
UCHWAŁA NR 325/XL/2022 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju  
nazwy miejscowości Aleksandria Druga - część wsi Aleksandria na Aleksandria Druga - wieś 

Na podstawie art. 8 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1443) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody 
Śląskiego, z wnioskiem o zmianę rodzaju nazwy miejscowości:  Aleksandria Druga - część wsi Aleksandria na 
Aleksandria Druga - wieś. 

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 
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Załącznik do uchwały Nr 325/XL/2022 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa                                                                                                                      
Za pośrednictwem 

Wojewody Śląskiego 

ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice 

Wniosek 
w sprawie zmiany rodzaju nazwy miejscowości Aleksandria Druga 

Rada Gminy Konopiska na podstawie art. 8 ust. 2 z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1443) zwraca się z wnioskiem o dokonanie 
zmiany rodzaju nazwy miejscowości: 

Aleksandria Druga – część wsi Aleksandria na Aleksandria Druga – wieś . 

W wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019r. 
poz. 2360) znajduje się urzędowa nazwa Aleksandria Druga – część wsi Aleksandria. 

Zgodnie z § 6 ust. 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. Uwzględniając powyższe koniecznym jest dokonanie zmiany. 

Aleksandria Druga posiada oddzielny obręb geodezyjny 0002 Aleksandria II. Zmiana nie wpłynie na zmianę 
wydawanych dotychczas 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 miejscowości 
zamieszkanej, Rada Gminy jest zobowiązana uprzednio przeprowadzić 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 terminie od 24 stycznia 2022r. do 7 lutego 2022r. , w oparciu 
o uchwałę nr 107/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konopiska (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r. poz. 275) 
oraz zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 7/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Aleksandria Druga - część 
wsi Aleksandria na Aleksandria Druga – wieś. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych były osoby 
pełnoletnie zamieszkujące na terenie miejscowości Aleksandria Druga. Konsultacje były przeprowadzone w formie 
pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie ankiety. 

Mieszkańcy wypełniali imienne ankiety, w których byli proszeni o zaznaczenie jednej z odpowiedzi: 

1) Jestem za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Aleksandria Druga – część wsi Aleksandria na 
Aleksandria Druga – wieś. 

2) Jestem przeciwko zmianie rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Aleksandria Druga – część wsi Aleksandria 
na Aleksandria Druga – wieś. 

Do dnia 7 lutego 2022r. wpłynęło 11 ankiet, w których wszyscy mieszkańcy biorący udział 
w konsultacjach, byli za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości. 

Starosta Częstochowski jako organ opiniujący w sprawach geodezji i kartografii pozytywnie zaopiniował 
zmianę rodzaju nazwy miejscowości „Aleksandria Druga – część wsi Aleksandria” na „Aleksandria Druga – 
wieś”. 
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Z tytułu zmiany Gmina Konopiska nie poniesie żadnych kosztów. 

Wobec powyższego mając na uwadze treść § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy 
i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów, Rada Gminy 
Konopiska wnosi jak na wstępie. 

Załączniki: 

1. Uchwała Rady Gminy Konopiska Nr 325/XL/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wystąpienia 
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju nazwy miejscowości 

2. Pismo starosty Częstochowskiego GK.6621.2.224.2022 z dnia 07.02.2022r. 

3. Mapa topograficzna z zaznaczonym obszarem miejscowości 

4. Protokół z konsultacji społecznych 
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