
ZARZĄDZENIE NR 103/2022 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Steklin-Kolonia 
dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Steklin-Kolonia -  przysiółek wsi Steklin” na 
„Steklin-Kolonia -  wieś”.

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), art. 5a ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 
oraz uchwały nr XIII/117/2020 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 
Czernikowo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 1135)

zarządza się, co następuje:

§1.1.  Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami 
miejscowości Steklin-Kolonia w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Steklin-Kolonia -  
przysiółek wsi Steklin” na „Steklin-Kolonia -  wieś”.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zmiany rodzaju 
miejscowości „Steklin-Kolonia -  przysiółek wsi Steklin” na „Steklin-Kolonia -  wieś” 
i dotyczyć będą mieszkańców tej miejscowości.

3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców, którzy wzięli 
w nich udział.

§ 2. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z pełnoletnimi mieszkańcami miejscowości Steklin-Kolonia w sprawie, o której mowa w § 1:

1) konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 26 października 2022 r. 
do 10 listopada 2022 r.;

2) ankieta z pytaniem dotyczącym zmiany rodzaju miejscowości stanowiąca załącznik do 
niniejszego zarządzenia zostanie skierowania do mieszkańców miejscowości Steklin-Kolonia;

3) składając formularz konsultacyjny należy podać: imię i nazwisko oraz adres 
zamieszkania.

§3. 1. Ankieta zostanie udostępniona:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce 
Konsultacje społeczne (https://www.bip.czernikowo.pl/7753,konsultacje-spoleczne);

2) w sekretariacie (pokój nr 11) w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, 
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

2. W okresie konsultacji wypełnione ankiety można:

https://www.bip.czernikowo.pl/7753,konsultacje-spoleczne


1) złożyć w sekretariacie (pokój nr 11) w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, 
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo;

2) przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 
87-640 Czernikowo;

3) przesłać w formie skanu na adres mailowy: info@czernikowo.pl.

§ 4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostanie wywieszone na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Gminy Czernikowo, na tablicy informacyjnej w sołectwie Steklin, 
oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czernikowo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mailto:info@czernikowo.pl


UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 103/2022 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Steklin-Kolonia 
dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Steklin-Kolonia -  przysiółek wsi Steklin” na 
„Steklin-Kolonia -  wieś”.

Zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” (Dz. U. t.j. z 2019 r. 
poz. 2360) miejscowość Steklin-Kolonia określona jest jako przysiółek wsi Steklin.

W myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2021 r. poz. 1368) z dnia 21 lipca 2021 r. „nie 
prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości” (§ 6 ust. 4). W związku 
z tym, dostosowując się do wymogów określonych ww. rozporządzeniem wójt gminy jako 
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.” (§ 12 ust. 3). Zmiana rodzaju miejscowości nie powoduje 
konieczności przenumerowania.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1443) rodzaj miejscowości określa się przy ustalaniu 
urzędowej nazwy miejscowości. W przypadku zmiany rodzaju miejscowości stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące ustalenia i zmiany nazw.

W miejscowości Steklin-Kolonia prowadzona jest odrębna numeracja adresowa. 
Dokonanie przenumerowania wiąże się z koniecznością kontynuacji numeracji 
z miejscowości podstawowej tj. Steklina, co może stanowić utrudnienie dla mieszkańców 
i podróżujących, ponieważ miejscowości te są oddalone od siebie. Dodatkowo, zmiana 
numeracji związana jest z kosztami po stronie Gminy i właścicieli nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest, aby nastąpiła zmiana rodzaju ww. 
miejscowości z „Steklin-Kolonia -  przysiółek wsi Steklin” na „Steklin-Kolonia -  wieś”, 
ponieważ stanowi to najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie, a zmieniony rodzaj 
odpowiada obecnemu charakterowi tej miejscowości.

Podjęcie powyższych kroków jest konieczne celem wystąpienia do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
o zmianę rodzaju miejscowości -  „Steklin-Kolonia -  przysiółek wsi Steklin” na „Steklin- 
Kolonia -  wieś”.



Załącznik do zarządzenia nr 103/2022 
Wójta Gminy Czernikowo 

z dnia 20 października 2022 r.

ANKIETA

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Steklin-Kolonia 
dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Steklin-Kolonia -  przysiółek wsi Steldin” na 
„Steklin-Kolonia -  wieś”.

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania

Czy jest Pan/i za zmianą rodzaju miejscowości „Steklin-Kolonia -  przysiółek wsi 
Steldin” na „Steklin-Kolonia -  wieś”?

□  Jestem za

j j Jestem przeciw

Podpis

Uwaga!

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy:

• złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czernikowie;

• przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 
Czernikowo;

® zeskanować i przesłać w wersji elektronicznej na maila: info@czernikowo.pl
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