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z dnia  15 marca 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości oraz o zniesienie nazw miejscowości w gminie 

Pleszew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. 
poz. 40), art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 
Wielkopolskiego z wnioskiem o: 

1) Zmianę rodzaju miejscowości: 

a) Józefina - część miejscowości Bógwidze na samodzielną miejscowość Józefina, 

b) Kotarby - część miejscowości Bógwidze na samodzielną miejscowość Kotarby, 

c) Tomaszew - część miejscowości Korzkwy na samodzielną miejscowość Tomaszew, 

d) Pardelak - część miejscowości Pacanowice na samodzielną miejscowość Pardelak. 

2) Zniesienie nazw miejscowości: 

a) Przepadłe, Przydziałki, Sulęcin, Śmieja Młyn - części miejscowości Lenartowice, 

b) Gminka, Karczemka - części miejscowości Ludwina. 

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia....................2023 r. 

 Pleszew, dn.  
  

 
Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Za pośrednictwem  
Wojewody Wielkopolskiego 

Wniosek o dokonanie zmiany rodzaju miejscowości Józefina, Kotarby, Tomaszew, Pardelak w gminie 
Pleszew oraz o zniesienie nazw miejscowości Przepadłe, Przydziałki, Sulęcin, Śmieja Młyn, Gminka, 
Karczemka w gminie Pleszew.  

Rada Miejska w Pleszewie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), zwraca się z wnioskiem o 

1. dokonanie zmiany rodzaju miejscowości Józefina, Kotarby, Tomaszew, Pardelak, 

2. Zniesienie nazw miejscowości Przepadłe, Przydziałki, Sulęcin, Śmieja Młyn, Gminka, Karczemka. 

Zgodnie z § 6 pkt 4 rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części 
miejscowości. Dla miejscowości Józefina, Kotarby będących częścią miejscowości Bógwidze, Tomaszew 
będącego częścią miejscowości Korzkwy, Pardelak będącego częścią miejscowości Pacanowice, Przepadłe, 
Przydziałki, Sulęcin, Śmieja Młyn będących częścią miejscowości Lenartowice, Gminka, Karczemka będących 
częścią miejscowości Ludwina, prowadzona jest odrębna numeracja porządkowa, co jest niezgodne z wyżej 
cytowanym rozporządzeniem. 

W celu dostosowania prowadzonej ewidencji do obowiązujących przepisów oraz w celu zachowania 
dotychczasowej numeracji w wymienionych w pkt. 1 miejscowościach, proponuje się zmianę rodzaju 
miejscowości, tworząc odrębne wsie. Zgodnie z art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, wieś oznacza jednostkę osadniczą o zwartej 
lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub 
turystycznych, nieposiadającą praw miejskich lub statusu miasta.  Józefina, Kotarby, Tomaszew oraz Pardelak 
odpowiadają tej definicji. W wyniku zmiany rodzaju miejscowości nie przewiduje się podziałów obrębów 
geodezyjnych. Proponowana zmiana pozwoli uniknąć wymiany dokumentów urzędowych mieszkańców, 
pozwoli  zachować historyczne nazwy miejscowości, które są w obiegu od lat, używane i stosowane nie tylko 
przez mieszkańców, ale rożne instytucje. Proponowana zmiana nie niesie ze sobą kosztów finansowych 
zarówno dla mieszkańców jak i gminy. 

W celu dostosowania prowadzonej ewidencji do obowiązujących przepisów w miejscowościach 
wymienionych w pkt. 2, wnioskujemy o zniesienie nazw miejscowości Przepadłe, Przydziałki, Sulęcin, Śmieja 
Młyn, Gminka, Karczemka. Po zniesieniu nazw miejscowości, rada gminy podejmie uchwałę o nadaniu nazw 
ulic Przepadłe, Przydziałki, Sulęcin, Śmieja Młyn w miejscowości Lenartowice (miejscowości te są obecnie 
częścią miejscowości Lenartowice) i Gminka, Karczemka w miejscowości Ludwina (miejscowości te są 
obecnie częścią miejscowości Ludwina). Charakter zabudowy w tych miejscowościach, pozwala zastąpić nazwę 
miejscowości nazwą ulicy i ujednolicić w ten sposób prowadzoną ewidencję. Wprowadzona zmiana będzie 
wymagała zmiany oznakowania drogowego - w miejsce tablicy z nazwą miejscowości, będzie zamontowana 
tabliczka z nazwą ulicu. Zmianie muszą również ulec adresy meldunkowe mieszkańców i część ich 
dokumentów. Koszt zmian dla gminy, to kwota około 5 tsięcy złotych. 

W oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych, rada gminy była zobowiązana do przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji 
z mieszkańcami miejscowości, których zmiany dotyczą. Konsultacje odbyły się w ramach zebrań wiejskich 
w miesiącu luty br. Wyniki konsultacji zostały zestawione w dokumencie pn." Omówienie wyników 
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konsultacji", który stanowi załącznik do niniejszego wniosku. Zgodnie z wymogami ustawy wystąpiono 
również o opinię Starosty Pleszewskiego, jako organu właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami, 
który zaopiniował pozytywnie proponowane zmiany. Przedmiotowa opinia jest rownież załacznikiem do 
wniosku. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr .............../2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ........... 2023 roku 

 

Na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji 
porządkowej dotyczącej części nieruchomości.  

Na podstawie § 14 w/w rozporządzenia, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów 
zobowiązany jest do dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej na podstawie 
dotychczasowych przepisów, do przepisów niniejszego rozporządzenia.   

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i 
obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, 
zmieniana lub znoszona przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na wniosek rady 
gminy. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej, rada gminy jest obowiązana 
uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z jej mieszkańcami.  

Mając na względzie dostosowanie prowadzonej ewidencji do obowiązująch przepisów, 
przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami przedmiotowych sołectw, uzyskano pozytywną opinię Starosty 
Pleszewskiego co do proponowanych zmian 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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