
ZARZĄDZENIE NR 11/23 
WÓJTA GMINY KUNICE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Ziemnice 
i Szczytniki Małe 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r., 
poz. 40), art. 8 ust.2 w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1443) oraz §5 uchwały nr XLVIII/322/22 
Rady Gminy Kunice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Kunice (Dz.U.Woj.Doln. z 2023r., poz. 120), Wójt Gminy Kunice 
zarządza co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Ziemnice 
i Grzybiany oraz Szczytniki Małe i Spalona. 

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców miejscowości wskazanych w ust. 1 w sprawie 
będącej przedmiotem konsultacji, tj. zmiany rodzaju miejscowości Ziemnice i Szczytniki Małe. 

3. Przedmiotem konsultacji jest zmiana aktualnego urzędowego rodzaju miejscowości wskazanych 
w ust. 2 na nowy rodzaj miejscowości, tj. zmiana: 

1) z "Ziemnice- przysiółek wsi Gzybiany" na "Ziemnice- wieś", 

2) z "Szczytniki Małe- część wsi Spalona" na "Szczytniki Małe- wieś". 

§ 2. W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział stali mieszkańcy sołectw: Ziemnice i Grzybiany 
oraz Szczytniki Małe i Spalona uprawnieni do glosowania w wyborach powszechnych. 

§ 3. Konsultacje będą prowadzone w terminie od 27.01.2023r. do 07.02.2023r. 

§ 4. Konsultacje prowadzone będą poprzez: 

1) otwarte spotkanie z mieszkańcami w dniu 07.02.2023r.: 

a) o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Ziemnicach dla miejscowości Ziemnice i Grzybiany, 

b) o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Szczytnikach Małych dla miejscowości Szczytniki Małe 
i Spalona; 

2) zbieranie opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 07.02.2023r. na formularzu stanowiącym załączniki 
nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, poprzez złożenie w Urzędzie Gminy lub przesłanie skanu 
wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: kunice@kunice.pl  - formularze zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej Gminy Kunice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kunice 
oraz będą dostępne do pobrania w urzędzie gminy, pok. nr 14. 

§ 5. Za prawidłowy przebieg konsultacji odpowiada Sekretarz Gminy Kunice. 

§ 6. Niniejsze zarządzenie oraz wyniki konsultacji w formie sprawozdania podlegają podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Kunice, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Kunice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kunice oraz na tablicach ogłoszeń sołectw 
gminy Kunice wymienionych w §1 ust.1. 

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kunice. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
WÓJT GMINY KUNICE  

 
JÓZEF PIERÓG 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/23 

Wójta Gminy Kunice 

z dnia 26.01.2023 r. 

 

Formularz do wyrażania opinii w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Ziemnice ustalonej urzędowo 

jako "przysiółek" na rodzaj miejscowości "wieś" 

 

 

Imię i nazwisko oraz adres osoby wypełniającej formularz 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

 

Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Ziemnice ustalonej urzędowo jako "przysiółek" na "wieś" ? 

 

□ Popieram zmianę 

□ Jestem przeciw  

 

 

 

Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, udostępnioną na 

www.kunice.pl i na www.bip.kunice.pl wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji. 

 

 

 

Czytelny podpis osoby wypełniającej formularz 

.................................................................................................................................................................... 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/23 

Wójta Gminy Kunice 

z dnia 26.01.2023 r. 

 

Formularz do wyrażania opinii w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Szczytniki Małe ustalonej 

urzędowo jako "część wsi" na rodzaj miejscowości "wieś" 

 

 

Imię i nazwisko oraz adres osoby wypełniającej formularz 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

 

Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Szczytniki Małe ustalonej urzędowo jako "część wsi" na 

"wieś"? 

 

□ Popieram zmianę 

□ Jestem przeciw  

 

 

 

Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, udostępnioną na 

www.kunice.pl i na www.bip.kunice.pl wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji. 

 

 

 

Czytelny podpis osoby wypełniającej formularz 

.................................................................................................................................................................... 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z "Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części" miejscowość Ziemnice została 

skalsyfikowana jako "przysiółek", natomiast miejscowość "Szczytniki Małe" jako "część wsi". Określenia te 

nie odpowiadają dzisiejszemu charakterowi tych miejscowości. Są to miejscowości samoistne, 

odpowiadające definicji wsi zawartej w ustawie o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych, stanowią bowiem jednostki osadnicze o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących 

funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych czy turystycznych, nieposiadające praw miejskich 

lub statusu miasta. Miejscowości te posiadają nadaną odrębną numerację adresową. Zgodnie z §6 ust. 4 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. W 

związku z tym, zgodnie z §12 ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku, gdy w dniu wejścia w życie tego 

rozporzdzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów określonych w § 6 ust. 4 organ 

prowadzący ewiencję miejscowości ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady 

gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości. W takim przypadku zmiana rodzaju 

miejscowości na wieś stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie.  

Mając na uwadze powyże zmiana rodzaju ww. miejscowości jest uzasadniona i byłaby dostosowana do 

obecnego charakteru tych miejscowości. 
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