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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju 
miejscowości z przysiółek wsi Dębowiec na osadę dla miejscowości Wieszczyna położonej na terenie 

Sołectwa Dębowiec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 
poz. 40) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1443) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Miejska 
w Prudniku uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Opolskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości z przysiółek wsi Dębowiec na osadę dla 
miejscowości Wieszczyna położonej na terenie Sołectwa Dębowiec. 

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Druk nr 1276



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego 
o zmianę rodzaju miejscowości przysiółek wsi Dębowiec na osadę dla miejscowości Wieszczyna położonej 

na terenie Sołectwa Dębowiec 
Uzasadnienie 
Uzasadnienie 

Rada Miejska w Prudniku na podstawie art. 8 ust.1,2 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1443), zwraca się 
o zmianę rodzaju miejscowości z przysiółek wsi Dębowiec na osadę dla miejscowości Wieszczyna 
położonej na terenie Sołectwa Dębowiec. 

Uzasadnienie  
Zgodnie z art. 3 ust. 2 przy ustalaniu urzędowych nazw miejscowości, określa się również rodzaj danej 

miejscowości lub obiektu fizjograficznego. Do określenia i zmiany rodzaju miejscowości lub obiektu 
fizjograficznego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące ustalania i zmian ich nazw. 

Zgodnie z art. 8 ustawy 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 lub obiekt fizjograficzny. Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu 
do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. Do wniosku kierowanego do ministra 
dołącza się również opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość lub obiekt 
fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami. 

Dążąc do uregulowania numeracji porządkowej budynków w miejscowości Dębowiec i Wieszczyna do 
zgodności  z §6 ust 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r 
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów  ( Dz.U. 2021 poz. 1368) działając na podstawie §12 ust.3 
wszczęto procedurę zmiany rodzaju miejscowości z przysiółek wsi Dębowiec na osadę dla miejscowości 
Wieszczyna. 

Rada Miejska w Prudniku uchwałą nr LXIX/1108/2022 z dnia 28 listopada 2022r.  postanowiła 
przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Dębowiec w Gminie Prudnik w przedmiocie zmiany 
rodzaju miejscowości z przysiółek wsi Dębowiec na osadę dla miejscowości Wieszczyna położonej na 
terenie Sołectwa Dębowiec. 

W konsultacjach przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2023 wzięło udział 47 osób. Konsultacje zostały 
przeprowadzone na terenie sołectwa Dębowiec (tj. w Dębowcu i Wieszczynie) w bezpośrednich spotkaniach 
z mieszkańcami poprzez przedstawienie im ankiety do głosowania. 

Na pytanie „Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości z przysiółek wsi Dębowiec na osadę dla 
miejscowości Wieszczyna odpowiedzi „tak” udzieliło 46 osób, odpowiedzi „nie” udzieliła 1 osoba. 

W wyniku konsultacji zwykłą większością głosów ustalono zmianę rodzaju miejscowości z przysiółek 
wsi Dębowiec na osadę dla miejscowości Wieszczyna położonej na terenie sołectwa Dębowiec. 

Z konsultacji sporządzono protokół. Wyniki konsultacji zostały przedstawione podczas sesji  Rady 
Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2023r. 

W niniejszej sprawie zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt. 4 w/w ustawy wystąpiono do Starosty Prudnickiego, jako 
organu właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami o zaopiniowanie zmiany rodzaju 
miejscowości. Starosta Prudnicki w piśmie z dnia 31.01.2023r. znak GK.033.9.2023 ocenił proponowaną 
zmianę pozytywnie. 

Proponowane zmiany nie będą wiązały się żadnymi kosztami. 
Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych poprzez 

osadę rozumie się niewielką jednostkę osadniczą na terenie wiejskim o odmiennym (wyróżniającym się) 
charakterze zabudowy albo zamieszkaną przez ludność związaną z określonym miejscem lub rodzajem 
pracy. Obecnie w Wieszczynie na pobyt stały jest zameldowanych 35 osób. 
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Miejscowość Wieszczyna wyróżnia się od innych miejscowości Gminy Prudnik poprzez położenie na 
stokach Długoty (457 m n.p.m) znajdującej się na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, na 
pograniczu Polski i Republiki Czeskiej. Panuje tam mikroklimat który jest zbliżony do panującego 
mikroklimatu w Rabce Zdrój. Z Wieszczyny rozciąga się uchodząca za najpiękniejszą panorama na masyw 
Biskupiej Kopy. Miejscowe walory krajobrazowe i przyrodnicze sprawiły, że już XIX wybierali się tam 
turyści. Znajdował się tam ośrodek wypoczynkowy a później sanatorium dziecięce. 

Wobec powyższego Rada Miejska w Prudniku podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości z przysiółek wsi Dębowiec na 
osadę dla miejscowości Wieszczyna położonej na terenie Sołectwa Dębowiec. 

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Prudniku wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 
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