
Uchwała Nr LXXXII/595/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 1 grudnia 2022 roku 

 

 

w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości  

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443)  

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,                            

za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości                 

z Dębogórze-Wybudowanie- część wsi Dębogórze, na Dębogórze- Wybudowanie- wieś;  

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr LXXXII/595/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 1 grudnia 2022 roku 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

za pośrednictwem  

Wojewody Pomorskiego 

 

 

Wniosek w sprawie zmiany rodzaju miejscowości  

Rada Gminy Kosakowo na podstawie art. 8 ust. 1, 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  

z Dębogórze- Wybudowanie, które w systemie identyfikatorów i nazw miejscowości, 

zawierającym urzędowe nazwy miejscowości ujęte w obwieszczeniu Ministra Spraw 

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

miejscowości i ich części, figuruje jako część wsi Dębogórze, poprzez utworzenie wsi 

Dębogórze- Wybudowanie. 

Zgodnie z § 6 pkt. 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. Dla Dębogórza- Wybudowania będącego 

częścią wsi Dębogórze prowadzona jest odrębna numeracja porządkowa, co jest niezgodne  

z wyżej opisanym rozporządzeniem. W związku z powyższym w celu dostosowania 

prowadzonej ewidencji do obowiązujących przepisów oraz w celu zachowanie 

dotychczasowej numeracji w wymienionej miejscowości, proponuję się zmianę rodzaju 

miejscowości Dębogórze- Wybudowanie z część wsi Dębogórze na odrębną wieś. 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) wieś oznacza jednostkę osadniczą  

o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych  

z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadającą praw miejskich lub statusu miasta: 

Dębogórze- Wybudowanie odpowiada tej definicji. Dębogórze- Wybudowanie położone jest 

na gruntach należących do obrębu geodezyjnego Dębogórze. Zmiana nie będzie skutkowała 

zmianą nazw obrębów geodezyjnych oraz zmianą przebiegu ich granic.  

 

Zmianie nie ulegnie także numeracja porządkowa budynków, ponieważ dla Dębogórza- 

Wybudowania prowadzona jest osobna numeracja porządkowa. Zmiana nie wpłynie na 

zmianę wydanych i wydawanych dokumentów urzędowych tj. dowodów osobistych, prawa 

jazdy, zaświadczeń, decyzji czy zezwoleń, aktów sądowych i notarialnych.  

 

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 1990r. o samorządzie gminnym. Konsultacje społeczne zostały 

przeprowadzone w okresie marzec- kwiecień 2022 r. zgodnie z uchwałą nr LXV/488/2022 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2022 r. w spawie przeprowadzenia konsultacji 



społecznych mieszkańców sołectw Dębogórze i Dębogórze-Wybudowanie, dotyczących 

utworzenia wsi Dębogórze- Wybudowanie. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach 

społecznych byli wszyscy mieszkańcy sołectw: Dębogórze i Dębogórze- Wybudowanie. Jako 

rodzaj konsultacji zgodnie z § 2 ust 1 pkt. a, d, uchwały Nr  XIX/90/99  Rady  Gminy 

Kosakowo  z  dnia  30  listopada  1999r.  w  sprawie  ustalenia  zasad  i  trybu  

przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Kosakowo ustalone zostały:  

-zebrania wiejskie, których termin ustalono na: 30 marca 2022 r. o godz. 18.00 dla sołectwa 

Dębogórze (Dom Kaszubski w Dębogórzu) i 30 marca 2022 r. o godz. 19.00 (obiekt Wild 

West Ranch),  

- ankiety konsultacyjne dostępne od dnia 14.03.2022 r. do 30.04.2022 r. 

Łącznie ankiety konsultacyjne wypełniło 72 mieszkańców, z czego 91,67% głosów było za 

utworzeniem wsi. 
Jednocześnie, mając na względzie art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, należy podnieść, iż proponowana zmiana 

nie pociągnie za sobą kosztów finansowych, w tym: 

- w zakresie zmian danych adresowych osób fizycznych, firm oraz instytucji działających na tym 

terenie a co za tym idzie nie będzie konieczna wymiana dowodów osobistych, paszportów, 

legitymacji, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, 

- nie będzie konieczności wymiany tablic i znaków informacyjnych na drogach gminnych 

i powiatowych, 

- nie będzie konieczności wymiany tablic z numerami domów, gdyż adresy nie ulegną zmianie, 

- nie będzie konieczności zmian i prostowania zapisów w ewidencji gruntów i budynków oraz 

w księgach wieczystych. 

Wobec powyższego mając na uwadze potrzebę doprowadzenia danych zawartych w Wykazie 

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

uregulowania spraw związanych z numeracją porządkową prowadzoną dla przedmiotowych 

nieruchomości Rada Gminy Kosakowo wnosi jak na wstępie.  
 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki:  

1. Uchwała Nr LXXXII/595/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie 

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                                    

za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zmiany rodzaju miejscowości.  

2. Raport z dnia 12 maja 2022 r. z przeprowadzenia konsultacji społecznych mieszkańców 

sołectw Dębogórze i Dębogórze- Wybudowanie dotyczących utworzenia wsi Dębogórze- 

Wybudowanie; 

3. Opinia Starosty Puckiego nr GKK.6620.1.1.2022 z dnia 19.09.2022 r.  

4. Mapa topograficzna w skali 1:10000 z zaznaczoną granicą miejscowości, której dotyczy 

wniosek  

5. Uchwała LXV/488/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2022 r. w spawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych mieszkańców sołectw Dębogórze i Dębogórze-

Wybudowanie, dotyczących utworzenia wsi Dębogórze- Wybudowanie. 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Zgodnie z § 6 pkt. 4 rozporządzenie 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. Dla miejscowości Dębogórze-

Wybudowanie stanowiącej część wsi Dębogórze prowadzona jest odrębna numeracja 

porządkowa co jest niezgodne z wyżej opisanym rozporządzeniem. W związku z powyższym 

w celu dostosowania prowadzonej ewidencji do obowiązujących przepisów oraz w celu 

zachowanie dotychczasowej numeracji porządkowej w miejscowości, proponuję się zmianę 

rodzaju miejscowości Dębogórze- Wybudowanie z części wsi Dębogórze na odrębną wieś. 
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