Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku:
Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia,
ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz
nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z 2009 r. Nr 120, poz. 1000
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz,
ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta,
Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1814
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz,
ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta,
Dz. U. z 2011 r. Nr 72, poz. 385
zmiany granic powiatów
– Zmiana granic w województwie podkarpackim pomiędzy miastem na prawach
powiatu Przemyśl a powiatem przemyskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach
powiatu Przemyśl obszaru obrębu ewidencyjnego Kruhel Wielki o powierzchni 239,31 ha z
gminy Krasiczyn w powiecie przemyskim
– Zmiana granic w województwie podkarpackim pomiędzy miastem na prawach
powiatu Rzeszów a powiatem rzeszowskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach
powiatu Rzeszów części obszaru obrębu ewidencyjnego Miłocin o powierzchni 124,30 ha z
gminy Głogów Małopolski w powiecie rzeszowskim
– Zmiana granic w województwie podkarpackim pomiędzy miastem na prawach
powiatu Rzeszów a powiatem rzeszowskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach
powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Budziwój o powierzchni 1750,34 ha z
gminy Tyczyn w powiecie rzeszowskim
– Zmiana granic w województwie pomorskim pomiędzy powiatem wejherowskim a
powiatem puckim poprzez przyłączenie do gminy o statusie miasta Reda w powiecie
wejherowskim części obszaru obrębu ewidencyjnego Moście Błota o powierzchni 539,48 ha z
gminy Puck w powiecie puckim
– Zmiana granic w województwie zachodniopomorskim pomiędzy miastem na
prawach powiatu Koszalin a powiatem koszalińskim poprzez przyłączenie do miasta na
prawach powiatu Koszalin obszaru obrębów ewidencyjnych Jamno i Łabusz o powierzchni
1500,56 ha z gminy Będzino w powiecie koszalińskim
utworzenie nowej gminy
– W województwie podkarpackim w powiecie krośnieńskim tworzy się gminę Jaśliska
z siedzibą władz w miejscowości Jaśliska; w skład gminy wchodzą wydzielone z gminy
Dukla obręby ewidencyjne Czeremcha, Daliowa, Jaśliska, Lipowiec, Posada Jaśliska, Szklary,
Wola Niżna, Wola Wyżna o łącznej powierzchni 9899,73 ha
zmiany granic gmin
– Zmiana granic w powiecie tucholskim (województwo kujawsko-pomorskie)
pomiędzy gminą Lubiewo a gminą Cekcyn poprzez przyłączenie do gminy Lubiewo części
obszaru obrębu ewidencyjnego Cekcyn o powierzchni 8,13 ha z gminy Cekcyn
– Zmiana granic w powiecie rawskim (województwo łódzkie) pomiędzy gminą o
statusie miasta Rawa Mazowiecka a gminą Rawa Mazowiecka poprzez przyłączenie do

gminy o statusie miasta Rawa Mazowiecka części obszaru obrębu ewidencyjnego Boguszyce
o powierzchni 41,57 ha z gminy Rawa Mazowiecka
– Zmiana granic w powiecie nowotarskim (województwo małopolskie) pomiędzy
gminą Spytkowice a gminą Raba Wyżna poprzez przyłączenie do gminy Spytkowice części
obszaru obrębu ewidencyjnego Raba Wyżna o powierzchni 0,29 ha z gminy Raba Wyżna
– Zmiana granic w powiecie pułtuskim (województwo mazowieckie) pomiędzy gminą
Pułtusk a gminą Zatory poprzez przyłączenie do gminy Pułtusk części obszaru obrębu
ewidencyjnego Nowe Borsuki o powierzchni 32,99 ha z gminy Zatory
– Zmiana granic w powiecie suwalskim (województwo podlaskie) pomiędzy gminą
Rutka-Tartak a gminą Wiżajny poprzez przyłączenie do gminy Rutka-Tartak obszarów
obrębów ewidencyjnych Jodoziory, Kleszczówek, Polimonie i Smolniki o powierzchni
1105,4 ha z gminy Wiżajny
– Zmiana granic w powiecie bytowskim (województwo pomorskie) pomiędzy gminą
Tuchomie a gminą Kołczygłowy poprzez przyłączenie do gminy Tuchomie części obszaru
obrębu ewidencyjnego Zagony o powierzchni 356,57 ha z gminy Kołczygłowy
– Zmiana granic w powiecie chojnickim (województwo pomorskie) pomiędzy gminą
Chojnice a gminą Konarzyny poprzez przyłączenie do gminy Chojnice części obszaru obrębu
ewidencyjnego Zielona Chocina o powierzchni 26,39 ha z gminy Konarzyny
– Zmiana granic w powiecie lublinieckim (województwo śląskie) pomiędzy gminą
Koszęcin a gminą o statusie miasta Lubliniec poprzez przyłączenie do gminy Koszęcin części
obszarów obrębów ewidencyjnych Kokotek i Lubliniec o powierzchni 48,47 ha z gminy o
statusie miasta Lubliniec
– Zmiana granic w powiecie szczecineckim (województwo zachodniopomorskie)
pomiędzy gminą o statusie miasta Szczecinek a gminą Szczecinek poprzez przyłączenie do
gminy o statusie miasta Szczecinek części obszarów obrębów ewidencyjnych Sitno i
Trzesieka o powierzchni 1132,94 ha z gminy Szczecinek
nadanie statusu miasta
– Nadanie statusu miasta miejscowości Łaszczów położonej na obszarze gminy
Łaszczów w powiecie tomaszowskim (województwo lubelskie), w skład miasta Łaszczów
wchodzą obszar obrębu ewidencyjnego Łaszczów-Osada oraz części obszarów obrębów
ewidencyjnych Czerkasy, Domaniż, Łaszczów-Kolonia i Podhajce o łącznej powierzchni
500,88 ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Radłów położonej na obszarze gminy Radłów
w powiecie tarnowskim (województwo małopolskie), w skład miasta Radłów wchodzi obszar
obrębu ewidencyjnego Radłów o powierzchni 1684,43 ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Kołaczyce położonej na obszarze gminy
Kołaczyce w powiecie jasielskim (województwo podkarpackie), w skład miasta Kołaczyce
wchodzi obszar obrębu ewidencyjnego Kołaczyce o powierzchni 715,05 ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Przecław położonej na obszarze gminy
Przecław w powiecie mieleckim (województwo podkarpackie), w skład miasta Przecław
wchodzi obszar obrębu ewidencyjnego Przecław o powierzchni 1602,27 ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Szepietowo położonej na obszarze gminy
Szepietowo w powiecie wysokomazowieckim (województwo podlaskie), w skład miasta
Szepietowo wchodzi część obszaru obrębu ewidencyjnego Szepietowo o powierzchni 195,86
ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Tychowo położonej na obszarze gminy
Tychowo w powiecie białogardzkim (województwo zachodniopomorskie), w skład miasta
Tychowo wchodzi część obszaru obrębu ewidencyjnego Tychowo o powierzchni 408,81 ha

zmiany granic miast
– Zmiana granic miasta Zwierzyniec położonego na obszarze gminy Zwierzyniec w
powiecie zamojskim (województwo lubelskie) poprzez przyłączenie części obszarów
obrębów ewidencyjnych Obrocz, Wywłoczka i RPN Zwierzyniec o powierzchni 136,92 ha z
gminy Zwierzyniec
– Zmiana granic miasta Krzeszowice położonego na obszarze gminy Krzeszowice w
powiecie krakowskim (województwo małopolskie) poprzez przyłączenie części obszaru
obrębu ewidencyjnego Siedlec o powierzchni 4,99 ha z gminy Krzeszowice
– Zmiana granic miasta Żuromin położonego na obszarze gminy Żuromin w powiecie
żuromińskim (województwo mazowieckie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu
ewidencyjnego Wiadrowo o powierzchni 7,02 ha z gminy Żuromin
– Zmiana granic miasta Łapy położonego na obszarze gminy Łapy w powiecie
białostockim (województwo podlaskie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu
ewidencyjnego Płonka Kościelna o powierzchni 20,01 ha z gminy Łapy
– Zmiana granic miasta Kalisz Pomorski położonego na obszarze gminy Kalisz
Pomorski w powiecie drawskim (województwo zachodniopomorskie) poprzez przyłączenie
części obszaru obrębu ewidencyjnego Dębsko o powierzchni 0,22 ha z gminy Kalisz
Pomorski
zmiana nazwy gminy i jej siedziby
– W województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim zmienia się nazwę gminy
Święta Katarzyna z siedzibą władz w Świętej Katarzynie na gminę Siechnice z siedzibą władz
w Siechnicach

