
Decyzja. 

W sprawie dotyczącej połączenia poszczególnych części gminy wiejskiej Niewolno z gminą 

miejską Trzemeszno Rada Prowincjonalna na swoim posiedzeniu w dniu 10 listopada 1897 r. 

postanowiła uchylić decyzję Komisji Okręgowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 1896 r., 

zaskarżoną przez Dyrekcję Królewskich Kolei Żelaznych w Bydgoszczy, właściciela fabryki 

Dittmara Manasse, właściciela ziemskiego Maxa Exnera, gminę Niewolno oraz Radę Szkolną 

w Niewolnie. 

Uzasadnienie. 

Zaskarżona decyzja opiera się na założeniu, że ze względu na lokalne powiązanie położenia 

przedmiotowych działek gruntowych z terenem miasta Trzemeszno doszło do istotnego 

konfliktu interesów gminy. (§ 2. nr 5c ustawy o gminach wiejskich (Landgemeindeordnung)). 

Na poparcie tego założenia stwierdza się najpierw, że wszyscy pracownicy fabryki krochmalu 

Manassego, jak również pracownicy kolei zamieszkują w Trzemesznie, korzystają z 

komunalnej infrastruktury i w pewnych okolicznościach stanowią obciążenie dla lokalnego 

Związku na Rzecz Osób Ubogich w Trzemesznie; ponadto, że drogi prowadzące do fabryki 

krochmalu i do stacji kolejowej muszą być utrzymywane i oświetlane w przeważającej części 

przez miasto. 

Z drugiej strony należy zauważyć, że zgodnie z oświadczeniami Dyrekcji Królewskich Kolei 

Żelaznych w Bydgoszczy, które nie zostały zakwestionowane przez trzemeszeński magistrat, 

spośród pracowników stacji 3 mieszka w Trzemesznie, 4 w Niewolnie, spośród robotników 

torowych 10 mieszka w Trzemesznie, 6 w Niewolnie, że spośród rodzin mieszkających na 

stacji tylko 3 dzieci uczęszcza do Szkoły Powszechnej w Trzemesznie; że pracownicy fabryki 

krochmalu nie mieszkają wyłącznie w mieście Trzemeszno; oraz że zarówno trasa z miasta do 

fabryki, jak i trasa do stacji kolejowej tylko w niewielkim stopniu przebiega przez teren 

miejski. Na koniec należy jednak skonstatować, że nie istnieje żadne lokalne połączenie 

pomiędzy stacją kolejową a miastem w rozumieniu §.2. nr 5c ustawy o gminach wiejskich. Co 

więcej, oprócz nieruchomości Manassego pomiędzy nimi leżą nieruchomości Kaptura i 

Exnera, ta ostatnia o powierzchni ponad 24 hektarów; zmiana przynależności gminnej tych 

dwóch ostatnich nieruchomości nie została jednak, pomimo sprzeciwu właścicieli, 

uzasadniona żadną przesłanką prawną ani w decyzji Komisji Okręgowej, ani we wstępnych 

negocjacjach. 

W związku z powyższym interes publiczny w rozumieniu cytowanego przepisu ustawy nie 

wydał się Radzie Prowincjonalnej udowodniony, a zatem zaskarżona decyzja nie mogła 

zostać utrzymana w mocy. 

Poznań, dnia 15 listopada 1897 r. 

Rada Prowincjalna Prowincji Poznańskiej. 

(-) [nieczytelny podpis] 

Do 

Zarządu Gminy 

w 

nr 147/97.H.R. Niewolnie koło Trzemeszna. 


