
UCHWAŁA NR 151/XXI/21 
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy  gminy 

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.), po przeprowadzeniu  konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jabłoń-Rykacze uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się zmianę granicy gminy Wysokie Mazowieckie, polegającą na wyłączeniu 
z obrębu ewidencyjnego Jabłoń-Rykacze gmina Wysokie Mazowieckie   działek ewidencyjnych nr 4/5 i 4/6, 
o łącznej powierzchni 7,2100 ha i włączeniu ich do  przyległego  obrębu ewidencyjnego Bujny w gminie 
Sokoły. 

§ 2. Obszar  planowanych zmian przedstawia mapka stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Sławomir Jan Misiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr 151/XXI/21

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 25 marca 2021 r.
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UZASADNIENIE

Do Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie 28.08.2020 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Sokoły z
prośbą o podjęcie działań w kwestii zmiany granic gminy Wysokie Mazowieckie polegającej na
wyłączeniu z obrębu ewidencyjnego Jabłoń-Rykacze gmina Wysokie Mazowieckie działek ewidencyjnych
nr 4/5 i 4/6, o łącznej powierzchni 7,2100 ha i włączeniu ich do przyległego obrębu ewidencyjnego Bujny
w gminie Sokoły.

Wnioskodawcami, którzy wnoszą o włączenie działek ewidencyjnych nr 4/5 i 4/6 o łącznej
powierzchni 7,2100 ha, na których znajdują się ich zabudowania mieszkalne i gospodarcze,
położone obecnie w obrębie ewidencyjnym Jabłoń Rykacze są mieszkańcy zameldowani w miejscowości
Bujny gm. Sokoły. Włączenie w/w działek do gminy Sokoły rozwiązałoby ich problemy związane z
meldunkami i innymi sprawami urzędowymi. Wnioskodawcy od dawna zameldowani są w miejscowości
Bujny, natomiast wskutek podziałów administracyjnych, grunty na których zamieszkują zostały włączone
do gminy Wysokie Mazowieckie. Zainteresowane osoby podają, że ich rodzina zamieszkuje na tym terenie
od 1926 roku i wszelkie sprawy życiowe związane są z miejscowością Bujny, gminą i parafią Sokoły.

Zasady zmiany granic gmin określają przepisy zawarte w art. 4, 4a i 4 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm, dalej: u.s.g.). Zgodnie z art. 4a u.s.g. konsultacje
z mieszkańcami w sprawach zmiany granicy gminy polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru
jednostki pomocniczej tej gminy lub sąsiedniej gminy mogą zostać ograniczone do mieszkańców jednostki
pomocniczej gminy objętych zmianą – przez odpowiednie rady gmin. Natomiast art. 4b ust. 1 pkt 2 u.s.g.
wskazuje, że wydanie rozporządzenia wymaga opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych
przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami.

Mając na uwadze ww. regulacje, Rada Gminy Wysokie Mazowieckie. uchwałą Nr 121/XVIII/20
postanowiła o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Jabłoń-Rykacze w sprawie
zmiany granic Gminy Wysokie Mazowieckie, polegającej na wyłączeniu z obrębu ewidencyjnego Jabłoń
Rykacze z gminy Wysokie Mazowieckie działek ewidencyjnych nr 4/5 i 4/6, o łącznej powierzchni 7,21 ha,
i włączeniu ich do przyległego obrębu ewidencyjnego Bujny w gminie Sokoły.

Konsultacje społeczne, prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyły się w dniu 11 marca
2021 r. o godz. 10.00 w m. Jabłoń-Rykacze zgodnie z zarządzeniem nr 27/21 Wójta Gminy Wysokie
Mazowieckie z dnia 2 marca 2021 r. Do udziału w konsultacjach było uprawnionych 41 osób. Udział
wzięło 7 osób. Wszystkie oddane głosy były za zmianą granic gminy, polegającą na wyłączeniu działek
ewidencyjnych nr 4/5 i nr 4/6, o łącznej powierzchni 7,2100 ha i włączeniu do obrębu ewidencyjnego Bujny
w gminie Sokoły.

Szacuje się, że dochody gminy Wysokie Mazowieckie w związku ze zmianą granic zmniejszą się o ok.
900,00 zł rocznie.

Mając powyższe na uwadze proponuje się wyrażenie pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.
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