
UZASADNIENIE 

 

Wójt Gminy Mirzec, wnioskiem z dnia 6 listopada 2019 r. Znak: ORG.033.4.4.2019, 

zwrócił się do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o wyrażenie opinii w sprawie 

zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec, powiat starachowicki, województwo 

świętokrzyskie, polegającej na włączeniu w granice administracyjne gminy części obszaru 

sołectwa Seredzice, gmina Iłża, powiat radomski, województwo mazowieckie, składającego 

się z działek ewidencyjnych o nr: 1787, 1789, 1790, 1794, 1795, 1798, 1799, 1800, 1801, 

1802 i 1803 oraz działki ewidencyjnej nr 1797 o łącznej powierzchni 10,5503 ha ujawnionej 

w ewidencji gruntów i budynków. 

W uzasadnieniu wniosku stwierdzono, że w powyższej sprawie wystąpili mieszkańcy 

Wspólnoty Mieszkaniowej Seredzice 512, do której należy działka ewidencyjna nr 1797 oraz 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach, będące 

właścicielem działek ewidencyjnych o nr: 1794, 1795, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 i 1803, 

a Nadleśnictwo Marcule, na terenie którego znajdują się działki ewidencyjne nr: 1787, 1789 

i 1790, nie wniosło sprzeciwu. Podniesiono, że wystąpienie wnioskodawców uzasadnione jest 

zachowaniem więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych z gminą Mirzec i miastem 

Starachowice, a tym samym zmiana granic przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkańców. 

Zmiana granic przedstawiona we wniosku nie zaburzy zachowania naturalnej zwartości 

terytorialnej jednostki administracyjnej, ponieważ wnioskowany do przyłączenia obszar 

przylega do obecnej granicy województwa świętokrzyskiego. 

Na podstawie uchwały Nr XI/81/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 maja 2019 r.,  

w przedmiotowej sprawie przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami sołectwa 

Tychów Nowy, podczas zebrania konsultacyjnego w dniu 25 czerwca 2019 r. W wyniku 

głosowania oddano 105 głosów ważnych i wszystkie oddane głosy były „za” zmianą granic 

sołectwa Tychów Nowy położonego w gminie Mirzec. Rada Powiatu w Starachowicach, 

uchwałą Nr XIV/98/2019 z dnia 31 października 2019 r., pozytywnie zaopiniowała 

proponowaną zmianę granic administracyjnych gminy Mirzec.  

Negatywne opinie w tej sprawie wyraziły natomiast Rada Miejska w Iłży, uchwałą  

Nr XV/101/19 z dnia 30 września 2019 r., Rada Powiatu w Radomiu, uchwałą 

Nr 183/XVI/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. oraz Sejmik Województwa Mazowieckiego, 

uchwałą Nr 22/20 z dnia 21 stycznia 2020 r. 

Stosownie do postanowień w art. 10a ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zmianami) 

w związku z § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 uchwały VIII/94/19 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego 

(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 r. poz. 1917) oraz w związku z art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 

ze zmianami), zmianę granic administracyjnych gminy Mirzec, skutkującą zmianą granic 

powiatu starachowickiego oraz województwa świętokrzyskiego, polegającą na przyłączeniu 

do województwa świętokrzyskiego, powiatu starachowickiego, gminy Mirzec, sołectwa 

Tychów Nowy części obszaru województwa mazowieckiego, powiatu radomskiego, gminy 

Iłża, sołectwa Seredzice (składającego się z działek ewidencyjnych o nr: 1787, 1789, 1790, 



1794, 1795, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 i 1803 o łącznej powierzchni 10,5503 ha), 

należy poprzedzić przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami.  

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego 

w przedmiocie zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec, skutkującej zmianą granic 

powiatu starachowickiego oraz województwa świętokrzyskiego. 


