Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku:
Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia granic
powiatu zielonogórskiego, Dz. U. z 2014 r. poz. 1020
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin,
ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
oraz zmiany siedziby władz gminy, Dz. U. z 2014 r. poz. 1023
zmiany granic powiatów
– Zmiana granic w województwie lubuskim pomiędzy miastem na prawach powiatu
Zielona Góra a powiatem zielonogórskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu
Zielona Góra gminy Zielona Góra o powierzchni 21998 ha z powiatu zielonogórskiego
– Zmiana granic w województwie łódzkim pomiędzy miastem na prawach powiatu
Skierniewice a powiatem skierniewickim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu
Skierniewice części obszaru obrębu ewidencyjnego Miedniewice o powierzchni 19,43 ha z
gminy Skierniewice w powiecie skierniewickim
zmiany granic gmin
– Zmiana granic w powiecie średzkim (województwo wielkopolskie) pomiędzy gminą
Krzykosy a gminą Środa Wielkopolska poprzez przyłączenie do gminy Krzykosy części
obszaru obrębu ewidencyjnego Nietrzanowo o powierzchni 24,61 ha z gminy Środa
Wielkopolska
zmiana statusu gminy
– Zmiana statusu gminy Władysławowo położonej w powiecie puckim (województwo
pomorskie) z gminy o statusie miasta na gminę miejsko-wiejską; dotychczasowy obszar
administracyjny miasta Władysławowo, pokrywający się z granicami gminy Władysławowo
(3922 ha), zostaje ograniczony do obszaru obrębów ewidencyjnych Władysławowo 01 do
Władysławowo 10 o łącznej powierzchni 1258,85 ha
nadanie statusu miasta
– Nadanie statusu miasta miejscowości Stopnica położonej na obszarze gminy
Stopnica w powiecie buskim (województwo świętokrzyskie), w skład miasta Stopnica
wchodzi obszar obrębu ewidencyjnego Stopnica o powierzchni 454,66 ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Chocz położonej na obszarze gminy Chocz w
powiecie pleszewskim (województwo wielkopolskie), w skład miasta Chocz wchodzi obszar
obrębu ewidencyjnego Chocz o powierzchni 687,98 ha
zmiany granic miast
– Zmiana granic miasta Zbąszynek położonego na obszarze gminy Zbąszynek w
powiecie świebodzińskim (województwo lubuskie) poprzez przyłączenie części obszarów
obrębów ewidencyjnych Dąbrówka Wielkopolska i Kosieczyn o łącznej powierzchni 67,83 ha
z gminy Zbąszynek
– Zmiana granic miasta Jarocin położonego na obszarze gminy Jarocin w powiecie
jarocińskim (województwo wielkopolskie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu
ewidencyjnego Cielcza o powierzchni 49,37 ha z gminy Jarocin
– Zmiana granic miasta Murowana Goślina położonego na obszarze gminy Murowana
Goślina w powiecie poznańskim (województwo wielkopolskie) poprzez przyłączenie części

obszarów obrębów ewidencyjnych Trojanowo i Mściszewo o łącznej powierzchni 91,29 ha z
gminy Murowana Goślina oraz poprzez przyłączenie do gminy Murowana Goślina części
obszaru obrębu ewidencyjnego Murowana Goślina o powierzchni 1,14 ha z miasta Murowana
Goślina
zmiana siedziby gminy
– W województwie lubelskim w powiecie lubelskim zmiana siedziby władz gminy
Głusk z Lublina na Dominów

