
UCHWAŁA NR XXXVIII.313.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem w sprawie zamiany rodzaju ,,część wsi Kowala-Stępocina” 

w miejscowościach Kowalówka i Kowala-Kolonia na rodzaj  ,,wieś” 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U . 2021r. 
poz. 1372 ze zm.) art.8 ust. 1-2 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1443) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem  w sprawie zamiany rodzaju ,,część wsi Kowala-Stępocina” 
w miejscowości Kowala-Kolonia i w miejscowości Kowalówka na rodzaj:  ,,wieś”. 

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie  Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Kowala 

 
 

Jan Tomasz Fryszkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII.313.2022 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

Znak:BI.6625.3.2021 

Pan Kamiński Mariusz 

Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w Warszawie 

za pośrednictwem  

Wojewody Mazowieckiego 

w Warszawie 

Rada Gminy Kowala na podstawie art. 8 ust.2 z dnia ustawy z dnia 29 sierpnia 20003 r., o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (DZ.U. z 2019 r., poz.1443) zwraca się o zamianę rodzaju 
,,część wsi Kowala-Stępocina” w miejscowościach: Kowalówka i Kowala-Kolonia na rodzaj: ,,wieś”. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z postanowieniami art. 8  ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r., o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 1443 ) urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub 
znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. Na podstawie tej ustawy Rada 
Gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. Rada Gminy przedstawia wniosek ministrowi 
właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. 

 Podstawą (bazą) do zmiany nazw i określeń rodzajów miejscowości jest obwieszczenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r., w sprawie wykazu nazw miejscowości i ich 
części ( Dz. U. 2019 r., poz. 2360), widnieje: 

- Nazwa miejscowości: Kowala-Kolonia, rodzaj; część wsi Kowala-Stępocina, powiat: radomski, 
województwo: mazowieckie, kod. Teryt. 0627087, 

- Nazwa miejscowości: Kowalówka, rodzaj; część wsi Kowala-Stępocina, powiat: radomski, województwo: 
mazowieckie, kod. Teryt. 0627093 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji, 
ulic i adresów art. 6 ust.4 nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. 

Rodzaj część wsi Kowala-Stępocina nie jest stosowany przy miejscowościach Kowala-Kolonia 
i Kowalówka. Nie występuje w zakresie czynności meldunkowych ani w zakresie ewidencji gruntów. Nie jest 
używany w obrocie prawnym ani potocznie w terenie. Mieszkańcy miejscowości Kowala-Kolonia i Kowalówki 
również nie posługują się rodzajem. Wójt Gminy Kowala pismem z dnia 30.11.2021 r., zwrócił się do Starosty 
Radomskiego o wydanie opinii w sprawie zamiany rodzaju ,,część wsi Kowala-Stępocina” w miejscowości 
Kowala-Kolonia i w miejscowości Kowalówka na rodzaj: ,,wieś”. Starosta Radomski w piśmie znak: BI.GKN-
I.6620.28.2021 z dnia 21.12.2021 r., w przedmiotowej sprawie wydał opinię pozytywną . Wójt Gminy Kowala 
zwrócił się również z pismem z dnia 30. 11.2021 r., do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z zapytaniem czy urząd będzie musiał przeprowadzić konsultacje społeczne jeżeli  zmianę tą wymusza przepis 
prawa. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie znak DAP-WSUST-7111-2-32/2021 z dnia 
6 grudnia 2021 r., odpowiedział, że w przedmiotowej sprawie powinny być przeprowadzone konsultacje 
z mieszkańcami. 

Jednocześnie, mając na względzie art. 8 ust.  4 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 20003 r., o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, należy podnieść, iż proponowana zmiana nie spowoduje 
kosztów finansowych dla mieszkańców i samorządów. 

Omówienie wyników konsultacji 
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W związku z powyższy zostały zarządzone i przeprowadzone konsultacje społeczne w trybie Uchwały Nr 
XV.87.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 28 października 2015 r., w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowala (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., 
poz. 9592) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 120.2021 Wójta Gminy Kowala z dnia 14 grudnia 2021 r., 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w miejscowości Kowalówka, Kowala-Kolonia gmina 
Kowala w przedmiocie zmiany rodzaju ,,części wsi Kowala-Stępocina” na rodzaj ,,wieś.” 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z Zarządzeniem zostało umieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 Powyższe zarządzenie określa, iż zostały przeprowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie  
ankiety konsultacyjnej w wersji papierowej lub w formie elektronicznej. Konsultacje trwały od 9 grudnia 
2021 r., do 10 stycznia 2022 r. 

Wyniki konsultacji przedstawia się następująco: 

- liczba osób uprawnionych – 452 

- liczba osób , które wzięły udział w konsultacjach – 0 

Podsumowując wyniki przeprowadzonych konsultacji należy stwierdzić, iż żadna osoba uprawniona 
nie wzięła udziału w konsultacjach. 

Załączniki: 

1. Uchwała Nr XV.87.2015 Rady Gminy z dnia 28 października 2015 r.,  w sprawie określania zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowala. (DZ. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., 
poz. 9120). 

2. Zarządzenie Nr 120.2021 Wójta Gminy Kowala z dnia 14 grudnia 2021 r.,  w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w miejscowościach Kowalówka, Kowala-Kolonia, gm. Kowala w przedmiocie zmiany 
rodzaju ,,część wsi Kowala-Stępocina” na rodzaj ,,wieś.” 

3. Pozytywna opinia Starosty Radomskiego zawarta w piśmie znak:GKN-I.6620.28.2021 z dnia 
21.12.2021 r. 

4. Mapy z zaznaczonymi granicami miejscowości, które są objęte niniejszym wnioskiem. 
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UZASADNIENIE 

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

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z dnia 2019 r., poz. 1443 ) urzędowa nazwa jest ustalana, 

zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. Na 

podstawie tej ustawy Rada Gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. Rada Gminy przedstawia 

wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. 

  Podstawą (bazą) do zmiany nazw i określeń rodzajów miejscowości jest obwieszczenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r., w sprawie wykazu nazw miejscowości 

i ich części ( Dz. U. 2019 r., poz. 2360), widnieje: 

- Nazwa miejscowości: Kowala-Kolonia, rodzaj; część wsi Kowala-Stępocina, powiat: radomski, 

województwo: mazowieckie, kod. Teryt. 0627087,  

-  Nazwa miejscowości: Kowalówka, rodzaj; część wsi Kowala-Stępocina, powiat: radomski, województwo: 

mazowieckie, kod. Teryt. 0627093 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r., w sprawie 

ewidencji, ulic i adresów art. 6 ust. 4 nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części 

miejscowości.  

Rodzaj część wsi Kowala-Stępocina nie jest stosowany przy miejscowościach Kowala-Kolonia i 

Kowalówka. Nie występuje w zakresie czynności meldunkowych ani w zakresie ewidencji gruntów. Nie jest 

używany w obrocie prawnym ani potocznie w terenie. Mieszkańcy miejscowości Kowala-Kolonia i 

Kowalówki również nie posługują się rodzajem. Proponowane zmiany tj. ,,część wsi Kowala-Stępocina” na 

,,wieś” nie spowoduje kosztów finansowych dla mieszkańców i samorządów. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Jan Tomasz Fryszkowski 
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