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Opinia dotycząca wniosku w sprawie zmiany w podziale terytorialnym 
polegającej na przyłączeniu do miasta Przemyśl obszarów połoŜonych w gminach: 
Krasiczyn, Medyka, Przemyśl i śurawica, w powiecie przemyskim w województwie 
podkarpackim. 
 
 
 
 Wniosek składa się z czterech części szczegółowo opisujących proponowany zakres 
zmian w odniesieniu do obszarów z poszczególnych gmin. Spełnia wymagania określone               
w § 2 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 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 z późn. zm.).  
 
 Wniosek złoŜony został z zachowaniem obowiązującego terminu, w dniu 31 marca 
2008 r., w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu: 
− nr 22/08 z dnia 28 lutego 2008 r., w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic 

miasta Przemyśla polegającej na włączeniu do Miasta Przemyśla obszaru sołectwa Kruhel 
Wielki i obszaru sołectwa Prałkowce z Gminy Krasiczyn, 

− nr 23/08 z dnia 28 lutego 2008 r., w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic 
miasta Przemyśla polegającej na włączeniu do Miasta Przemyśla obszaru sołectwa 
Kuńkowce, obszaru sołectwa Ostrów, obszaru sołectwa Pikulice, obszaru sołectwa 
Nehrybka i obszaru sołectwa Krówniki z Gminy Przemyśl, 

− nr 24/08 z dnia 28 lutego 2008 r., w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic 
miasta Przemyśla polegającej na włączeniu do Miasta Przemyśla obszaru sołectwa 
Hureczko i obszaru sołectwa Hurko z Gminy Medyka, 

− nr 25/08 z dnia 28 lutego 2008 r., w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic 
miasta Przemyśla polegającej na włączeniu do Miasta Przemyśla obszaru sołectwa 
Buszkowice i obszaru sołectwa Buszkowiczki z Gminy śurawica, 

 
Uchwały te są zgodne z prawem i nie będą w stosunku do nich podejmowane działania               
w trybie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego.  
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Proponowana we wniosku zmiana polega na przyłączeniu do Przemyśla: 
1) części gminy Krasiczyn − sołectwo Kruhel Wielki 

− sołectwo Prałkowce  
− obszar o pow. –  239, 31 ha, 
− obszar o pow. –  539, 37 ha, 

2) części gminy Medyka − sołectwo Hurko 
− sołectwo Hureczko 

− obszar o pow. –  270, 12 ha, 
− obszar o pow. –  647, 90 ha, 

3) części gminy Przemyśl − sołectwo Kuńkowce 
− sołectwo Ostrów 
− sołectwo Pikulice 
− sołectwo Nehrybka 
− sołectwo Krówniki 

− obszar o pow. –  338, 94 ha, 
− obszar o pow. –  705, 74 ha, 
− obszar o pow. –  563, 26 ha, 
− obszar o pow. –  556, 63 ha, 
− obszar o pow. –  556, 99 ha, 

4) części gminy śurawica − sołectwo Buszkowice 
− sołectwo Buszkowiczki 

− obszar o pow. –  210, 95 ha, 
− obszar o pow. –  331, 23 ha, 

 Łącznie obszar proponowany do włączenia do Przemyśla wynosi 4960,44 ha. 
 

       Rada Miejska w Przemyślu pozytywnie odniosła się do przedmiotowej zmiany          
w uchwałach: 
− nr 6/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wyraŜenia 

opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Przemyśla – polegającej na włączeniu do 
Miasta Przemyśla obszaru sołectwa Kruhel Wielki i obszaru sołectwa Prałkowce z Gminy 
Krasiczyn, 

− nr 7/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wyraŜenia 
opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Przemyśla – polegającej na włączeniu do 
Miasta Przemyśla obszaru sołectwa Hureczko i obszaru sołectwa Hurko z Gminy 
Medyka, 

− nr 8/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wyraŜenia 
opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Przemyśla – polegającej na włączeniu do 
Miasta Przemyśla obszaru sołectwa Buszkowice i obszaru sołectwa Buszkowiczki                  
z Gminy śurawica, 

− nr 9/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wyraŜenia 
opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Przemyśla – polegającej na włączeniu do 
Miasta Przemyśla obszaru sołectwa Kuńkowce, obszaru sołectwa Ostrów, obszaru 
sołectwa Pikulice, obszaru sołectwa Nehrybka i obszaru sołectwa Krówniki z Gminy 
Przemyśl. 

 
 Natomiast Rady sąsiednich, zainteresowanych gmin negatywnie zaopiniowały 
proponowane odłączenie z ich terenu wskazanych we wniosku obszarów, w następujących 
uchwałach:  

− Rady Gminy Krasiczyn                       -  nr 101/XIII/08 z dnia 31 stycznia 2008 r., 
− Rady Gminy Medyka                 -  nr XV/103/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r., 
− Rady Gminy Przemyśl                        -  nr XIV/109/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r., 
− Rady Gminy śurawica                  -  nr XII/117/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. 
 

            Rada Powiatu Przemyskiego, w uchwale nr XV/103/2008 podjętej w dniu 1 lutego 
2008 r., równieŜ negatywnie zaopiniowała proponowaną zmianę granic. 
 
            Ww. uchwały są zgodne z prawem i nie będą w stosunku do nich podejmowane 
działania w trybie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego.  
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W związku z proponowanymi zmianami, spełniony został wymóg przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami, w oparciu o uchwały:  
 
1) Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Przemyśla w przedmiocie zmiany granic miasta : 
− nr 220/2007 z dnia 2 października 2007 r., 
− nr 221/2007 z dnia 2 października 2007 r., 
− nr 222/2007 z dnia 2 października 2007 r., 
− nr 223/2007 z dnia 2 października 2007 r., 

2) Rady Gminy Krasiczyn nr 84/IX/07 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Gminy 
Krasiczyn, 

3) Rady Gminy Medyka nr XIII/88/07 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Gminy 
Medyka, 

4) Rady Gminy Przemyśl nr IX/92/07 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Gminy 
Przemyśl, 

5) Rady Gminy śurawica nr X/110/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Gminy 
śurawica.  

             
 Ww. uchwały są zgodne z prawem i nie będą w stosunku do nich podejmowane 
działania w trybie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego.  

 
Wyniki przeprowadzonych konsultacji wykazują poparcie społeczne dla 

proponowanej zmiany w Przemyślu oraz zdecydowany sprzeciw w sąsiednich gminach.  
Zbiorcze zestawienie wyników konsultacji w Przemyślu oraz sołectwach objętych 

wnioskiem przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej opinii. 
 

 
Wnioskodawca wskazuje, Ŝe podjęte działania w zakresie zmiany granic zmierzają do 

zapewnienia warunków dla rozwoju zarówno miasta jak i sąsiadujących z nim gmin.   
Miasto pełni rolę ośrodka rozwoju o charakterze ponadlokalnym i jest jedynym 

miastem w powiecie przemyskim. PołoŜone na krawędzi Karpat i przy granicy z Ukrainą 
stanowi nie tylko granicę krainy geograficznej lecz równieŜ obecną granicę Unii Europejskiej. 

W dokumentach planistycznych i strategicznych określających kierunki rozwoju tego 
regionu w skali kraju i województwa (Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
podkarpackiego, Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju), wskazano 
rangę miasta jako waŜnego ośrodka węzłowego i ośrodka krajowego.   
 
 We wniosku stwierdza się, iŜ obecnie miasto posiada przygotowaną infrastrukturę 
techniczną zapewniającą obsługę wszystkich gmin sąsiadujących z miastem, jak równieŜ 
powiatu przemyskiego i terenów sąsiadujących.   
 Pomimo przygotowanych warunków dla rozwoju Przemyśla, uwzględniających  
nowoczesną infrastrukturę, tereny pozostające w obecnych granicach administracyjnych 
miasta są juŜ niewystarczające i w niedługim okresie zostaną całkowicie wykorzystane. 
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            Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w Przemyślu wynikają z ukształtowania 
terenu i jego zainwestowania, w tym:  

− występujących duŜych spadków terenowych pociętych spływającymi wodami 
powierzchniowymi i podziemnymi, występowaniem terenów naraŜonych na osuwiska, 

− przepływem przez miasto rzeki San wraz z niewskazanymi do zabudowy terenami 
nadbrzeŜa rzeki, starorzeczy i terenów naraŜonych na zalewanie, 

− połoŜeniem całego miasta w granicach Obszaru Górniczego Gazu Ziemnego wraz 
z kopalniami gazu, gazociągami przesyłowymi i ograniczeniami w zagospodarowaniu 
wynikającymi z zachowania bezpiecznych odległości od sieci przesyłowych                              
i odwiertów gazowych, 

− ochrony zespołów i terenów zabudowy historycznej miasta średniowiecznego oraz 
ochrony pierścienia fortecznego (wewnętrznego i zewnętrznego) Twierdzy Przemyśl 
wraz z ich ekspozycją. 

 
W ocenie wnioskodawcy, dalsze dogęszczanie zabudowy moŜe skutkować 

wywołaniem negatywnych zjawisk lub uciąŜliwości niekorzystnych i niebezpiecznych dla 
mieszkańców miasta, w tym utrwalenie lub zwiększenie zanieczyszczenia powietrza, 
występującego w mieście w sposób wymagający wprowadzenia Programu Ochrony 
Powietrza dla Miasta Przemyśla. Konieczne będzie ujęcie nowych źródeł emisji w ww. 
Programie, a na terenach przyłączonych mogą być nałoŜone nowe obowiązki związane z 
ograniczeniem emisji do powietrza. 

Ponadto, spowoduje zmniejszenie niewielkiej juŜ obecnie powierzchni terenów zieleni 
i brak moŜliwości zachowania warunków powiększania terenów zieleni oraz wzrost 
wskaźnika gęstości zabudowy, który juŜ jest najwyŜszy w tej części regionu.  

UniemoŜliwi równieŜ realizację strategii przyjętych dla rozwoju miasta,                        
a w szczególności wiodących funkcji turystyki i rekreacji.  

Z kolei, brak terenów do zabudowy gospodarczej, usługowej, mieszkalnej spowoduje 
ograniczenie miejsc pracy i zmniejszenie liczby mieszkańców realizujących juŜ obecnie 
potrzeby mieszkaniowe poza granicami miasta, na terenach sąsiadujących gmin.   

 Coraz bardziej jest ograniczone przygotowanie terenów do realizacji inwestycji 
związanych z obsługą terenu przygranicznego, jak równieŜ terenów do zabudowy dla 
pracowników słuŜb celnych i granicznych, poszukujących warunków dla pozostania                            
w mieście. 
            Zagospodarowanie Przemyśla na nowych terenach będzie stanowiło o naturalnym 
procesie rozprzestrzeniania miasta, tym bardziej, Ŝe tereny te stanowią ciągłość jego 
historycznego rozwoju. Historia Przemyśla oraz poszczególnych sołectw (wraz z historią 
zmiany granic miasta i ościennych gmin) dokumentuje ich trwałe związki przestrzenne oraz 
występujące powiązania społeczne i gospodarcze. 
           W ramach zmiany granic dokonującej się na przestrzeni lat, włączane były stopniowo 
do miasta obszary stanowiące części wsi z sąsiednich gmin, które obecnie objęte są  
przedmiotowym wnioskiem: 
− w 1954 r. 
− w 1956 r. 
− w 1961 r. 

− w 1977 r. 
 
 

- Prałkowce 
- Pikulice   
- Krówniki  
- Nehrybka 
- Kuńkowce 
- Buszkowice 
- Kruchel Wielki 
- Prałkowce 
- Krówniki 
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- Hureczko 
- Buszkowice.  

           Obszar wnioskowany do przyłączenia został przeanalizowany w odniesieniu do 
istniejących uwarunkowań uwzględniających związki funkcjonalno – przestrzenne, społeczne 
i historyczne.  
 
           Uznano, iŜ kaŜde z sołectw proponowanych do włączenia w granice miasta, wnosi 
istotne uzupełnienie dla warunków rozwoju miasta i z uwagi na zróŜnicowane warunki 
przestrzenne oraz funkcjonalne, jednoczesne przyłączenie tych sołectw uzasadnia przyszły 
kształt i warunki funkcjonowania miasta. 
 
           Zakres przedstawionej propozycji uzasadniony został wnioskami z analiz 
historycznych, gospodarczych i społecznych wykonywanych w ramach prac nad aktualizacją 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Przemyśla, 
wynikami dyskusji nad wspólnymi priorytetami rozwoju i zadaniami istotnymi dla 
aktywizacji terenów przygranicznych zgłaszanymi w ramach spotkań przedstawicieli 
samorządu gmin przygranicznych oraz pracami nad utworzeniem Związku Gmin 
Fortecznych. 
 

Z kolei przedstawiciele gmin sąsiadujących z Przemyślem, których tereny objęte są 
wnioskiem, podkreślają, Ŝe zmiana granic osłabi bądź zablokuje potencjał rozwojowy tych 
gmin. Spowoduje powaŜny spadek ich dochodów, przez co zmniejszy się moŜliwość 
zaciągania przez nie kredytów, pozyskiwania środków pomocowych, a w konsekwencji moŜe 
doprowadzić do zapaści finansowej i gospodarczej.  

 
            Z punktu widzenia gmin, jest to wizja prowadząca w końcowym efekcie do 
zniszczenia ich dorobku materialnego i kulturowego, ich tradycji oraz ukształtowanych 
dotychczas zasad współŜycia społecznego, stanowiąca realne zagroŜenie dla dalszego ich 
funkcjonowania. Po zmianach, nierealna byłaby realizacja zamierzeń inwestycyjnych, gminy 
utraciłyby zdolności inwestowania.  
 
           W ocenie wójtów gmin, najpierw powinny być podjęte działania zmierzające do 
połączenia powiatu przemyskiego i Przemyśla, funkcjonującego jako miasto na prawach 
powiatu - w celu stworzenia silnego organizmu, a ewentualnie później moŜna podejmować 
działania mające na celu poszerzenie jego granic. Z informacji Starosty Przemyskiego 
wynika, Ŝe Rada Powiatu Przemyskiego zobowiązała Zarząd Powiatu do opracowania 
koncepcji połączenia tych dwóch jednostek.  
 
             Ponadto, uznano, Ŝe najpierw naleŜy zadbać o odpowiednie zagospodarowanie 
gruntów znajdujących się w granicach miasta - około 40 % gruntów to grunty rolne, które nie 
są zagospodarowane i mogą być wykorzystane dla celów rozwojowych.  
 
            Wójtowie wskazują równieŜ, iŜ na terenie gmin sąsiadujących z miastem 
ukształtowała się optymalna sieć palcówek oświatowych, które dobrze słuŜą społeczeństwu. 
Włączenie poszczególnych sołectw do miasta stwarza zagroŜenie ich likwidacji.  
 
            Na przyłączanych terenach zlikwidowane zostaną jednostki Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej, które nie tylko skutecznie dbają o zapewnienie bezpieczeństwa poŜarowego, ale 
równieŜ aktywnie włączają się w działalność na rzecz społeczności lokalnej, pełniąc istotną 
rolę w utrwalaniu wspólnoty samorządowej.  
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            Dodatkowo, obawy gmin dotyczą kosztów związanych z wprowadzeniem zmiany 
granic, w szczególności kosztów, jakie ponieśliby mieszkańcy w związku z koniecznością 
wymiany dokumentów (dowodów osobistych oraz dowodów rejestracyjnych i praw jazdy). 
 
            Przedstawiciele gmin podkreślają, Ŝe zmiana granic powinna odbywać się na zasadach 
pełnego partnerstwa, z uwzględnieniem wzajemnych interesów oraz woli mieszkańców. 
Powołują się przy tym na wyniki konsultacji z mieszkańcami gmin, które potwierdzają brak 
akceptacji dla wnioskowanej zmiany.  
 
 
            Sformułowanie niniejszej opinii poprzedzone zostało wnikliw ą analizą wszystkich 
aspektów zmiany będącej przedmiotem wniosku, przy uwzględnieniu argumentów 
przestawionych przez kaŜdą z zainteresowanych stron, z poszanowaniem zasad 
obiektywnej prawdy i równości podmiotów. 
 
            Wniosek rozpatrywany był przez Zespół ds. opiniowania 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 ustalania, 
dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz urzędowych 
nazw obiektów fizjograficznych, który powołany został w Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 67/08 z dnia           
8 marca 2008 r.   
            W celu dokonania oceny ewentualnych zagroŜeń dotyczących zdolności wykonywania 
zadań publicznych przez gminy tracące teren na rzecz Przemyśla w wyniku wprowadzenia 
wnioskowanych zmian, wystąpiono o przedstawienie dodatkowych informacji nt. stanu 
finansów tych gmin do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie - za lata 2007 i 2008 
oraz do zainteresowanych gmin - za lata 2008 i 2009.  
 
 
            Odnosząc się do obaw gmin dotyczących kosztów związanych z proponowana 
zmianą granic, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe wnioskodawca deklaruje pokrycie kosztów związanych                    
z przeprowadzeniem niezbędnych prac geodezyjnych. Wskazane byłoby bowiem, aby odcinki 
nowej granicy miasta zostały trwale zastabilizowane i pomierzone z wyłączeniem odcinków 
granic utworzonych przy udziale obrębów Pikulice, Nehrybka, Krówniki i Hurko, gdyŜ te 
sołectwa mają granice pomierzone. Niezbędne byłoby równieŜ dokonanie aktualizacji 
operatów ewidencji gruntów i budynków.    
           Wnioskodawca deklaruje równieŜ pokrycie kosztów wymiany dowodów 
rejestracyjnych i praw jazdy mieszkańców przyłączanych sołectw, związanej ze zmianą ich 
miejsca zamieszkania. 

 Z kolei, czynności związane z wymianą dowodów osobistych nie będą powodować 
Ŝadnych kosztów, zarówno po stronie mieszkańców obszarów proponowanych do 
przyłączenia, jak teŜ po stronie miasta. Wszelkie koszty w tym zakresie poniesie Skarb 
Państwa – w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 listopada 2000 r. 
w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110, z późn. zm.), 
zgodnie z którym nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób 
zobowiązanych do wymiany dowodu m.in. z powodu administracyjnej zmiany nazwy 
miejscowości.  
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            RównieŜ w odniesieniu do problemu utrzymania sieci placówek oświatowych na 
terenach włączanych do miasta, na uwagę zasługują deklaracje wnioskodawcy dotyczące  
rozbudowy systemu oświaty i kultury oraz utrzymania obiektów oświaty i kultury 
prowadzonych obecnie na terenach poszczególnych sołectw. 
 
            NiezaleŜnie od powyŜszego, analiza danych dotyczących sieci szkolnej                                  
w miejscowościach proponowanych do włączenia w granice Przemyśla,  wykazuje, iŜ zmiana 
granic miasta, a co za tym idzie, zmiany w sieci szkół miejscowości znajdujących się obecnie 
poza terenem miasta, moŜe mieć istotne znaczenie dla rozwoju szkolnictwa w tym rejonie.  
            Z punktu widzenia społecznego i potrzeby rozwoju miasta, miejscowości te powinny 
być włączone do Przemyśla. Jeśli się jednak weźmie pod uwagę dotychczasowy sposób 
zarządzania placówkami oświatowymi przez poszczególne samorządy, to nasuwa się 
wniosek, Ŝe na przyłączeniu do Przemyśla wyraźnie zyskać mogą tereny naleŜące obecnie do 
gminy Przemyśl. Niewiele zaś zyskają inne tereny, a  taka placówka jak Szkoła Podstawowa 
w Buszkowicach - moŜe stracić (gmina śurawica, jako organ prowadzący, cechuje się 
stosunkowo duŜą dbałością o szkoły i przedszkola). 
           Dodatkowym elementem przemawiającym za ewentualnym włączeniem szkół gminy 
Przemyśl do miasta, są jedne z najniŜszych na Podkarpaciu wyniki egzaminów zewnętrznych 
w tych szkołach. MoŜliwe, Ŝe po włączeniu do Przemyśla, gdzie wyniki są znacznie lepsze, 
nastąpi w tej dziedzinie poprawa. 
         Włączenie wymienionych miejscowości do Przemyśla niewątpliwie przyniesie 
znaczące skutki w sposobie finansowania szkół:  
− zmniejszenie subwencji oświatowej na jednego ucznia o kwotę 1215 zł rocznie, 
− konieczność zwiększenia dofinansowania do kosztów utrzymania przejętych szkół kwotą    

bliską 1 mln zł (przy załoŜeniu, Ŝe miasto przejmie wszystkich ponad 700 uczniów                   
i będzie chciało utrzymać poziom dofinansowania na dotychczasowym poziomie w tych 
szkołach), 

− znaczne zwiększenie finansowania przez miasto przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
przejmowanych placówek, 

− utrata przez nauczycieli praw związanych z tzw. dodatkiem wiejskim, 
− moŜliwość redukcji zatrudnienia w tych szkołach.  
 
 

Z kolei, oceniając wniosek w zakresie zagadnień związanych z gospodarką wodno - 
ściekową, naleŜy uznać, iŜ brak jest argumentów przeciw włączeniu wymienionych sołectw 
do miasta.  

Przemyśl - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada ujęcie wody 
powierzchniowej typu jazowego z rzeki San o zasobach eksploatacyjnych 30240 m3/dobę 
(Qrz=13386 m3/dobę). Zaopatruje w wodę odbiorców z terenu miasta oraz okolicznych 
miejscowości: gmina Przemyśl (Pikulice, Krówniki, Łuczyce, część Ostrowa, Nehrybki, 
RoŜubowice, Stanisławczyk, część Łętownii i Kuńkowic), gmina Krasiczyn (Dybawka, 
Krasiczyn, Prałkowce, Tarnawce, Krasice), gmina śurawica (śurawica, Buszkowice, 
Buszkowiczki), gmina Medyka (Hurko, Hureczko, Siedliska, Jaksmanice).   

Właścicielem ujęcia jest gmina Przemyśl. Pozostałe miejscowości gminy Przemyśl nie 
posiadają sieci wodociągowej i zaopatrują się w wodę pochodzącą z własnych studni. 
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Przyłączenie określonych we wniosku sołectw nie wpłynie negatywnie na 
uwarunkowania środowiskowe oraz związaną z nimi gospodarkę odpadami komunalnymi. 

 
Nie utrudni równieŜ w znaczący sposób dostępu rolnikom z tych terenów do róŜnych 

form pomocy z funduszy unijnych. Ograniczona zostanie jedynie moŜliwość korzystania                 
z przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dwóch 
działań Osi (III i IV), tj. Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki 
wiejskiej oraz Leader. Wynika to z przyjętych kryteriów dostępu do ww. działań, związanych 
z charakterem gminy (wiejskiej i miejsko – wiejskiej) oraz liczbą ludności.   
 Potencjalna utrata pomocy dla rolników z ww. sołectw w ramach działań Osi III 
szacowana jest na kwotę 449 568 euro, co stanowi 0,5 % środków przewidzianych na całe 
województwo podkarpackie. 

Natomiast, równieŜ po włączeniu ww. sołectw do Przemyśla, rolnicy będą mogli             
w pełni korzystać z pozostałych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, o ile  
spełnią wymogi przewidziane w tym dokumencie. Ponadto, będą mogli nadal uzyskiwać 
płatności bezpośrednie, z których w chwili obecnej korzysta największa liczba gospodarstw 
rolnych. 
  
            Stan uŜytków rolnych oraz gospodarstw rolnych w poszczególnych sołectwach 
proponowanych do włączenia w granice miasta Przemyśl przedstawia poniŜsze zestawienie. 

 

Sołectwo 
Powierzchnia uŜytków 

rolnych  (w ha) 
Ilość gospodarstw  

(w stosunku do ilości 
mieszkańców) 

1) z gminy Krasiczyn:   
- Kruchel Wielki 95 36 
- Prałkowce 158 63 
2) z gminy Medyka:   
- Hurko 550 71 
- Hureczko 224 67 
3) z gminy Przemyśl:   
- Kuńkowce 277 113 
- Ostrów 500 157 
- Pikulice 340 102 
- Nehrybka 499 163 
- Krówniki 497 115 
4) z gminy śurawica:   
- Buszkowice 180 61 
- Buszkowiczki  295 60 
 

   
Obecnie powierzchnia uŜytków rolnych w mieście stanowi 2379,00 ha, tj. 54,4 % 

powierzchni ogólnej. W wyniku przyłączenia wymienionych we wniosku sołectw wzrosłaby 
do 5994,00 ha i stanowiłaby 64 % całej powierzchni miasta.  

NaleŜy przewidywać, Ŝe znaczna część tych uŜytków, w wyniku przekwalifikowania 
ich na cele inwestycyjne, straci charakter rolniczy. Oznacza to istotne ograniczenie 
moŜliwości funkcjonowania i rozwoju obecnie istniejących gospodarstw rolnych, a w wielu 
przypadkach ich likwidację.  
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Na obszarze Przemyśla oraz sołectw objętych wnioskiem, realizowane były 
następujące projekty:  

1) w ramach funduszy przedakcesyjnych: 

− Phare INRED PL9706 (okres realizacji: 1998-2000 r.) Kanalizacja sanitarna, etap I 
dla wsi Ostrów (beneficjent - Gmina Przemyśl, dotacja 57 472,84 euro jako 50% 
wartości inwestycji), 

− ISPA (okres realizacji: 2002-2006r.) Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu (dotacja             
8 722 000 euro, przy wartości inwestycji: 17 444 000 euro); 

2) w ramach perspektywy programowej 2004-2006 z udziałem funduszy Unii Europejskiej 
(finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 

− z Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 
2004-2006 - 3 projekty: 

� Miasta Przemyśl - Poprawa dostępności komunikacyjnej terenow przygranicznych 
poprzez modernizację ul. Bakończyckiej (dotacja z EFRR - 3 148 701,45 PLN), 

� Miasta Przemyśl - proj. Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny, Stok narciarski II 
etap: Snowpark i letni tor saneczkowy (dotacja z EFRR - 1 358 035,54 PLN), 

� Gminy śurawica - Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
w śurawicy (z EFRR - 3 137 062,53 PLN), 

      oraz 8 mikroprojektów realizowanych przez róŜne podmioty z terenu Przemyśla                  
i  1 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, 

− z Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska - Republika Słowacka 
2004-2006 – 3 mikroprojekty realizowane przez róŜne podmioty z terenu Przemyśla,                         

− w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 
-  projekt Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ostrów, etap II – zadanie 2 dla wsi 
Ostrów (beneficjent - Gmina Przemyśl, dotacja z EFRR 359 974,70 PLN, jako 50% 
wartości inwestycji). 

 
Mając na uwadze upływ czasu, w odniesieniu do ww. projektów, 5 letni okres 

trwałości projektu finansowanego ze środków unijnych został zachowany. Pozostaje kwestia 
rozliczenia tej części kosztów inwestycji, które finansowane były ze środków własnych 
gminy - do uzgodnienia pomiędzy właściwymi jednostkami. 

NiezaleŜnie od upływu tego okresu, nie występuje równieŜ tzw. znacząca modyfikacja 
projektu w rozumieniu art. 30 rozporządzenia Rady (WE) 1260/1999, poniewaŜ sfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej infrastruktura słuŜy i będzie słuŜyć w przyszłości mieszkańcom 
tego obszaru, a więc cel projektu zostaje zachowany. 

Wymienione we wniosku sołectwa, będąc juŜ w granicach Przemyśla, uzyskają 
szerszy dostęp do środków Unii Europejskiej w ramach nowego okresu programowania 2007- 
2013. Będzie o nie bowiem aplikował beneficjent duŜy, który moŜe skutecznie konkurować               
z innymi o uzyskanie wsparcia unijnego na realizację większych projektów. Dotyczy to nie 
tylko Regionalnego Programu Operacyjnego, ale przede wszystkim programów 
zarządzanych na poziomie krajowym, takich jak Program Operacyjny Infrastruktura                       
i Środowisko, czy Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. 
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     Analizując wnioskowaną zmianę w aspekcie zagospodarowania przestrzennego, 
naleŜy stwierdzić, Ŝe powiększenie obszaru Przemyśla wiąŜe się ściśle z jego dalszym 
rozwojem społeczno-gospodarczym, jako miasta, które pragnie odzyskać pozycję silnego 
ośrodka regionalnego, utraconą w wyniku zmiany podziału terytorialnego państwa.   

     Obecnie Przemyśl jest miastem na prawach powiatu, stanowiącym ośrodek obsługi dla 
gmin sąsiednich, w zakresie usług szkolnictwa wyŜszego, opieki zdrowotnej i społecznej oraz 
obsługi administracyjnej, jako miejsce lokalizacji urzędów, banków i innych instytucji                    
o zasięgu ponadlokalnym. 

      Według dokumentów kształtujących politykę przestrzenną państwa i województwa, 
Przemyśl ma pełnić rolę ośrodka ponadregionalnego, aktywizacji społecznej i gospodarczej, 
jako centrum handlowe, waŜny węzeł komunikacyjny i kulturalno-turystyczny, znaczący 
ośrodek rozwoju szkolnictwa wyŜszego, wyspecjalizowanego szkolnictwa średniego oraz 
wyspecjalizowanych usług medycznych, kultury i usług turystycznych. 

      Ma pełnić rolę miasta o znaczeniu międzynarodowym dla obsługi polsko-ukraińskiego 
obszaru transgranicznego. Wynika to z jego usytuowania w bliskim sąsiedztwie granicy 
państwa, która jest równocześnie granicą Unii Europejskiej, na trasie ruchu tranzytowego, 
prowadzonego do granicy państwa.  

        
      Z przeprowadzonych analiz jednoznacznie wynika, Ŝe miasto straciło moŜliwości 

dalszego prawidłowego rozwoju w obecnych granicach administracyjnych. Ograniczenia 
wynikające z uwarunkowań fizjograficznych, w tym zróŜnicowanego ukształtowania terenu, 
często o duŜych spadkach z tendencjami do powstawania osuwisk, połoŜenia w dolinie Sanu, 
co wiąŜe się z naraŜeniem na zalewanie wodami powodziowymi, jak równieŜ połoŜenia 
w obszarze górniczym złóŜ gazu ziemnego (lokalizacja kopalni, odwiertów gazowych, sieci 
przesyłowych wymagających stosownych stref ochronnych) oraz uwarunkowania historyczne 
związane z zachowaniem unikatowego układu pierścienia fortecznego miasta, wymagającego 
właściwej ekspozycji -  powodują, Ŝe znaczny obszar miasta musi pozostać niezabudowany. 
Zagęszczenie zabudowy i źle funkcjonujący układ komunikacyjny obniŜają standard 
zamieszkania. Wyczerpujące się rezerwy terenów budowlanych i miejsca dla lokalizacji 
nowych inwestycji zmuszają do szukania terenów poza obecnymi granicami 
administracyjnymi Przemyśla. 
 

     Konieczność poszerzenia granic wynika z dokumentów i analiz sporządzonych przez 
władze miasta a odnoszących się do zagadnień przestrzennych, w tym z Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla, Strategii  
Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta Przemyśla do 2015 r., Strategii Sukcesu Miasta 
Przemyśla, Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 - zarys 
koncepcji rozwoju. 
 

   Poszerzenie granic miasta znajduje ponadto uzasadnienie w dokumentach studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, z których są planowane 
do przyłączenia poszczególne sołectwa. Dokumenty te wskazują na podmiejski charakter 
zabudowy sołectw i ciąŜenie do miasta. 

 
   Natomiast, obowiązujące na terenach gmin miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego opracowane zostały dla zabudowy niewielkich terenów, od kilkunastu arów 
do kilku hektarów (tylko w miejscowości Ostrów i Buszkowiczki obowiązują plany 
o powierzchni kilkudziesięciu hektarów), dla pojedynczych inwestycji lub niewielkich 
zespołów zabudowy i nie mają istotnego znaczenia w kształtowaniu układu funkcjonalno-
przestrzennego gminy i otoczenia miasta. 
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   Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, Ŝe analizy perspektywicznego 
rozwoju Przemyśla prowadzone były kompleksowo, w odniesieniu do wszystkich terenów            
w jego otoczeniu, pod kątem moŜliwości lokalizacji poszczególnych funkcji miastotwórczych 
Przemyśla na planowanych do przyłączenia terenach. 

   Jako czynnik warunkujący rozwój miasta przyjęto poprawę warunków Ŝycia 
mieszkańców, w tym m. in. podniesienie jakości przestrzeni zurbanizowanej, stanu 
środowiska, podniesienie sprawności funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, 
szkolnictwa średniego i wyŜszego, opieki społecznej i zmniejszenie bezrobocia poprzez 
przygotowanie terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych, w tym stworzenia warunków dla 
zatrzymania młodzieŜy i ograniczenia negatywnych tendencji emigracyjnych do lepiej 
rozwiniętych regionów i krajów. 

   Dla lokalizacji nowych i rozwoju istniejących funkcji, przewiduje się 
zagospodarowanie terenów miasta w powiązaniu z bezpośrednio przylegającymi do jego 
granic terenami sąsiednimi. Proponuje się do włączenia tereny połoŜone bezpośrednio przy 
granicy administracyjnej Przemyśla, o najsilniejszych z nim powiązaniach funkcjonalno 
przestrzennych, silniejszych niŜ z siedzibą gminy, wynikających równieŜ z uwarunkowań 
historycznych. 

   Miasto posiada przygotowaną infrastrukturę techniczną zapewniającą obsługę 
wszystkich gmin sąsiadujących z miastem. Infrastruktura wodno-ściekowa oraz związana 
z gospodarką odpadami zapewnia warunki dla rozwoju przestrzennego miasta w oparciu 
o przygotowaną nowoczesną infrastrukturę. 
             
            Powiększenie obszaru Przemyśla umoŜliwi: 
− skoordynowanie działań zmierzających do realizacji obwodnicy drogowej miasta, która 

pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta i lepsze 
skomunikowanie gmin przyległych (zagospodarowanie terenów sąsiadujących z miastem 
we wszystkich gminach odbywa się głównie na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy, co stanowi zagroŜenie dla utrzymania niezabudowanych rezerw terenowych, 
przewidywanych pod przebieg zewnętrznej drogi obwodowej miasta - wariantowanie 
przebiegu jest ograniczone z uwagi na istniejące ukształtowanie terenu), 

− wzmocnienie potencjału kulturowego miasta i regionu - część pierścienia  zewnętrznego 
Twierdzy Przemyśl znajdzie się w granicach administracyjnych Przemyśla, co umoŜliwi 
podjęcie zintegrowanych działań  mających na celu ochronę i zagospodarowanie zespołu 
Twierdzy Przemyśl oraz stworzenie unikatowego produktu turystycznego; warunkiem 
realizacji tej strategii jest zagospodarowanie niewykorzystanego potencjału sąsiednich 
sołectw i po włączeniu ich w granice miasta, przygotowanie nowych terenów dla rekreacji 
i inwestycji związanych z turystyką, w tym międzynarodową - planowany jest do 
realizacji Park Kulturowy Twierdzy Przemyśl (jako forma ochrony prawnej), 

− pozyskanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz inwestycje dla rozwoju 
przedsiębiorczości, zwiększania innowacyjności oraz podniesienia atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu, rozbudowy istniejącej strefy ekonomicznej. 

 
      Odnosi się to wszystkich sołectw proponowanych do włączenia w granice miasta. 
 
      Mimo, iŜ sołectwa te nie stanowią terenów strategicznych dla poszczególnych 

gmin (nie wynika to z Ŝadnych dokumentów), jednak konieczność równoczesnego ich 
przyłączenia do miasta budzi wątpliwości.   
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      Sołectwo Buszkowice z gminy śurawica posiada niewielką rezerwę terenu pod rozwój 
zabudowy, z uwagi na połoŜenie w terenach starego koryta Sanu, naraŜonych na zalewanie 
wodami powodziowymi. Natomiast Buszkowiczki leŜą w dalszej odległości od miasta niŜ 
Buszkowice i  posiadają najsłabsze z nim powiązania funkcjonalno-przestrzenne. 

 
      W sołectwach Prałkowce i Kruhel Wielki z gminy Krasiczyn górzyste ukształtowanie 

terenu moŜe utrudnić rozwój większych terenów inwestycyjnych. W związku z tym, 
przyłączenie tych terenów do miasta wydaje się być uzasadnione jedynie z uwagi na 
zabezpieczenie rezerw terenowych pod obwodnicę drogową. 

 
      Natomiast, w odniesieniu do gminy Przemyśl, wątpliwości budzi odłączenie 

jednocześnie pięciu sołectw - z uwagi na zachowanie jej stabilności gospodarczej. Dlatego 
uzasadnionym jest włączenie do miasta tylko tych terenów, które w istotny sposób przyczynią 
się do jego rozwoju, a równocześnie ich utrata nie spowoduje istotnej ingerencji w strukturę 
gminy Przemyśl. Takimi terenami bez wątpienia dysponują sołectwa Nehrybka i Krówniki.           

      Natomiast sołectwami, które mają duŜe znaczenie dla gminy Przemyśl, są sołectwa 
Ostrów i Kuńkowce – ze względu na ich wzajemne usytuowanie i duŜą liczbę mieszkańców, 
którą straciłaby gmina, oraz sołectwo Pikulice - z uwagi na niebezpieczeństwo zbytniego 
osłabienia południowej części gminy, po ewentualnym odłączeniu sołectw Nehrybka                   
i Krówniki. 

 
Nehrybka i Krówniki przylegają do południowych terenów miasta 

zagospodarowanych jako strefa przemysłowa (trójkąt południowo-wschodni). Posiadają 
predyspozycje do rozwoju funkcji gospodarczych jako kontynuacja zagospodarowania 
obszarów miasta oraz ze względu na swoje połoŜenie przy drodze wojewódzkiej prowadzącej 
w kierunku granicy państwa, w bliskiej odległości od tej granicy.  

Posiadają równieŜ rezerwy terenu dla uzupełniającej lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej. Ponadto, na ich obszarze planowany jest przebieg odcinka drogi obwodowej 
miasta łączącej drogę wojewódzką Nr 885 prowadzącą do przejścia granicznego                            
w Malhowicach z drogą krajową Nr 28 prowadzącą do przejścia granicznego w Medyce 
(dalszy przebieg obwodnicy planowany jest do drogi krajowej w kierunku do Rzeszowa                 
i węzła na autostradzie A-4).  

Brak realizacji tych zamierzeń ograniczy rozwój gospodarczy miasta i terenów 
przygranicznych, w miejscu o bardzo korzystnych warunkach lokalizacji funkcji związanych 
z obsługą granicy państwa.  

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Przemyśl tereny te wskazane są pod realizację zabudowy mieszkaniowej, co uniemoŜliwi ich 
zagospodarowanie zgodnie z ich predyspozycjami. 

 
Podobne uzasadnienie znajduje włączenie do Przemyśla sołectw Hurko i Hureczko                

z gminy Medyka - z uwagi na ich połoŜenie wzdłuŜ drogi krajowej prowadzącej do przejścia 
granicznego w Medyce oraz przebieg magistrali kolejowej ze stacją towarową.  

Wiodącą funkcją dla tego terenu, jaką zamierza realizować miasto, ma być centrum 
logistyczne dla obsługi przejazdów drogowo-kolejowych, utworzenie lądowiska 
obsługującego małe loty (w nawiązaniu do tradycji Twierdzy Przemyśl).  

 
Wskazane uwarunkowania mają istotne znaczenie przy dokonywaniu oceny 

zasadności wniosku. Niewątpliwie przemawiają za włączeniem do miasta określonych 
wyŜej terenów, co moŜe przynieść korzyści nie tylko dla Przemyśla ale równieŜ dla 
regionu i kraju. 
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            Niezbędne jest jednak szersze spojrzenie na problem funkcjonowania jednostek 
samorządu terytorialnego objętych proponowaną zmianą granic, zarówno w aspekcie obecnej 
ich sytuacji, jak teŜ przewidywanych perspektyw rozwoju. W tym kontekście, za podstawę 
oceny zasadności wniosku naleŜy przyjąć wymiar korzyści i strat – zarówno w odniesieniu do 
poszczególnych, zainteresowanych jednostek, jak teŜ w ujęciu całego Podkarpacia. 
             
 W świetle Konstytucji RP, terytorium jednostki samorządowej, a przez to takŜe             
i jej granice, to jeden z podstawowych czynników kształtujących toŜsamość tej jednostki -  
jako wspólnoty polityczno – terytorialnej. Więzi międzyludzkie, gospodarcze i kulturowe, 
przesądzające o stopniu zwartości tej wspólnoty, jej zdolności do wykonywania zadań  
publicznych,  kształtują   się  poprzez  jej związek z miejscem  zamieszkania.                   
            Z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika obowiązek poszanowania ww. 
więzi łączących mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego – jako wartości 
stanowiących  o stabilności stosunków polityczno-terytorialnych w kraju.                  
            W toku zmiany granic, naleŜy mieć na uwadze, iŜ kaŜda z tych zmian naraŜać moŜe na 
destrukcje lub osłabienie, ukształtowane juŜ lub kształtujące się w procesie historycznym 
więzi. Z drugiej jednak strony mogą wystąpić okoliczności powodujące konieczność 
dokonania zmian dostosowawczych, mających cechy korekty granic. Nie istnieje  bowiem,            
w świetle Konstytucji RP, prawo gminy do nienaruszalności jej terytorium. Przyczyny 
wszczynania procedur korygujących granice muszą mieć w takiej sytuacji znamiona interesu 
publicznego. 
            Istotne jest jednak w tym względzie, aby publiczny interes lokalny związany                 
z polepszeniem sytuacji społeczno-terytorialnej, nie skutkował uniemoŜliwieniem lub 
drastycznym pogorszeniem warunków działania sąsiednich gmin. Pogorszenie sytuacji tych 
gmin moŜe nastąpić bowiem tylko pod warunkiem, iŜ nie spowoduje to tak istotnego 
pogorszenia więzi międzyludzkich i poziomu wykonywania zadań publicznych, Ŝe prowadzić 
to będzie do utraty ich toŜsamości społeczno-politycznej.  
 
            Na podstawie całościowej analizy dokumentów wniosku oraz argumentów 
przestawionych przez wszystkich uczestników omawianego procesu, naleŜy uznać, Ŝe   
miasto Przemyśl, poprzez zmianę granic, dąŜy do polepszenia więzi społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych oraz zdolności wykonywania zadań publicznych , a takŜe 
do zapewnienia jednorodnego układu osadniczego i przestrzennego, działając w imię 
publicznego interesu lokalnego.   

             Na podkreślenie zasługuje fakt, iŜ złoŜenie przez Radę Miejską w Przemyślu  
propozycji zmiany granic poprzedzone zostało sporządzeniem analizy i oceny przestrzennej 
spójności obszaru miasta i sąsiadujących z nim sołectw oraz opracowaniem Koncepcji 
poszerzenia granic Miasta Przemyśla i powiązań funkcjonalno – przestrzennych z terenami 
przyległymi. 
 W celu oceny zmian wynikających z poszerzenia granic miasta, dokonano równieŜ 
Analizy szans i zagroŜeń zakresie struktur przestrzennych, infrastruktury społecznej 
i gospodarczej, ochrony i wykorzystania środowiska naturalnego, ochrony dziedzictwa 
kulturowego, komunikacji.     

Jednocześnie, na podstawie analizy sytuacji finansowej gmin tracących tereny na 
rzecz miasta, nie stwierdza się zagroŜeń związanych z uniemoŜliwieniem lub 
drastycznym pogorszeniem warunków działania tych gmin. 
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Zmniejszeniu ulegną dochody gmin, jednak utrata tych dochodów nie stanowi 
zagroŜenia dla realizacji zadań publicznych. 
            Na podstawie informacji uzyskanych z gmin Krasiczyn, Medyka, Przemyśl                          
i śurawica, stwierdza się, Ŝe w 2008 r. ich samodzielność finansowa (udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem) w obecnych granicach kształtuje się na poziomie: 
− w gminie Krasiczyn  - 42,55 %, 
− w gminie Medyka     - 44,31 %, 
− w gminie Przemyśl   - 35,39 %, 
− w gminie śurawica   - 48,79 %. 
 
 
            Podobny wynik wykazany został w informacji uzyskanej z Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, zgodnie z którą udział dochodów własnych w dochodach ogółem ww. gmin 
kształtuje się na poziomie: 
− w gminie Krasiczyn   - 41,39 %, 
− w gminie Medyka      - 44,31 %, 
− w gminie Przemyśl    - 35,38 %, 
− w gminie śurawica    - 38,66 %. 
 
            Przedstawione wielkości (według danych z gmin) po zmianie granic ulegną 
zmniejszeniu w gminie Krasiczyn o 5,47 % (37,08 %), gminie Medyka o 5,54 % (38,77 %) 
oraz zwiększeniu w gminie Przemyśl o 4,05 % (39,44 %) i gminie śurawica o 1,87 % (50,66 
%). 
 

Nie stwierdza się, aby w którejkolwiek z gmin objętych wnioskiem, łączna kwota 
długu, liczona do dochodów ogółem, zbliŜała się do krytycznej granicy 60 %, określonej 
w art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104                       
z pózn. zm.). 
 

Wskaźnik zadłuŜenia, wykazany według danych zainteresowanych gmin, wynosi:                                 
w 2008 r.                  w 2009 r. 

− w gminie Krasiczyn  -         6,01 %                     7,12 % 
− w gminie Medyka     -         7,84 %                   33,57 % 
− w gminie Przemyśl   -       20,20 %                   22,85 % 
− w gminie śurawica   -       22,12 %                   13,20 % 
 

Natomiast, według informacji uzyskanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
planowany wskaźnik zadłuŜenia na 2008 r., ustalony na podstawie danych wykazanych                      
w prognozie łącznej kwoty długu załączonej do projektu budŜetu na 2008r. przez samorządy, 
wynosi: 
− w gminie Krasiczyn  - 8,76 %, 
− w gminie Medyka     - 34,78 %, 
− w gminie Przemyśl   - 42,75 %, 
− w gminie śurawica   - 20,99 %. 
 
            Oznacza to, Ŝe po zmianie granic nie wystąpi zagroŜenie ustanowienia zarządu 
komisarycznego w ww. gminach. 
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            Zbiorcze dane przedstawione przez gminy: Krasiczyn, Medyka, Przemyśl i śurawica 
dotyczące ich dochodów, wydatków oraz zadłuŜenia, obrazuje załącznik nr 3 do niniejszej 
opinii. 
 

Dokonanie proponowanej zmiany granic nie pociąga za sobą równieŜ negatywnych 
skutków finansowych w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych.  

Wysokość dotacji na ww. zadania pozostanie w budŜecie województwa (w części 
85/18) na niezmienionym poziomie. Zmieni się jedynie podział dotacji na poszczególne 
jednostki samorządu terytorialnego objęte wnioskiem - zgodnie z art. 49 i 50 ustawy z dnia  
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 
1966, z późn. zm.). Miasto - jako gmina i powiat – otrzyma większą kwotę dotacji, przy 
jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu dotacji dla gmin: Krasiczyn, Medyka, Przemyśl            
i śurawica oraz dla powiatu przemyskiego. 
 

Dodatkowo, z informacji przekazanych przez gminę Przemyśl wynika, Ŝe w roku 
bieŜącym, gmina składa projekty do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi: Ostrów, 
Kuńkowce, Hermanowie i Malhowice oraz Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem                    
w Ostrowie. Wartość kosztorysowa samej drogi wynosi 1600 tys. zł, natomiast wartość sieci 
wodociągowej wynosi około 6000 tys. zł. Decyzje dotyczące finansowania projektów 
zapadną dopiero w IV kw. br.  

Według informacji Marszałka Województwa udzielonej gminie, w przypadku 
podpisania umowy na realizację wnioskowanych zadań, po włączeniu Ostrowa i Kuńkowiec 
do Przemyśla, od dnia 1 stycznia 2009 r. zadania te będą musiały być finansowane nadal 
z budŜetu gminy Przemyśl. 

Natomiast gmina Medyka w swoich planach na 2009 r. załoŜyła w ogólnej kwocie 
dochodów (19973000 zł) i wydatków (20500000 zł) - nie uwzględniając zmiany granic - 
kwotę 5300000 zł, która przewidziana jest na realizację dwóch Wieloletnich Programów 
Inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w wysokości 3400000 zł     
(po 1700000 zł dla sołectwa Hurko i Hureczko) oraz Ministerstwa Sportu w wysokości 
1900000 zł.  

W związku z przedstawioną sytuacją, po zmianie granic, niezbędne będą wzajemne 
rozliczenia pomiędzy zainteresowanymi samorządami. 
 
 
           W ramach analizy innych elementów związanych z oceną wniosku, naleŜy stwierdzić, 
iŜ włączenie do Przemyśla obszaru sołectw z gmin Krasiczyn, Medyka i śurawica nie stanowi 
zagroŜenia, o którym mowa w art.197 ust.5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 
1547 z późn. zm.), związanego z koniecznością rozwiązania rad gmin. 

Skład rad w tych gminach nie zmniejszy się bowiem poniŜej 3/5 ustawowej liczby 
radnych. Ustawowa liczba radnych w kaŜdej z ww. gmin wynosi obecnie 15 osób, a po 
dokonanej zmianie granic, zmniejszy się w gminie Krasiczyn do 12 radnych, a w gminach 
Medyka i śurawica do 13 radnych. 

Natomiast, włączenie do miasta proponowanych we wniosku 5 sołectw z gminy 
Przemyśl spowodowałoby rozwiązanie Rady Gminy Przemyśl w trybie, o którym mowa 
wyŜej, poniewaŜ skład tej Rady zmniejszyłby się do 8 radnych. 
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            Za zrozumiałe moŜna uznać negatywne stanowisko gmin sąsiadujących z miastem 
Przemyśl odnośnie do proponowanych we wniosku zmian - wobec perspektywy istotnego 
zmniejszania ich powierzchni i realnych dochodów, a co za tym idzie znacznych ograniczeń 
w wykonywaniu zadań publicznych i moŜliwościach rozwoju gospodarczego. Taka sytuacja 
jest niewątpliwie obrazem strat tych gmin wygenerowanych wnioskowaną zmianą granic. 
            Mieszkańcy gmin dali wyraz nieakceptowania tych zmian, poprzez liczny udział                    
w konsultacjach, świadczący o duŜym zintegrowaniu społeczności lokalnej oraz 
odzwierciedlający stosunek wspólnoty do spornego terytorium.  
 Negatywne wyniki konsultacji w gminach oznaczają, Ŝe mieszkańcy świadomi są 
skutków i zagroŜeń, jakie niesie za sobą propozycja włączenia do miasta zamieszkanych 
przez nich terenów oraz, Ŝe nie dostrzegają korzyści wynikających z proponowanej zmiany 
granic.  

              W sprawie spornej między gminami, wyniki konsultacji, mimo iŜ są znaczące, nie 
mogą mieć bezwzględnie wiąŜącego charakteru. Prawo do wyraŜenia stanowiska w sprawie 
zmiany granic mają bowiem mieszkańcy wszystkich zainteresowanych jednostek 
samorządowych i ich głos musi mieć równoprawne znaczenie.   
            WiąŜący charakter konsultacji znosiłby sens postępowania, gdyŜ prowadziłoby to albo 
do automatyzmu dokonywania zmian na wniosek jednej rady gminy i jej mieszkańców, albo 
do uniemoŜliwienia wszelkich zmian tego rodzaju, w przypadku odmowy ze strony 
mieszkańców tej gminy, której terytorium ma być zmniejszone.  
            Sposób uregulowania postępowania w sprawie zmiany granic gmin pozwala więc na 
jej dokonanie z korzyścią jednej gminy, choć wbrew stanowisku innych zainteresowanych 
gmin i ich mieszkańców.  
  
 Problem zmiany granic z pewnością wymaga szerokiej debaty z udziałem 
mieszkańców zainteresowanych gmin. 

     Uwzględniając lokalny interes publiczny Przemyśla, naleŜy przyjąć, Ŝe ranga miasta 
jako węzła granicznego wymaga wyprzedzającego przygotowania, zarówno w odniesieniu do 
zabezpieczenia terenów dla komunikacji ponadlokalnej, jak i dla rozwoju funkcji 
centrotwórczych. Brak realizacji tych zamierzeń ograniczy rozwój gospodarczy miasta                        
i terenów przygranicznych, w miejscach o bardzo korzystnych warunkach lokalizacji funkcji 
związanych z obsługą granicy państwa.  

      Realizacja wyznaczonych celów wiązać się musi z poszerzeniem terenów miasta, co 
wynika z przeprowadzonych analiz załączonych do wniosku. Uzasadniają one szeroko 
konieczność podjęcia działań zmierzających do powiększenia miasta,  analizując je w róŜnych 
aspektach, w tym  historycznym, społecznym, gospodarczym i funkcjonalno-przestrzennym. 

Utrzymujące się nadal i pogłębiające się z upływem czasu ograniczenia terytorialne 
skutkować będą powaŜnymi problemami, zarówno w zakresie prawidłowego funkcjonowania 
miasta, jak teŜ regionu i kraju. 

W tym kontekście nie znajduje uzasadnienia postulowane przez samorządy gmin oraz 
powiat przemyski połączenie Przemyśla (miasta na prawach powiatu) z powiatem ziemskim, 
warunkujące ewentualne dalsze działania zmierzające do powiększenia obszaru miasta. 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wniosek Rady Miejskiej w Przemyślu uzasadniany jest jako 
konieczność związana z rozwojem miasta, poprzez m.in. pozyskanie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Tych potrzeb nie moŜna kwestionować, biorąc 
pod uwagę aktualny brak takich terenów w mieście. Połączenie obu powiatów w jeden powiat 
spowodowałoby niekorzystną sytuację w tym zakresie. Miasto utraciłoby bowiem status 
powiatu grodzkiego i dodatkowo nie zyskałoby Ŝadnych terenów. Ta sytuacja ograniczyłaby 
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moŜliwości Przemyśla w zakresie realizacji zadań własnych związanych z rozwojem 
gminnego budownictwa mieszkalnego (w tym mieszkaniowego zasobu gminy – co regulują 
przepisy art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego), a takŜe innych 
zadań własnych o charakterze infrastrukturalnym. Realizacja tych zadań ma słuŜyć 
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania te nie mogą być 
wykonywane przez powiat ziemski, któremu ustawa o samorządzie powiatowym przypisała 
zupełnie inne (w charakterze) obowiązki i zadania publiczne. Niewątpliwie jednak 
podstawowe zadania związane z funkcjonowaniem lokalnej społeczności ciąŜą na gminach. 

  NiezaleŜnie od powyŜszego, ze względu na ochronę interesu publicznego gmin 
sąsiadujących z Przemyślem, trudno uznać za zasadne włączenie obecnie do miasta 
wszystkich sołectw proponowanych we wniosku, głównie ze względu na wskazane w 
niniejszej opinii uwarunkowania funkcjonalno – przestrzenne oraz – jak w przypadku gminy 
Przemyśl – istotne pogorszenie jej sytuacji społeczno – terytorialnej, mające wpływ na jej 
dalsze funkcjonowanie i ograniczenie moŜliwości skutecznego wykonywania zadań 
publicznych.  

 
            Maj ąc na uwadze przedstawioną analizę wszystkich aspektów proponowanej 
zmiany granic, pozytywnie opiniuję wniosek w zakresie przyłączenia do miasta  
Przemyśl sołectw: 
− Nehrybka i Krówniki z gminy Przemyśl, 
− Hurko i Hureczko z gminy Medyka,  
natomiast negatywnie opiniuję wniosek w zakresie przyłączenia do miasta Przemyśl 
sołectw : 
− Kruchel Wielki i Prałkowce z gminy Krasiczyn,  
− Kuńkowce, Ostrów i Pikulice z gminy Przemyśl, 
− Buszkowice  i Buszkowiczki z gminy śurawica. 
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