
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XLIV/452/2022 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 

Wojewody Świętokrzyskiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – 

część wsi Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa - wieś”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.) i art. 8 ust. 1, 2 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 

Świętokrzyskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi 

Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa - wieś”. 

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do uchwały Nr XLIV/452/2022 Rady Gminy Masłów z dnia 24 marca 2022 r. 

 

Masłów Pierwszy, dnia …….03.2022 r. 

RGKiOŚ.0113.1.2021 

 

Pan Mariusz Kamiński  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa 

 

za pośrednictwem 

 

Pan Zbigniew Koniusz 

Wojewoda Świętokrzyski  
 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

 

 

WNIOSEK 

 

Rada Gminy Masłów, działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.  o urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) zwraca się z prośbą o dokonanie 

zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Dolina Marczakowa, część wsi Masłów Drugi w gminie 

Masłów na Dolina Marczakowa, wieś w gminie Masłów, w powiecie kieleckim, w województwie 

świętokrzyskim oraz o uwzględnienie tej zmiany w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części. 

 

 

Uzasadnienie  

 

Zgodnie z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 

i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana 

lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze położona jest miejscowość. Rada gminy przedstawia 

wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem właściwego wojewody,          

co uzasadnia wystąpienie z powyższym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 

Wojewody Świętokrzyskiego. 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. 

 

Dolina Marczakowa jest miejscowością funkcjonującą odrębnie od Masłowa Drugiego ze względu                            

na ukształtowanie terenu i połączenia komunikacyjne. W związku z czym, Uchwałą Rady Gminy Masłów                               

Nr VI/58/99 z dnia 08 lipca 1999 r. z Sołectwa Masłów Drugi wyodrębniono Sołectwo Dolina Marczakowa. 

Obszarowo, powierzchnia miejscowości Dolina Marczakowa w całości pokrywa się z powierzchnią Sołectwa. 

Ponadto, mieszkańcy Sołectwa Dolina Marczakowa, zameldowani są pod adresem Dolina Marczakowa.  

 

W obowiązującym Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, stanowiącym załącznik                                  

do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 

wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r., poz. 2360), Dolina Marczakowa stanowi 

integralną część wsi Masłów Drugi. W Wykazie została określona odpowiednio - nazwa miejscowości: Dolina 

Marczakowa, rodzaj: część wsi Masłów Drugi, gmina: Masłów, powiat: kielecki, województwo: świętokrzyskie, 

Identyfikator miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT: 0249969, 

dopełniacz: -ny, -wej.  



 

 

Wniosek dotyczy zmiany rodzaju miejscowości Dolina Marczakowa, ustalonej jako: część wsi Masłów Drugi                         

na Dolina Marczakowa, rodzaj miejscowości: wieś.  

Powyższa zmiana nie będzie skutkować zmianą nazw obrębów geodezyjnych oraz zmianą przebiegu ich granic.  

 

W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkałej, rada gminy jest obowiązana 

uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości w trybie, o którym mowa 

w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

W związku z powyższym, zgodnie z procedurą określoną w uchwale Nr X/118/2019 Rady Gminy 

Masłów z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Masłów oraz Zarządzeniem Nr 115/2021 Wójta Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2021 r., w dniach 

od 01.12.2021 r. do 14.12.2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne, celem których było zebranie                      

od mieszkańców Sołectwa opinii w przedmiotowej sprawie. W konsultacjach udział wzięło 48 osób, 

co stanowi 14,95 % ogółu uprawnionych. Za usankcjonowaniem nazwy „Dolina Marczakowa – wieś” 

opowiedziało się 9,65 % mieszkańców biorących udział w konsultacjach.  

 

Na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 

i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) Wójt Gminy Masłów zwrócił się do Starosty Kieleckiego 

o wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi 

Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa - wieś”. Starosta Kielecki w piśmie Znak: GN-II.6621.3.6.16.2021.PSB 

z dnia 18.01.2022 r. zaopiniował proponowaną zmianę w sposób pozytywny. 

 

Jednocześnie, mając na względzie art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych, należy podnieść, iż proponowana zmiana nie pociągnie za sobą 

żadnych kosztów finansowych.   

Zmiana rodzaju urzędowej nazwy miejscowości nie będzie rodzić dla mieszkańców obowiązków związanych 

z wymianą dokumentów: dowodów osobistych, paszportów, legitymacji emeryta-rencisty. Mieszkańcy nie mają 

obowiązku wymiany dokumentu. Zmiana nie wpłynie na ważność posiadanych umów i aktów notarialnych. Nie 

będzie również potrzebna aktualizacja danych w ewidencjach identyfikacyjnych podatnika oraz płatnika 

w Zakładzie Usług Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Urzędzie Skarbowym. 

Koszty finansowe z powodu zmiany rodzaju miejscowości nie poniosą również przedsiębiorcy. Na dzień 

31.12.2021 r. w bazie przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widnieje 

29 podmiotów gospodarczych z danymi adresowymi dotyczącymi miejscowości Dolina Marczakowa. 

 

Należy podkreślić, iż nr budynków w miejscowości Dolina Marczakowa, jest kontynuacją numeracji wsi 

Masłów Drugi. Jeżeli w przyszłości, mieszkańcy Doliny Marczakowej zadeklarują chęć zmiany/uprządkowania  

numeracji budynków, tak aby pierwszy nr zaczynał się od nr 1 a nie jak dziś od nr 137 lub w wariancie 

poszerzonym, będą wnioskować również o nadanie nazw ulic, wówczas kosztem po stronie gminy będzie 

wykonanie nowych tablic i znaków informacyjnych na drogach gminnych i powiatowych, tabliczek numerowych 

na budynki oraz koszty związane z korespondencją powiadamiającą mieszkańców o zmianie adresu.  

 

Wobec powyższego, wypełniając dyspozycję art. 8 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) Rada Gminy 

Masłów podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia w wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o dokonanie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości 

Dolina Marczakowa, część wsi Masłów Drugi w gminie Masłów na Dolina Marczakowa, wieś w gminie 

Masłów, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim oraz o uwzględnienie tej zmiany                               

w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części. 

 

Mając na uwadze wolę mieszkańców, Rada Gminy Masłów wnosi o pozytywne rozpatrzenie i zmianę 

rodzaju urzędowej nazwy miejscowości zgodnie z przedstawionym wnioskiem. 

 



 

 

Załączniki: 

1. Uchwała Nr X/118/2019 Rady Gminy Masłów z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Masłów. 

2. Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Dolina Marczakowa zmierzających do ustalenia 

rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi Masłów Drugi” na „Dolina 

Marczakowa - wieś”.  

3. Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Dolina Marczakowa 

zmierzających do ustalenia rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi 

Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa - wieś”. 

4. Pozytywna opinia Starosty Kieleckiego Znak: GN-II.6621.3.6.16.2021.PSB z dnia 18.01.2022 r. 

5. Uchwała Nr …..…/……/2022 Rady Gminy Masłów z dnia …… marca 2022 r. w sprawie wystąpienia 

z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 

Świętokrzyskiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – część wsi 

Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa - wieś” – wraz z uzasadnieniem. 

6. Mapa topograficzna z zaznaczoną granicą miejscowości, której wniosek dotyczy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do uchwały  

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 

Wojewody Świętokrzyskiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Dolina Marczakowa – 

część wsi Masłów Drugi” na „Dolina Marczakowa - wieś”. 

 

W obowiązującym Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, miejscowość Dolina Marczakowa, 

określona została jako Dolina Marczakowa, część wsi Masłów Drugi w gminie Masłów. 

Sołectwo Dolina Marczakowa, uchwałą Nr VI/58/99 Rady Gminy Masłów z dnia 8 lipca 19999 r. zmienioną uchwałą 

Nr XI/115/2000 Rady Gminy Masłów z dnia 23 marca 2000 r., zostało utworzone przez wyodrębnienie z Sołectwa 

Masłów Drugi. Mieszkańcy Sołectwa Dolina Marczakowa, zameldowani są pod adresem Dolina Marczakowa. 

Przedmiotowa zmiana jest czynnością techniczną porządkującą, wynikającą ze zmiany przepisów 

dotyczących ewidencji miejscowości, ulic, adresów. 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 dla części miejscowości. Organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów, 

zobowiązany jest dostosować ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzoną na podstawie dotychczasowych 

przepisów do przepisów niniejszego rozporządzenia.                  

W związku z powyższym mieszkańcy Doliny Marczakowej biorąc udział w konsultacjach, mogli dokonać 

wyboru czy adres meldunkowy zostanie zmieniony na Masłów Drugi, ul. ………………….. Nr ………, czy 

przeprowadzić procedurę zmierzającą do usankcjonowania właściwej nazwy „Dolina Marczakowa - wieś”.                      

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 01.12.2021 r. do 14.12.2021 r. W rejestrze mieszkańców 

uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych było 321 osób. Wpłynęło 48 wypełnionych 

formularzy konsultacyjnych co stanowi 14,95 % ogółu uprawnionych. Za usankcjonowaniem nazwy „Dolina 

Marczakowa – wieś” opowiedziało się 9,65 % mieszkańców biorących udział w konsultacjach. 

W celu uregulowania statusu rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Dolina Marczakowa jako wieś                          

w gminie Masłów, w pełni zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały jako zgodnej z wolą mieszkańców 

i zmierzającej w przyszłości do uporządkowania nr na terenie tej miejscowości. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

Piotr Zegadło   

 


