Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku:
Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy
gminy oraz siedzib władz niektórych gmin, Dz. U. z 2017 r. poz. 1427
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym
miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin,
Dz. U. z 2017 r. poz. 2493
zmiany granic powiatów
– Zmiana granic w województwie mazowieckim pomiędzy miastem na prawach
powiatu Ostrołęka a powiatem ostrołęckim poprzez przyłączenie do miasta na prawach
powiatu Ostrołęka części obszaru obrębów ewidencyjnych Nowa Wieś Wschodnia, Goworki i
Ławy o łącznej powierzchni 482,75 ha z gminy Rzekuń w powiecie ostrołęckim
– Zmiana granic w województwie wielkopolskim pomiędzy powiatem konińskim a
miastem na prawach powiatu Konin poprzez przyłączenie do gminy Stare Miasto w powiecie
konińskim części obszaru obrębów ewidencyjnych Przydziałki i Pawłówek o łącznej
powierzchni 3,91 ha z miasta na prawach powiatu Konin
zmiany granic gmin
– Zmiana granic w powiecie włocławskim (województwo kujawsko-pomorskie)
pomiędzy gminą Choceń a gminą Włocławek poprzez przyłączenie do gminy Choceń części
obszaru obrębu ewidencyjnego Łagiewniki o powierzchni 0,13 ha z gminy Włocławek
– Zmiana granic w powiecie ostrołęckim (województwo mazowieckie) pomiędzy
gminą Czarnia a gminą Myszyniec poprzez przyłączenie do gminy Czarnia części obszaru
obrębów ewidencyjnych Olszyny i Charciabałda o łącznej powierzchni 132,23 ha z gminy
Myszyniec
– Zmiana granic w powiecie zawierciańskim (województwo śląskie) pomiędzy gminą
Ogrodzieniec a gminą Pilica poprzez przyłączenie do gminy Ogrodzieniec części obszaru
obrębu ewidencyjnego Biskupice o powierzchni 11,30 ha z gminy Pilica
nadanie statusu miasta
– Nadanie statusu miasta miejscowości Józefów nad Wisłą położonej na obszarze
gminy Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim (województwo lubelskie), w skład miasta
Józefów nad Wisłą wchodzi obszar obrębu ewidencyjnego Józefów nad Wisłą o powierzchni
365,29 ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Otyń położonej na obszarze gminy Otyń w
powiecie nowosolskim (województwo lubuskie), w skład miasta Otyń wchodzi obszar obrębu
ewidencyjnego Otyń o powierzchni 786,46 ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Sanniki położonej na obszarze gminy Sanniki
w powiecie gostynińskim (województwo mazowieckie), w skład miasta Sanniki wchodzi
obszar obrębu ewidencyjnego Sanniki o powierzchni 1176,02 ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Tułowice położonej na obszarze gminy
Tułowice w powiecie opolskim (województwo opolskie), w skład miasta Tułowice wchodzi
część obszaru obrębu ewidencyjnego Tułowice o powierzchni 923,38 ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Wiślica położonej na obszarze gminy Wiślica
w powiecie buskim (województwo świętokrzyskie), w skład miasta Wiślica wchodzi obszar
obrębu ewidencyjnego Wiślica o powierzchni 470,91 ha

– Nadanie statusu miasta miejscowości Łagów położonej na obszarze gminy Łagów w
powiecie kieleckim (województwo świętokrzyskie), w skład miasta Łagów wchodzi obszar
obrębu ewidencyjnego Łagów o powierzchni 821,91 ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Radoszyce położonej na obszarze gminy
Radoszyce w powiecie koneckim (województwo świętokrzyskie), w skład miasta Radoszyce
wchodzi obszar obrębu ewidencyjnego Radoszyce o powierzchni 1716,89 ha
zmiany granic miast
– Zmiana granic miasta Otmuchów położonego na obszarze gminy Otmuchów w
powiecie nyskim (województwo opolskie) poprzez przyłączenie obszarów obrębów
ewidencyjnych Sarnowice, Śliwice, Nieradowice i Wójcice o łącznej powierzchni 2171,72 ha
z gminy Otmuchów
– Zmiana granic miasta Jarocin położonego na obszarze gminy Jarocin w powiecie
jarocińskim (województwo wielkopolskie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębów
ewidencyjnych Cielcza i Roszków o powierzchni 44,33 ha z gminy Jarocin
– Zmiana granic miasta Środa Wielkopolska położonego na obszarze gminy Środa
Wielkopolska w powiecie średzkim (województwo wielkopolskie) poprzez przyłączenie
części obszaru obrębu ewidencyjnego Kijewo o powierzchni 202,17 ha z gminy Środa
Wielkopolska
– Zmiana granic miasta Mirosławiec położonego na obszarze gminy Mirosławiec w
powiecie wałeckim (województwo zachodniopomorskie) poprzez przyłączenie części obszaru
obrębu ewidencyjnego Mirosławiec 34 o powierzchni 9,04 ha z gminy Mirosławiec
zmiana nazwy gminy
– W województwie świętokrzyskim w powiecie koneckim zmienia się nazwę gminy
Słupia (Konecka) na gminę Słupia Konecka
zmiana siedziby gminy
– W województwie łódzkim w powiecie wieluńskim zmiana siedziby władz gminy
Biała z Biała na Biała Druga
– W województwie pomorskim w powiecie gdańskim zmiana siedziby władz gminy
Pruszcz Gdański z Pruszcz Gdański na Juszkowo

