Stanowisko
Zarządu Związku Miast Polskich
w sprawie datowanego 4 lipca br. projektu rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta
1. Zarząd Związku Miast Polskich podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie
problemu poszerzania granic administracyjnych miast.
Stwierdzamy, że system prawny, w jakim od ponad 25 lat społeczności lokalne kształtują swój
rozwój, nie tylko nie sprzyja partnerstwu, ale wręcz nie stwarza realnych możliwości jego budowania,
poza oczywiście Metropolią Górnośląsko-Zagłębiowską, która takie możliwości niedawno uzyskała
dzięki specjalnej ustawie.
Zasadniczym skutkiem takiego stanu rzeczy jest dziś niekontrolowane („dzikie”) rozlewanie się
obszarów zurbanizowanych, które pociąga za sobą:
- ignorowanie zasady zrównoważonego rozwoju, a także spójności terytorialnej i społecznej,
- nieracjonalne, nawet kilkakrotnie wyższe koszty budowy infrastruktury ze środków publicznych,
- brak koordynacji rozwiązao transportowych (komunikacyjnych),
- całkowity brak koordynacji planowania rozwoju przestrzennego.
2. W tej sytuacji Zarząd popiera w całości projekt rozporządzenia Rady Ministrów, przedstawiony
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który uwzględnia szereg wniosków skierowanych
w tej sprawie do Rady Ministrów przez miasta.
3. Dodatkowo Związek Miast Polskich wnosi o uwzględnienie dwóch wniosków, które w projekcie są
rekomendowane do negatywnego rozpatrzenia. Są to:
a) wniosek Rady Miasta Kleczewa, proponujący wymianę terenów z gminą Kazimierz Biskupi, która wbrew informacji zawartej w uzasadnieniu - jest zainteresowana obszarem o nazwie Słaboludz, ponieważ stanowi on częśd Parku Elektrowni Wiatrowych Kazimierz Biskupi; po zmianie granic cały Park
byłby położony w granicach gminy; z kolei teren, o który wnioskuje Kleczew, bezpośrednio przylega
do miasta Kleczew i jest od lat traktowany przez jego mieszkaoców jako „las kleczewski”; burmistrz
Kleczewa zadeklarował finansowe wyrównywanie ubytku w dochodach budżetu gminy Kazimierz
Biskupi (ok. 750 tys. zł rocznie z 48-milionowego budżetu, 1,56 %) po zawarciu stosownej umowy;
zmiany te ewidentnie poprawiłyby spójnośd terytorialną obu gmin (w załączeniu mapka);
b) wniosek Rady Gminy Lubowidz o nadanie miejscowości Lubowidz statusu miasta, który poparli
zarówno mieszkaocy Lubowidza (80,7 %) jak i pozostałej części gminy (84, 6 %), przy bardzo wysokiej
frekwencji w przeprowadzonych konsultacjach, przekraczającej 60 %; wniosek poparł także
wojewoda mazowiecki; Lubowidz posiadał prawa miejskie od 1531 roku, a ponieważ był miastem
prywatnym, stąd w zabudowie nie wykształcił się rynek; obecnie wieś ma wyraźnie wykształcone
centrum (urząd gminy, szkoła, kościół) i stanowi zwarty obszar zurbanizowany.
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