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Pani 
Małgorzata Grzyb
Radna Gminy Miedźno 

Dziękuję  za  złożoną  interpelację  dotyczącą  uporządkowania  nazewnictwa 
i numeracji ulic położonych na terenie Naszej Gminy, w szczególności w sołectwie 
Izbiska oraz Miedźno. 

Bezpieczeństwo  mieszkańców  Gminy  Miedźno  jest  zarówno  dla  mnie  jak 
i  moich  współpracowników sprawą niezwykle  istotną.  Niewątpliwie  problemy jakie 
Pani nakreśliła niosą za sobą utrudnienia w życiu codziennym. Pragnę zauważyć, że 
sołectwo Izbiska nie jest jedyną jednostką pomocniczą na terenie gminy, której ta 
sytuacja  dotyczy.  Przykładem  tego  może  być  także  miejscowość  Kołaczkowice. 
Swoim  zasięgiem  obejmuje  ona  trzy  główne  ulice  oraz  część  domów 
zlokalizowanych  przy  drodze  z  Wapiennika  w  kierunku  Mokrej.  Dzielą  one 
miejscowość na dwa sołectwa: Kołaczkowice Duże i Małe. Nie zastosowano w ich 
przypadku nazewnictwa ulic. Dodatkowo  część kolejno biegnących numerów w tej 
miejscowości  (204-221) należy do dwóch odrębnych sołectw.  Poza przytoczonymi 
wyżej  przykładami,  na  terenie  Gminy  znajduje  się  więcej  miejsc  z  podobnymi 
problemami niespójności adresów (chociażby granica miejscowości Miedźno
z Wapiennikiem).

Obecnie naniesione granice zarówno Miedźna, jak i Izbisk, Kołaczkowic czy 
Wapiennika zgodne są z obrębami  istniejącymi  w ewidencji  gruntów i  budynków, 
powstałej w latach sześćdziesiątych XX wieku. Późniejszy rozwój zabudowy sprawił, 
że  obecnie  zdarzają  się  sytuacje,  gdzie  dwa  bezpośrednio  sąsiadujące  ze  sobą 
gospodarstwa domowe należą do innych miejscowości. Mam świadomość tego, że 
ze względu na bliskość zamieszkania mieszkańcy ci, pomimo różnicy w oficjalnym 
adresie czują się zintegrowani z lokalną społecznością.   

Odnosząc  się  do  Pani  prośby  o  wskazanie  procedury  zmierzającej  do 
uporządkowania  tego  stanu  rzeczy,  w  pierwszej  kolejności  należy  wskazać,  że 
rozwiązaniem  przedstawionego  przez  Panią  problemu  byłoby  utworzenie  z  ww. 
miejscowości jednej. Byłoby to prawne usankcjonowanie istniejącego stanu rzeczy, 
w którym Miedźno, Izbiska, Kołaczkowice i Wapiennik stanowią jeden spójny obszar 
funkcjonalny. Pokrywałby się on znacząco z istniejącym obwodem szkolnym, a także 
obszarem  Parafii.  Działanie  takie  umożliwiłoby  ujednolicenie  nazewnictwa  ulic 
i adresów. Nie miałoby bezpośredniego wpływu na dotychczasowe granice sołectw, 
chociaż stwarzałoby możliwość ich dostosowania do sygnalizowanych przez Panią 
potrzeb. Obręby geodezyjne pozostałyby niezmienione.
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Zmiana lub zniesienie urzędowej nazwy miejscowości zgodnie z ustawą z dnia 
29  sierpnia  2003  roku  o  urzędowych  nazwach  miejscowości  i  obiektów 
fizjograficznych, ustalana jest na wniosek Rady Gminy, na obszarze której położona 
jest dana miejscowość. Rada gminy przedstawia taki wniosek ministrowi właściwemu 
do  spraw  administracji  publicznej  za  pośrednictwem  wojewody.  W  przypadku 
wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej - a z taką sytuacją mamy 
do  czynienia  na  terenie  Gminy  Miedźno,  Rada  jest  zobowiązana  uprzednio 
przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tych miejscowości, w trybie, 
o  którym mowa w art.  5a  ust.  2  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie 
gminnym.  Wymogi  dotyczące  załączników,  jakie  powinien  zawierać  taki  wniosek 
określone  zostały  w  art.  8  ust.  4  ustawy  o  urzędowych  nazwach  miejscowości 
i obiektów fizjograficznych. Są to:

1. uchwała rady gminy w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę lub zniesienie 
urzędowej nazwy, wraz z uzasadnieniem;

2. w przypadku obiektu fizjograficznego - także opinie zarządów województw, na 
których terenie obiekt się znajduje;

3. omówienie  wyników  konsultacji  przeprowadzonych  z  mieszkańcami 
miejscowości, której wniosek dotyczy;

4. opinię  starosty  powiatu,  na  którego  terenie  jest  położona  miejscowość  lub 
obiekt  fizjograficzny,  jako  właściwego  w  sprawach  geodezji  i  gospodarki 
gruntami;

5. mapę topograficzną z zaznaczonymi  granicami miejscowości,  jej  części  lub 
obiektu fizjograficznego, będących przedmiotem wniosku;

6. informację o kosztach finansowych proponowanej zmiany.
W toku dalszej  procedury  wojewoda  zobowiązany jest  do  przekazania  ministrowi 
wniosku  wraz  ze  swoja  opinią  w  terminie  30  dni  od  jego  otrzymania.  Wniosek 
przekazany przez Wojewodę podlega w dalszej części zaopiniowaniu przez Komisję 
Nazw Miejscowości  i  Obiektów Fizjograficznych.  Istotnym  jest  tutaj  także  termin, 
bowiem  ustalenie,  zmiana  lub  zniesienie  urzędowych  nazw  następuje  z  dniem 
1 stycznia. W związku z powyższym ww. wniosek składa się ministrowi właściwemu 
do spraw administracji publicznej w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego 
rok, w którym ma nastąpić ustalenie, zmiana lub zniesienie urzędowej nazwy.

Rozumiejąc powagę sytuacji  i  prośby przekazywane przez mieszkańców za 
pośrednictwem  Pani,  a  także  bezpośrednio  mi  na  zebraniach  wiejskich  podejmę 
w najbliższym czasie działania mające na celu wyeliminowanie wspomnianych przez 
Panią utrudnień. Biorąc pod uwagę występowanie tego problemu nie tylko na terenie 
sołectwa Izbiska, ale także w przypadku Kołaczkowic i Wapiennika moje działanie 
będzie  miało  charakter  kompleksowy.  Wystąpię  ze  stosowną  inicjatywą 
uchwałodawczą  do Rady Gminy Miedźno.  Pragnę  dodać,  że  jeżeli  ta  inicjatywa 
uzyska aprobatę Radnych to najbliższy możliwy termin wejścia w życie takiej zmiany 
to  1  stycznia  2023  roku.  Mam  nadzieję,  że  inicjatywa  ta  spotka  się  także 
z przychylnością  i zrozumieniem mieszkańców. 

(-) Piotr Derejczyk
Wójt Gminy Miedźno


