
Wąsosz, dnia 08.03.2023r. 

 

Protokół z konsultacji  

w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: Czaple, Jawor, Kobylniki, 
Marysin, Młynary, Stefanów, Unisławice, Zubrza, Borowna, Podmieście, Sądowel 

W dniu 13 lutego 2023 r. Burmistrz Wąsosza Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
(Dz. U. z 2019r. poz. 1443) oraz Uchwały nr IX/60/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 11 września 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wąsosz, oraz Uchwałą nr XLIX/371/23 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 31 
stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wąsosz w przedmiocie wyrażenia opinii co do 
zmiany rodzaju miejscowości na terenie gminy ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego 
rodzaju miejscowości. 
Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Wąsosz w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości ustalonej 
jako: 

• Czaple przysiółek wsi Lubiel, na Czaple, wieś 

• Jawor przysiółek wsi Drozdowice Wielkie, na Jawor, wieś 

• Kobylniki przysiółek wsi Płoski, na Kobylniki, wieś 

• Marysin, przysiółek wsi Drozdowice Wielkie, na Marysin, wieś 

• Młynary, przysiółek wsi Pobiel, na Młynary, wieś 

• Stefanów, część wsi Czeladź Wielka na Stefanów, wieś 

• Unisławice, przysiółek wsi Ługi, na Unisławice, wieś 

• Zubrza, przysiółek wsi Pobiel, na Zubrza, wieś 

• Borowna, część wsi Świniary, na Borowna, wieś 

• Podmieście, część wsi Gola Wąsoska, na Podmieście, wieś 

• Sądowel, część wsi Lechitów, na Sądowel, wieś. 
 

Konsultacje społeczne skierowane były do wszystkich mieszkańców miejscowości Czaple, Jawor, Kobylniki, Marysin, Młynary, 
Stefanów, Unisławice, Zubrza, Borowna, Podmieście, Sądowel. Konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od dnia 20 lutego 
2023r. do dnia 06 marca 2023r. 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało opublikowane na stronach internetowych Gminy Wąsosz w tym na stronie BIP oraz 
mediach społecznościowych Gminy Wąsosz. Ogłoszenie o konsultacjach zostało również wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu 
Gminy Wąsosz. O ogłoszeniu konsultacji zostali również powiadomieni sołtysi ww. sołectw. 

Konsultacje społeczne prowadzone były poprzez zbieranie  uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 06 marca 2023r.; 
Dokumenty związane z przeprowadzeniem konsultacji były dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wąsoszu, u sołtysów oraz były 

opublikowane na stronach internetowych Gminy Wąsosz. 
 

W formularzu konsultacyjnym skierowanym do mieszkańców poszczególnych miejscowości zadano 1 pytanie: Czy jesteś za zmianą rodzaju 
miejscowości. 

Do wyboru były opcje „Popieram zmianę” i „Jestem przeciw”. 

W trakcie konsultacji w sumie wpłynęły 72 formularze konsultacji z poszczególnych miejscowości: 

Miejscowość Popieram zmianę Jestem przeciw Głos nieważny 

Podmieście 3 0 0 

Marysin 5 0 0 



Młynary 1 0 1 

Stefanów 3 0 2 

Kobylniki 2 0 0 

Czaple 2 0 0 

Jawor 5 0 0 

Borowna 46 2 0 

RAZEM 67 2 3 

 

Należy w związku z tym uznać, że mieszkańcy biorący udział w konsultacjach opowiedzieli się za zmianą urzędowego rodzaju 
miejscowości. 

Raport o wynikach konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Wąsosz, BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu 
Gminy. Protokół o wynikach konsultacji zgodnie z art 8 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i 
obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 poz. 1443) zostanie dołączony do wniosku skierowanego do ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości. 

 

Burmistrz Wąsosza 
(-) 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Paulina Rębielak 


