
UCHWAŁA NR
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Olszyna 

ustalonej jako część wsi Sianożęty na Olszyna rodzaj miejscowości "osada"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r.poz. 1372 i 1834) oraz 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) oraz § 12 ust. 3 
w związku z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 21 lipca 2021 r. 
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 poz.1368), po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszańcami miejscowości Olszyna Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, 
co następuje:

§ 1. Wystąpić za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości Olszyna ustalonej jako część wsi 
Sianożęty na samodzielną osadę Olszyna.

§ 2. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w § 1, zostało poprzedzone konsultacjami 
społecznymi z mieszkańcami miejscowości.

§ 3Treść wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do uchwały nr 

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia

Ustronie Morskie, dnia 2022 r.

Pan Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego

WNIOSEK O ZMIANĘ RODZAJU MIEJSCOWOŚCI OLSZYNA Z "CZĘŚĆ WSI 
SIANOŻĘTY" NA "OSADĘ"

Rada Gminy Ustronie Morskie wnosi o zmianę rodzaju miejscowości Olszyna położonej 
w gminie Ustronie Morskie ustalonej rodzajowo jako „część wsi Sianożęty”. na "osadę".

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. § 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia 
stanowi iż „ w przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia istnieją numery 
porządkowe nie spełniające 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”.

Analiza nazewnictwa miejscowości na terenie gminy Ustronie Morskie wykazała, 
że miejscowość Olszyna funkcjonowała jako osada w gminie Ustronie Morskie co znajduje 
odzwierciedlenie w spisie miejscowości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (wydawnictwo 
komunikacji i Łączności, Warszawa 1967 r.) jednak przed rokiem 1980 nastąpiła zmiana rodzaju 
miejscowości Olszyna na "część wsi Sianożęty".

Zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” (ogłoszonego w drodze 
obwieszczenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r.(Dz. U. 
2019, poz. 2360)) miejscowość Olszyna ustalono rodzajowo jako „część wsi Sianożęty”. Jest 
to określenie nieodpowiadające dzisiejszemu charakterowi tej miejscowości. Olszyna jest 
to miejscowość samoistna, odpowiadająca definicji „osada” zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 
2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, stanowi bowiem niewielką 
jednostkę osadniczą na terenie wiejskim zamieszkaną przez ludność związaną z nazwą miejscowości 
Olszyna.

Olszyna to miejscowość z nadaną odrębną numeracją adresową. Na dzień 21.12.2021 r. 
w Olszynie jest 18 nadanych numerów porządkowych. W Olszynie znajduje się 
ok. 21 zabudowanych posesji i zgodnie z ewidencją ludności na stałe zameldowanych jest tam 
49 osób (na dzień 21.12.2021 r.).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych zmiana urzędowego rodzaju miejscowości zamieszkałej wymaga przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie Uchwały



Nr V/44/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie (dz. urz. Woj. 
z 2015 r. poz. 1824 z dnia 12.05.2015 r.) oraz Zarządzenia Nr 4/2022 Wójta Gminy Ustronie Morskie 
z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany 
rodzaju miejscowości Olszyna ustalonej jako część wsi Sianożęty na Olszyna rodzaj miejscowości 
"osada".

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie pisemnej w dniach od 01 do 21 
lutego 2022 r.. Uprawnionych do głosowania mieszkańców miejscowości Olszyna było 38 osób, 
udział w konsultacjach wzięły 26 osoby. 23 osób opowiedziało się za zmianą rodzaju miejscowości 
Olszyna ustalonej jako części wsi Sianożęty na osadę. 3 osoby opowiedziały się przeciw zmianie 
rodzaju miejscowości.

Mając powyższe na uwadze, mieszkańcy w konsultacjach wypowiedzieli się za zmianą 
rodzaju miejscowości Olszyna z "część wsi Sianożęty" na "osadę". Taką nazwę mają mieszkańcy 
wpisaną w dowodach osobistych i innych dokumentach urzędowych. Pozostawienie miejscowości 
Olszyna jako części wsi Sianożęty stanowiłoby liczne utrudnienie dla jej mieszkańców związane ze 
zmianą dotychczasowej numeracji porządkowej.

Starosta Kołobrzeski w piśmie z dnia 31 stycznia 2022 r. znak: GN.0111.1.2022.MP. 
pozytywnie zaopiniował propozycję Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmiany rodzaju 
miejscowości Olszyna z "części wsi Sianożęty" na "osadę".

Zmiana ta nie spowoduje zmiany granic obrębów geodezyjnych i kosztów związanych 
z potrzebą aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Zmiana rodzaju miejscowości Olszyna 
nie niesie za sobą żadnych skutków finansowych i zmian w dokumentach mieszkańców.

Zmiana rodzaju miejscowości Olszyna ustalonej jako część wsi Sianożęty na osadę, ma 
jedynie charakter porządkujący numerację porządkową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Ustronie Morskie wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku 
i zmianę rodzaju miejscowości Olszyna z "część wsi Sianożęty" na "osadę"

Załączniki:

1. Uchwała nr Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia w sprawie wystąpienia do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości 
Olszyna ustalonej jako część wsi Sianożęty na Olszyna rodzaj miejscowości "osada"

2. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Olszyna.
3. Pozytywna opinia Starosty Kołobrzeskiego.
4. Mapa topograficzna w skali 1:5000 z zaznaczonymi granicami miejscowości, której dotyczy 

wniosek - 2 szt.
5. Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustronie 
Morskie

6. Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Olszyna 
ustalonej jako część wsi Sianożęty na Olszyna rodzaj miejscowości "osada".


