
UCHWAŁA NR XLVII/291/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę 
urzędowego rodzaju miejscowości Sucha Mała 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) Rada 
Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem 
Wojewody Dolnośląskiego, z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Sucha Mała ustalonej urzędowo jako 
przysiółek wsi Tarnowiec na: Sucha Mała, rodzaj miejscowości: kolonia. 

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLVII/291/2022 

Rady Gminy Zawonia 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

 

Zawonia, dnia …………….. 

GPI. 6624.48.2022 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i 

Administracji 
02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 

 

za pośrednictwem 

Wojewody Dolnośląskiego 

50-153 Wrocław, plac Powstańców Warszawy 1 

 

 

WNIOSEK 

 

Rada Gminy Zawonia na podstawie art. 8 ust. 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 dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości Sucha 

Mała ustalonej urzędowo jako przysiółek wsi Tarnowiec na: Sucha Mała, rodzaj 

miejscowości: kolonia. 

W Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części ogłoszonym w obwieszczeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu urzędowych nazw 

miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz. 2360) znajdują się urzędowe nazwy 

miejscowości, w którym rodzaj miejscowości Sucha Mała stanowi przysiółek wsi Tarnowiec. 

Zgodnie z art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) jednostkę osadniczą 

powstałą jako rezultat ekspansji miejscowości poza obszar wcześniej istniejącej zabudowy,  

w szczególności: kolonię miasta, kolonię wsi. Sucha Mała odpowiada tej definicji w związku 

z tym, że nie posiada wystarczającej ilości nadanych numerów porządkowych by stanowić 

wieś. 

Sucha Mała jest samoistna miejscowością o charakterze kolonii. Liczy obecnie 7 

zabudowanych posesji, w których na pobyt stały według danych z ewidencji ludności stan na 

dzień 20 grudnia 2022 r. było zameldowanych 18 osób. Nazwa Sucha Mała jest używana  

w obrocie prawnym, jak również w relacjach między mieszkańcami. Określona nazwa 

funkcjonuje w zbiorach meldunkowych, mapach, w dokumentach urzędowych, na znakach 

drogowych, na tabliczkach na nieruchomości. Mieszkańcy Suchej Małej są meldowani na 

pobyt stały i pobyt czasowy pod adresem " Sucha Mała".  

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. z 2021 r. poz. 1368) 

nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości.  

W związku z tym zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia w przypadku gdy w dniu 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające 

wymogów określonych w § 6 ust. 4, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic  

i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie 

procedury zmiany rodzaju miejscowości zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o 
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urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. W takim przypadku zmiana 

rodzaju miejscowości Sucha Mała na "kolonia" pozwoli uniknąć zmiany numeracji adresowej 

dla tego obszaru i stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie.  

Sucha Mała położony jest na gruntach należących do obrębu geodezyjnego Tarnowiec. 

W wyniku zmiany rodzaju miejscowości nie przewiduje się podziału obrębu geodezyjnego 

Tarnowiec, którego częścią nadal pozostanie Sucha Mała. Zmiana rodzaju miejscowości nie 

wpłynie na zmianę wydawanych dotychczas dokumentów urzędowych dotyczących 

mieszkańców oraz firm zarejestrowanych pod adresem w miejscowości Sucha Mała. Uznanie 

miejscowości Sucha Mała jako rodzaj miejscowości "kolonia" pozwoli usankcjonować 

nazwę, która jest w obiegu od lat, używanej i stosowanej nie tylko przez mieszkańców, ale 

również przez różne instytucje. 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości  

i obiektów fizjograficznych urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub 

znoszona na wniosek Rady Gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. Rada 

Gminy przedstawia wniosek Ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za 

pośrednictwem Wojewody. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości 

zamieszkanej, Rada Gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie 

konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Konsultacje społeczne zostały 

przeprowadzone w oparciu o Uchwałę Nr XVI/98/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 

grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Gminy Zawonia oraz zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 90/2022 z dnia 1 

sierpnia 2022 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Suchej 

Małej dotyczącego zaopiniowania zmiany określenia rodzajowego wymienionej miejscowości  

z przysiółka na kolonia. W dniu 08.08.2022 r. podczas zebrania mieszkańców miejscowości 

Sucha Mała, zwołanego w sprawie konsultacji dotyczących zmiany określenia rodzajowego – 

przysiołek Sucha Mała na kolonia Sucha Mała wzięło udział 5 osób z pośród 16 

uprawnionych do glosowania, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 1/2022 zebrania 

mieszkańców miejscowości Sucha Mała z dnia 08.08.2022r. w sprawie uchwalenia zmiany 

określenia rodzajowego – przysiołek Sucha Mała na kolonia Sucha Mała. 

Starosta Trzebnicki jako organ właściwy w sprawach geodezji i kartografii pozytywnie 

zaopiniował pismem z dnia 27 września 2022 r. znak GP.660.58.2022 zmianę urzędowego 

rodzaju miejscowości Sucha Mała ustalonej jako przysiółek wsi Tarnowiec na Sucha Mała 

rodzaj miejscowości kolonia.  

Proponowana zmiana ujednolici określenia rodzajowe i uporządkuje administracyjnie 

gminę oraz nie jest związana z żadnymi kosztami dla mieszkańców, miejscowość ta posiada 

już własną numeracje porządkową i oznakowania tablicowe miejscowości. W takim 

przypadku zmiana rodzaju miejscowości na kolonia stanowi najmniej uciążliwe dla 

mieszkańców rozwiązanie i byłaby dostosowana do obecnego charakteru tej miejscowości. 

Wobec powyższego mając na uwadze potrzebę doprowadzenia danych zawartych  

w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części do zgodności ze stanem faktycznym 

Rada Gminy Zawonia wnosi jak na wstępie. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Uchwała Nr XLVII/291/2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie 

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę 

urzędowego rodzaju miejscowości Sucha Mała; 

2. Kserokopia opinii Starosty Trzebnickiego znak GP.660.58.2022 z dnia 27.09.2022 r.; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 66E2021A-5108-486D-BC8B-E71935DA68F5. Podpisany Strona 2



3. Mapa topograficzna z zaznaczonym obszarem miejscowości; 

4. Protokół Nr 1 z zebrania mieszkańców miejscowości Sucha Mała w sprawie konsultacji 

wraz z uchwałą Nr 1/2022 zabrania mieszkańców miejscowości Sucha Mała z dnia 

08.08.2022 r. oraz listą obecności;  

5. Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 90/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie 

zarządzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Sucha Mała; 

6. Uchwała Nr XVI/98/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Zawonia; 
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UZASADNIENIE 

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. z 2021 r. poz. 1368) nie prowadzi się numeracji 
porządkowej dotyczącej części miejscowości. W związku z tym zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia w przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia istnieją numery 
porządkowe niespełniające wymogów określonych w § 6 ust. 4, organ prowadzący ewidencję miejscowości, 
ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury 
zmiany rodzaju miejscowości zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych.  

 
W przypadku zmiany rodzaju miejscowości numery porządkowe pozostaną bez zmian. 
 
Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i 

obiektów fizjograficznych rodzaj miejscowości określa się przy ustalaniu urzędowej nazwy miejscowości. 
W przypadku zmiany rodzaju miejscowości stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalenia i zmiany 
nazw. 

 
Zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” miejscowość Sucha Mała 

ustalono rodzajowo jako „przysiółek wsi Tarnowiec”. Sucha Mała jest to miejscowość położona na obszarze 
obrębu Tarnowiec, lecz stanowi odrębna jednostkę osadniczą z własną numeracją porządkową. W Suchej 
Małej znajduje się 7 zabudowanych posesji.  
 

Proponowana zmiana ujednolici określenia rodzajowe i uporządkuje administracyjnie gminę oraz 
nie jest związana z żadnymi kosztami dla mieszkańców, miejscowość ta posiada już własną numeracje 
porządkową i oznakowania tablicowe miejscowości. W takim przypadku zmiana rodzaju miejscowości na 
kolonię stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie i byłaby dostosowana do obecnego 
charakteru tej miejscowości. 
 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
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