Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku:
Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, Dz. U. z
2019 r. poz. 1416
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 2463
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 2510
zmiany granic powiatów
– Zmiana granic w województwie lubuskim pomiędzy miastem na prawach powiatu
Gorzów Wielkopolski a powiatem gorzowskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach
powiatu Gorzów Wielkopolski części obszaru obrębu ewidencyjnego Wawrów o powierzchni
0,12 ha z gminy Santok w powiecie gorzowskim
zmiany granic gmin
– Zmiana granic w powiecie wieluńskim (województwo łódzkie) pomiędzy gminą
Pątnów a gminą Wierzchlas poprzez przyłączenie do gminy Pątnów części obszaru obrębu
ewidencyjnego Łaszew Rządowy o powierzchni 12,78 ha z gminy Wierzchlas
– Zmiana granic w powiecie mikołowskim (województwo śląskie) pomiędzy gminą o
statusie miasta Łaziska Górne a gminą o statusie miasta Orzesze poprzez przyłączenie do
gminy o statusie miasta Łaziska Górne części obszaru obrębu ewidencyjnego Orzesze o
powierzchni 3,72 ha z gminy o statusie miasta Orzesze
nadanie statusu miasta
– Nadanie statusu miasta miejscowości Lututów położonej na obszarze gminy
Lututów w powiecie wieruszowskim (województwo łódzkie), w skład miasta Lututów
wchodzą obszary obrębów ewidencyjnych Lututów, Dębina, Jeżopole, Piaski, Żmuda o
powierzchni 1895,01 ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Piątek położonej na obszarze gminy Piątek w
powiecie łęczyckim (województwo łódzkie), w skład miasta Piątek wchodzi obszar obrębu
ewidencyjnego Piątek o powierzchni 523,86 ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą położonej na obszarze
gminy Czerwińsk nad Wisłą w powiecie płońskim (województwo mazowieckie), w skład
miasta Czerwińsk nad Wisłą wchodzi obszar obrębu ewidencyjnego Czerwińsk nad Wisłą o
powierzchni 547,76 ha
– Nadanie statusu miasta miejscowości Klimontów położonej na obszarze gminy
Klimontów w powiecie sandomierskim (województwo świętokrzyskie), w skład miasta
Klimontów wchodzi część obszaru obrębu ewidencyjnego Klimontów o powierzchni 466,52
ha

zmiany granic miast
– Zmiana granic miasta Małomice położonego na obszarze gminy Małomice w
powiecie żagańskim (województwo lubuskie) poprzez przyłączenie części obszaru obrębu
ewidencyjnego Śliwnik o powierzchni 137,87 ha z gminy Małomice
– Zmiana granic miasta Głogów Małopolski położonego na obszarze gminy Głogów
Małopolski w powiecie rzeszowskim (województwo podkarpackie) poprzez przyłączenie
obszarów obrębów ewidencyjnych Rogoźnica, Wola Cicha i Zabajka o łącznej powierzchni
717,49 ha z gminy Głogów Małopolski
– Zmiana granic miasta Szepietowo położonego na obszarze gminy Szepietowo w
powiecie wysokomazowieckim (województwo podlaskie) poprzez przyłączenie części
obszarów obrębów ewidencyjnych 0028 Szepietowo i Średnica-Pawłowięta o łącznej
powierzchni 88,27 ha z gminy Szepietowo

