Projekt
z dnia 12 maja 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Bogacica
w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółek na osada dla miejscowości Krężel położonej
na terenie Sołectwa Bogacica
Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz 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) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Sołectwa
Bogacica w Gminie Kluczbork w celu poznania ich opinii w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości
położonej na terenie Sołectwa Bogacica w następujący sposób:
- Krężel - rodzaj: „przysiółek wsi Bogacica" zmienić na Krężel - rodzaj: "osada”.
§ 2. Ustala się następujące zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
w sprawie określonej w § 1:
1) konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną podczas Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bogacica, które
zostanie zwołane w terminie ustalonym pomiędzy dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
a 31 sierpnia 2022 r.
2) w konsultacjach społecznych mają prawo brać udział mieszkańcy Sołectwa Bogacica,
3) konsultacje społeczne odbywać się będą w ten sposób, że podczas Zebrania Wiejskiego mieszkańcy
Sołectwa Bogacica w jawnym głosowaniu poprzez podniesienie ręki będą mogli udzielić odpowiedzi na
następujące pytania:
a) "Kto z Państwa jest za zmianą rodzaju miejscowości Krężel (rodzaj "przysiółek wsi Bogacica") na
Krężel (rodzaj "osada") położonej na terenie Sołectwa Bogacica?”,
b) "Kto z Państwa jest przeciw zmianie rodzaju miejscowości Krężel (rodzaj "przysiółek wsi Bogacica")
na Krężel (rodzaj "osada") położonej na terenie Sołectwa Bogacica?”,
c) "Kto z Państwa wstrzymał się od glosu w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Krężel (rodzaj
"przysiółek wsi Bogacica") na Krężel (rodzaj "osada") położonej na terenie Sołectwa Bogacica?”,
4) konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
§ 3. Burmistrz Miasta Kluczborka przedstawi Radzie Miejskiej wyniki konsultacji na najbliższej sesji od
dnia ich zakończenia.
§ 4. Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla Rady Miejskiej w Kluczborku podejmującej
rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.
§ 5. Wyniki konsultacji oraz informacja o sposobnie rozstrzygnięcia ich przez Radę Miejską
w Kluczborku podlegają upublicznieniu z wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia
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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, nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części
miejscowości. Zapis ten jest nowym zapisem. Do dnia wejście w życie tego rozporządzenia w Gminie
Kluczbork była prowadzona numeracja porządkowa dotycząca miejscowości Krężel stanowiącej przysiółek
wsi Bogacica.
Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w
sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 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 związku z tym, iż przenumerowanie z urzędu dla miejscowości Krężel, stanowiącej przysiółek wsi
Bogacica nie jest możliwe wnoszę do Rady Miejsckiej w Kluczborku o wszczęcie procedury zmiany rodzaju
dla wyżej wymienionej miejscowości, czego konsultacje społeczne są pierwszym etapem.
Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z
późn. zm.) zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa Rada Miejska w
Kluczborku.
Konsultacje przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla
gminy.
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) nakłada na Radę Miejską w Kluczborku przed
przedstawieniem wniosku o zmianę rodzaju miejscowości, obowiązek przeprowadzenia w tej sprawie
konsultacji z mieszkańcami tej miejscowości. W tym wypadku przeprowadzenie konsultacji ma charakter
obligatoryjny.
Wniosek o zmianę rodzaju miejscowości kierowany do ministra właściwego do spraw administracji za
pośrednictwem wojewody, musi zawierać m.in. omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z
mieszkańcami miejscowości, której wniosek dotyczy oraz informację na temat kosztów finansowych
proponowanej zmiany.
Zmiana rodzaju miejscowości z "przysiółek wsi Bogacica" na "osada" nie będzie miała żadnych
konsekwencji dla mieszkanców zamieszkałych w miejscowości Krężel. Numeracja porządkowa pozostanie
nie zmieniona.
W związku z powyższym proponowaną zmianę rodzaju miejscowości dla w/w miejscowości uważam za w
pełni zasadną i wnoszę do Rady Miejskiej o przyjęcie stosownej uchwały.
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