ZARZĄDZENIE NR 5.2022
WÓJTA GMINY WÓLKA
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Świdnika Dużego Pierwszego
i Świdnika Dużego Drugiego w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości ,,Świdnik Duży Pierwszy"
i ,Świdnik Duży Drugi" ustalonych jako części wsi Świdnik Duży na odrebne miejscowosci i nadanie
im statusu wsi .
Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzedowych nazwach miejscowosci i obiektów
fizjograficznych (Dz.U. z 2019r. , poz.1443) , art.5a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.7130) oraz uchwały nr X.66.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca
2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych na terenie Gminy Wólka
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami wsi Świdnik Duży Pierwszy i Świdnik Duży Drugi
w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Świdnik Duży Pierwszy i Świdnik Duży Drugi ustalonych jako
części wsi Świdnik Duży na odrębne miejscowości i nadanie im statusu wsi
§ 2.
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkanców tych miejscowosci w w/w sprawie.
§ 3.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 24 stycznia 2022r. do 14 lutego 2022r.
§ 4.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie opinii przekazywanych pisemnie na formularzu konsultacji
stanowiącycm załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5.
Formularz konsultacji może być przesłany do Urzędu Gminy Wólka pocztą, pocztą elektroniczną bądź
przekazany osobiscie.
§ 6.
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy,
w Biuletynie Informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
§ 7.
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Wólka
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§ 8.
Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wólka
Edwin Gortat
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Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 5.2022
Wójta Gminy Wólka
z dnia 19 stycznia 2022 r.
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 października 2019r. w sprawie
wykazu urzedowych nazw miejscowosci i ich części (Dz.U. z 2019r. poz.2360 z późn.zm.) ustalony został
urzędowy wykaz nazw miejscowościw Polsce. W wykazie tym miejscowości Świdnik Duży Pierwszy nr
TERYT 0394074 i Świdnik Duży Drugi nr TERYT 0394051 położone w powiecie lubelskim województwo
lubelskie, gm Wólka stanowią części integralne Świdnika Dużego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adresów
(Dz.U. z 2021r., poz.1368), a mianowicie § 6 ust.4, nie prowadzi się numeracji porzadkowej dotyczącej
części miejscowości".Z kolei § 14 ,, Organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosowuje ewidencję miejscowości, ulic
i adresów prowadzoną na podstawie dotychczasowych przepisów do przepisów niniejszego rozporządzenia".
Mając na względzie powyższe przepisy , w celu zachowania dotychczasowej numeracji porządkowej
nieruchomości w miejscowości Świdnik Duży Pierwszy i Świdnik Duży Drugi konieczna jest zmiana
rodzaju miejscowości ustalonych jako części wsi na miejscowosci odrębne.Ustalenie tych miejscowości jako
podstawowych pozwoli na pozostawienie dotychczasowej numeracji w stanie obowiazujacym na przestrzeni
ostatnich lat. Ponadto zarówno Śodnik Duży Pierwszy jak i Świdnik Duży Drugi stanowią odrębne jednostki
pomocnicze. Świdnik Duży jest jedynie obrębem ewidencyjnym na terenie gminy Wólka . Z dokumentów
USC wynika,że od roku 1903 sam Świdnik Duży jest wsią niezamieszkałą bowiem nie meldowano tam osób
ani nie nadawano numerów porzadkowych . Świdnik Duży Pierwszy zajmuje obszar 543 ha i zamieszkuje go
393 osoby, Świdnik Duży Drugi zajmuje obszar 308 ha i zamieszkuje go 339 osób. W związku z powyższym
, przed uchwaleniem uchwały w sprawie zmiany rodzaju miejscowości konieczne jest przeprowadzenie
konsultacji społecznych.
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Załącznik
do Zarządzenia nr 5.2022
Wójta Gminy Wólka
z dnia 19 stycznia 2022r.

FORMULARZ KONSULTACJI PISEMNYCH / DOKONYWANYCH DROGĄ
MAILOWĄ
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości
,,Świdnik Duży Pierwszy” i ,,Świdnik Duży Drugi” ustalonej jako część wsi Świdnik Duży na odrębne
miejscowości o nazwie ,,Świdnik Duży Pierwszy” i ,,Świdnik Duży Drugi” i nadanie im statusu wsi.

1. Dane podmiotu biorącego udział w konsultacjach
NAZWA PODMIOTU
(nr wpisu do rejestru
i rodzaj rejestru) /
lub IMIĘ I NAZWISKO
Adres siedziby /
zamieszkania
Telefon i adres e-mail
Numer PESEL (dotyczy
osób fizycznych)
OPINIA

2. Uwagi do projektu będącego przedmiotem konsultacji
Lp.

Część dokumentu,
Treść proponowanej uwagi
którego dotyczy
uwaga (rozdział,
paragraf, ustęp,
Id: LZTOL-NPIYK-KYPTQ-SUQQU-ZOUOD. Podpisany
punkt)

Uzasadnienie

Strona 2

3. Inne uwagi:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________
Data, imię i nazwisko (w przypadku organizacji imię i nazwisko osoby upoważnionej
do zgłaszania uwag w jej imieniu)
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