikiem działań maj ących na celu wypracowanie kompromisu pomi ędzy
Miastem Bydgoszcz — wnioskodawc ą zmiany granic administracyjnych a gminami Bia łe
Błota, Osielsko i Sicienko.
Gminy, których dotyczy wniosek o zmian ę granic, wykazały wolę wypracowania
takich rozwi ązań, które uwzgl ędniaj ąc konieczno ść realizacji najbardziej istotnych potrzeb
wspólnoty samorządowej Bydgoszczy, nie stanowi łyby zagrożenia dla zdolno ści
do wykonywania zadań publicznych przez gminy trac ące część swoich terytoriów
i dochodów.
W wyniku wzajemnych ust ępstw wypracowano kompromis akceptowany przez
wymienione samorządy. Wypełnia on ustawowe przes łanki zmiany granic tj. zapewnienie
gminom terytorium mo żliwie jednorodnego ze względu na układ osadniczy i przestrzenny,
uwzględnienie więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych oraz zapewnienie zdolno ści
wykonywania zadań publicznych.
Osiągnięty kompromis spowoduje utratę przez:
a) gminę Białe Błota ok. 552,4637 ha powierzchni przy zak ładanej pierwotnie
pow. 897,9620 ha
b) gminę Osielsko ok. 109,1225 ha, przy zak ładanej pierwotnie pow. 316,3425 ha,
c) gminę Sicienko ok. 129,1591 ha, przy zakł adanej pierwotnie pow. 300,7949 ha.
W toku wzajemnych rokowań ustalono, że należy włączyć w granice miasta:
z gminy Białe Bł ota tereny konieczne do budowy trasy komunikacji
samochodowej, stanowi ącej odciążenie i alternatyw ę dla ul. Nakielskiej
( rejon Miedzyń) o pow. ok. 181,4247 ha (zmniejszenie pow. o ok. 65,4469 ha)
oraz zaakceptować działania maj ące na celu obj ęcie terenu Portu Lotniczego
Bydgoszcz granicami administracyjnymi jednej jednostki samorz ądu tj. Miasta
Bydgoszcz (obszar ok. 371,0390 ha, co daje zmniejszenie pow. o ok. 280,0514
ha),
z gminy Osielsko tereny w obr ębie Jarużyn (o pw. 2,41 ha) oraz o śmiu działek
w obrębie Boż enkowo o pow. 109,1225 ha tj. ul. Smukalskiej wraz z dzia łkami
przyległymi, które pozwolą na jej poszerzenie i poprawę układu
komunikacyjnego w tym rejonie. Ró żnica w pow. Gruntów wynosi
ok. 204,81 ha.
Z gminy Sicienko tereny konieczne dla realizacji dwutorowej linii
energetycznej wysokiego napi ęcia, co pozwoli w przyszłości na modernizacj ę
ul. Grunwaldzkiej i przebudowę skrzyżowania tej ulicy z ul. M. Kolbego.

