
ZARZĄDZENIE NR 6.2022
WÓJTA GMINY WÓLKA

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Pliszczyna i Kolonii Pliszczyn 
w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości ,,Kolonia Pliszczyn" ustalonej jako część miejscowości 

Pliszczyn na kolonię .

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych 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 Pliszczyn i Kolonii Pliszczyn w przedmiocie zmiany rodzaju 
miejscowości ,,Kolonia Pliszczyn" ustalonej jako część wsi Pliszczyn na kolonię. 

§ 2. 

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkanców tych miejscowości 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 przekazanych pisemnie na formularzu konsultacji 
stanowiacym 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 ogłoszen Urzędu Gminy 

§ 7. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie 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 6.2022

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 miejscowość Kolonia Pliszczynnr TERYT 
0393985 położona w powiecie lubelskim województwo lubelskie, gm Wólka stanowi część integralną 
Pliszczyna. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. 
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021r., poz.1368), a mianowicie § 6 ust.4,, Nie 
prowadzi się numeracji porzadkowej dotyczącej częścic 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 porzadkowej nieruchomości w miejscowosci 
Kolonia Pliszczyn konieczna jest zmiana rodzaju miejscowości ustalonej jako część wsi na miejscowoścć 
odrębną. Zmiana określenia rodzaju miejscowości ,,Kolonia Pliszczyn" ustalonej jako część wsi Pliszczyn 
ina kolonię jest zasadne, z uwagi na fakt, że jest to zgodne z układem osadniczym i przestrzennym w tym 
terenie. Kolonia Pliszczyn powstała jako odrębna jednostka pomocnicza gminy. Jest częścią obrębu 
ewidencyjnego Pliszczyn ale stanowi odrębny układ osadniczy. Z uwagi na konfigurację terenu oraz duże 
zagęszczenie zabudowy wsi Pliszczyn konieczne stało sie utworzenie kolonii z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną. Nie bez znaczenia pozostaje fakt iż obszar kolonii - 201 ha ,obecnie 187 posesji 
zamieszkałych przez 452 mieszkańców , to teren niejednokrotnie mini osiedli domków jednorodzinnych, 
chętnie zasiedlanych przez osoby młode nieposiadajace bezpośrednich związków z rolnictwem i wsią. O ile 
teren Pliszczyna to w większości rodziny rolników lub ich dzieci i wnuki , o tyle mieszkańcy Kolonii 
Pliszczyn to wcześniejsi mieszkańcy pobliskiego miasta Lublin. Społecznie i kulturowo mieszkańcy tych 
miejscowości nie są związani. Dotychczasowy układ zakorzenił się w świadomości mieszkanców zarówno 
Pliszczyna jak i Kolonii Pliszczyn. Zmiana określenia rodzaju miejscowości Kolonia Pliszczyn" ustalonej 
jako część wsi Pliszczyn na kolonię pozwoli na uregulowanie statusu tej miejscowości zgodnego ze stanem 
faktycznym. W związku z powyższym przed uchwaleniem uchwały w sprawie zmiany rodzaju miejscowości 
konieczne jest przeprowadzenie konsultacji. 
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Załącznik 
do zarządzenia nr  6.2022

Wójta  Gminy Wólka
z dnia 19 stycznia 2022r. 

FORMULARZ KONSULTACJI PISEMNYCH / DOKONYWANYCH DROGĄ 
MAILOWĄ

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany określenia rodzaju 
miejscowości ,,Kolonia Pliszczyn” ustalonej jako część wsi Pliszczyn na   kolonię.

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, 
którego dotyczy 
uwaga (rozdział, 
paragraf, ustęp, 
punkt)

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie
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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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