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woj. opolskie
UCHWAŁA NR XXXVII/295/2022

RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Wojewody Opolskiego o zmianę rodzaju miejscowości na terenie Gminy Rudniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. póz.1372 z późn. zm.) i art. 3 ust. 2, w związku z art. 8 ust. l, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.póz.1443), Rada Gminy
Rudniki uchwala:

§1.
Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody

Opolskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości:
l. Bliźniaki, z „rodzaj - część wsi Żytniów" na „rodzaj - kolonia"
2. Ignachy, z „rodzaj - część wsi Żytniów" na „rodzaj - kolonia"
3. Stary Bugaj, z „rodzaj - część kolonii Nowy Bugaj" na „rodzaj - kolonia"
4. Stawki Żytniowskie, z „rodzaj - część kolonii Żurawie" na „rodzaj - kolonia"
5. Teodorówka, z „rodzaj - część wsi Rudniki" na „rodzaj - kolonia"

§2.
Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w§ l, zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi

z mieszkańcami miejscowości.

§3.
Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rudniki

^//6c
Jarosław Marchewka
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/295/2022
Rady Gminy Rudniki

z dnia 15 lutego 2022 r.

OŚZP.0113.1.2021
Rudniki, dnia 15 lutego 2022 r.

Pan Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Za pośrednictwem
Pana Sławomira Klosowskiego
Wojewody Opolskiego

WNIOSEK

o zmianę rodzaju miejscowości: Bliźniaki, Ignachy, Stary Bugaj, Stawki Zytniowskie
i Teodorówka

Rada Gminy Rudniki na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 1443) zwraca się
o dokonanie zmiany rodzaju miejscowości:

l.
2.
3.

Bliźniaki, z „ rodzaj - część wsi Zytniów" na „rodzaj - kolonia",
Ignachy, z „rodzaj - część wsi Żytniów" na „rodzaj - kolonia",
Stary Bugaj, z „rodzaj - część kolonii Nowy Bugaj na „rodzaj - kolonia",

4. Stawki Żytniowskie, z „rodzaj - część kolonii Żurawie" na „rodzaj - kolonia",
5. Teodorówka, z „rodzaj - część wsi Rudniki" na „rodzaj - kolonia",

położonych w Gminie Rudniki, powiat oleski, województwo opolskie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1443), urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana,
zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub
obiekt fizjograficzny. Przepisy art. 3 ust. 2 ustawy stanowi, iż do określenia i zmiany rodzaju
miejscowości lub obiektu fizjograficznego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące ustalenia
i zmian ich nazw.

Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za
pośrednictwem właściwego wojewody, co uzasadnia wystąpienie z powyższym wnioskiem do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego.

W Obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r.
w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. póz. 2360) przedmiotowe
miejscowości zostały oznaczone jako miejscowości niesamodzielne, tj. Bliźniaki - część wsi Zytniów,
Ignachy - część wsi Zytniów, Stary Bugaj - część kolonii Nowy Bugaj, Stawki Zytniowskie - część
kolonii Żurawie, Teodorówka - część wsi Rudniki, co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż
tworzą one samodzielne miejscowości.
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Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. póz. 1368), nie prowadzi się
numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. Powyższe zapisy dotyczące rodzaju
przedmiotowych miejscowości w urzędowym wykazie nazw miejscowości i ich części nie spełniają
wymogów określonych we wskazanym przepisie. Na podstawie § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia organ
prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi
do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości.

Miejscowości te są obszarem zabudowanym. Ich mieszkańcy od zawsze używają powyższych
nazw. Funkcjonują one w powszechnym użytkowaniu do dzisiaj. Pod tak brzmiącymi nazwami są
zameldowani mieszkańcy. Nazwy te widnieją w dowodach osobistych i wszystkich innych
dokumentach, a także na znakach drogowych.

W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkałej, należy uprzednio
przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości, których sprawa dotyczy, w trybie,
o którym mowa w art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny
(t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 z późn. zm.). Celem konsultacji jest omówienie stanu prawnego
poszczególnych miejscowości na terenie gminy Rudniki ze wskazaniem konieczności ich dostosowania
do obowiązujących przepisów prawnych oraz ujednolicenie i uporządkowanie ewidencji miejscowości,
ulic i adresów.

Przystępując do procedury zmiany rodzaju miejscowości stosownie do art. 8 ust. 2 cytowanej
ustawy, na podstawie Uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy Rudniki z mieszkańcami Gminy Rudniki,
Wójt Gminy Rudniki wydał Zarządzenie nr 0050.153.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Bliźniaki, Ignachy, Stary
Bugaj, Stawki Żytniowskie i Teodorówka dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości,
w którym określił termin i sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych. O dacie konsultacji,
mieszkańcy ww. miejscowości zostali powiadomieni Ogłoszeniem Wójta Gminy Rudniki z dnia
20 grudnia 2021 r., podanym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na
obszarze objętym konsultacjami, w Urzędzie Gminy Rudniki oraz poprzez publikację na stronie
internetowej Urzędu Gminy Rudniki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 28 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r.
i miały formę ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów. Formularze ankietowe stanowiły
załącznik do zarządzenia nr 00050.153.2021 Wójta Gminy Rudniki z dnia 17 grudnia 2021 r. i dostępne
były na stronie internetowej Urzędu Gminy Rudniki (www.rudniki.pl - zakładka Ogłoszenia),
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rudniki.pl - zakładka Ogłoszenia, Konsultacje
społeczne), w postaci drukowanej w Urzędzie Gminy Rudniki oraz u softysów poszczególnych sołectw.

W myśl art. 8 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych
z mieszkańcami zawierają:

Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości
Bliźniaki w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Bliźniaki, „rodzaj - część wsi Zytniów"
na „rodzaj - kolonia",
Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości
Ignachy w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Ignachy, „rodzaj - część wsi Zytniów" na
„ rodzaj - kolonia",
Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości
Stary Bugaj w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Stary Bugaj „rodzaj - część kolonii
Nowy Bugaj" na „rodzaj - kolonia",
Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości
Stawki Żytniowskie w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Stawki Żytniowskie „rodzaj -
część kolonii Żurawie" na „rodzaj - kolonia",

•

•
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• Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości
Teodorówka w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Teodorówka, „rodzaj - część wsi
Rudniki" na „rodzaj - kolonia".
Wyniki konsultacji zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rudniki, na tablicach poszczególnych sołectw oraz poprzez publikację na
stronie internetowej Urzędu Gminy Rudniki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Potwierdzają one
zasadność podjętych przez władze gminy działań w kierunku zmiany rodzajów miejscowości
i określenie ich samodzielnego charakteru.

Zgodnie z wymaganiami ww. ustawy do wniosku kierowanego do ministra właściwego do
spraw administracji publicznej w załączeniu przedkłada się opinię starosty powiatu,
na terenie którego jest położona miejscowości lub obiekt fizjograficzny jako właściwego
w sprawach geodezji i gospodarki gruntami. Wójt Gminy Rudniki zwrócił się do Starosty Oleskiego
poprzez pismo OSZP.0113.1.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego
w Oleśnie - 20 grudnia 2021 r.) o wyrażenie opinii co do proponowanych zmian. W związku z brakiem
odpowiedzi w myśl art. 8 ust. 5 pkt 2 wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony w przypadku
niewyrażenia opinii przez starostę powiatu w terminie 30 dni od dnia wystąpienia o opinię.

Mając na względzie art. 8 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, należy zaznaczyć, iż proponowana zmiana
nie będzie wiązała się z żadnymi kosztami po stronie mieszkańców, ponieważ w dalszym ciągu będą
posiadać ten sam adres zameldowania. Gmina Rudniki również nie poniesie kosztów związanych z tą
zmianą, ponieważ nazwy te obowiązują w obiegu publicznym i prawnym.

Wobec powyższego Rada Gminy Rudniki wnosi o pozytywne rozpatrzenie przedstawionego
wniosku i zmianę rodzaju miejscowości opisanych w niniejszym wniosku.

Załączniki do wniosku:
l. Uchwała nr XXXVII/295/2022 Rady Gminy Rudniki z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Wojewody Opolskiego o zmianę rodzaju miejscowości na terenie Gminy Rudniki,

2. Zarządzenie Wójta Gminy Rudniki nr 0050.153.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Bliźniaki,
Ignachy, Stary Bugaj, Stawki Żytniowskie i Teodorówka dotyczących zmiany rodzaju urzędowej
nazwy miejscowości,

3. Omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości, których
wniosek dotyczy w postaci:

Protokołu zawierającego wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości
Bliźniaki w przedmiocie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Bliźniaki, „rodzaj -
część wsi Zytniów" na „rodzaj - kolonia",
Protokohi zawierającego wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości
Ignachy w przedmiocie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Ignachy, „rodzaj -
część wsi Żytniów" na „ rodzaj - kolonia",
Protokohi zawierającego wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości
Stary Bugaj w przedmiocie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Stary Bugąj „rodzaj
- część kolonii Nowy Bugąj" na „rodzaj - kolonia",
Protokohi zawierającego wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości
Stawki Zytniowskie w przedmiocie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Stawki
Żytniowskie „rodzaj - część kolonii Żurawie" na „rodzaj - kolonia",
Protokołu zawierającego wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości
Teodorówka w przedmiocie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Teodorówka,
„rodzaj - część wsi Rudniki" na „rodzaj - kolonia",
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4. Pismo Wójta Gminy Rudniki OSZP.0113.1.2021 z dnia 15.12.2021 r. do Starosty Oleskiego
w sprawie wyrażenie opinii co do proponowanych zmian rodzaju miejscowości wraz ze zwrotnym
potwierdzeniem odbiom,

5. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami miejscowości, których dotyczy
wniosek - 5 arkuszy.
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