Uchwała Nr XXIX/101/2021
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego
o zniesienie urzędowych nazw miejscowości – Kępiny i Czarna Rola
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443 z poźn. zm.)
Rada Gminy Jedlińsk, uchwala co następuje:
§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw
miejscowości – Kępiny i Czarna Rola, Gmina Jedlińsk.
§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady
/-/ Łukasz Kurek

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/101/2021
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 25 marca 2021 r.

Jedlińsk, dnia 25 marzec 2021 r.
Pan Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Warszawie
za pośrednictwem
Wojewody Mazowieckiego
w Warszawie
Rada Gminy Jedlińsk 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 o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kępiny i Czarna Rola, które
wchodzą w skład sołectwa Jedlanka, gmina Jedlińsk.
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 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 właściwego wojewody. 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. 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.
Podstawą (bazą) do zmiany nazw i określeń rodzajów miejscowości jest
obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października
2019 r. w sprawie wykazu nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r., poz. 2360),
gdzie Kępiny oraz Czarna Rola figurują jako przysiółki wsi Jedlanka.
W miejscowości Czarna Rola obecnie znajduje się 17 budynków mieszkalnych,
natomiast w Kępinach 67 budynków, co daje odpowiednio 63 i 268 mieszkańców tych
miejscowości. Czarna Rola jest miejscowością rolniczą, natomiast Kępiny położenie są
przy ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 77 (dawna droga krajowa nr 7) –
droga ta dzieli miejscowość Kępiny, co jest dużym utrudnieniem przy nadawaniu
numerów porządkowych nieruchomości.
Sołectwo Jedlanka, które tworzą miejscowości Jedlanka, Kępiny i Czarna Rola
położone jest w północnej części gminy Jedlińsk i graniczy z powiatem białobrzeskim.
Wójt Gminy Jedlińsk pismem z dnia 19.02.2021 r. zwrócił się do Starosty
Radomskiego wydanie opinii w sprawie likwidacji nazw miejscowości Kępiny i Czarna
Rola na terenie Gminy Jedlińsk. Starosta Radomski w piśmie znak GKN-I.6220.7.2021
z dnia 02.03.2021 r., w przedmiotowej sprawie wydał opinie pozytywną.

Po zniesieniu nazw Kępiny i Czarna Rola i przyłączeniu ich do wsi Jedlanka
nastąpi nadanie nazw ulicom, co pozwoli na uporządkowanie adresów w gminie i ułatwi
identyfikację posesji w terenie przez różnego rodzaju instytucje: pocztę, firmy kurierskie,
pogotowie ratunkowe, policję i ponadto będzie występował jeden obręb ewidencyjny –
Jedlanka.
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 pociągnie za sobą koszty przede wszystkim w zakresie
zmian danych adresowych osób fizycznych, firm oraz instytucji działających na tym
terenie, jednakże większe koszty wygeneruje zamierzone nadanie nazw ulic na sołectwie
Jedlanka. Wobec powyższego przyjęto następujące zasady rozkładu kosztów, które będą
konsekwencją proponowanej zmiany:
 zmiana danych meldunkowych będzie dla mieszkańców nieodpłatna, a koszty
związane z przyjęciem wniosków zostaną sfinansowane z budżetu Gminy Jedlińsk;
 wymiana niektórych dokumentów, w tym m.in. prawo jazdy, dowody rejestracyjne
posiadanych pojazdów zostaną sfinansowane bezpośrednio przez samych
zainteresowanych;
 wymiana tablic i znaków informacyjnych na drogach gminnych i powiatowych – po
stronie samorządów.
Omówienie wyników konsultacji
W związku z powyższym zostały zarządzone i przeprowadzone konsultacje
społeczne w trybie Uchwały Nr XII/56/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października
2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Jedlińsk (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz. 9592) oraz
na podstawie Zarządzenia Nr 292/24/2021 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 16 lutego 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jedlanka
w przedmiocie ustalenia miejscowości stanowiącej wieś o nazwie „Jedlanka” oraz
zniesienia miejscowości Kępiny i Czarna Rola.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z Zarządzeniem zostało
umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej, na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz w sołectwie Jedlanka poprzez Sołtysa.
Powyższe zarządzenie określa, iż konsultacje zostały przeprowadzone w formie
pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej w wersji papierowej lub w formie
elektronicznej. Konsultacje trwały od 17 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r.
Wyniki konsultacji przestawiają się następująco:
- liczba osób uprawnionych do głosowania – 714,
- liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach – 106,
- liczba głosów na „TAK” – 59,
- liczba głosów na „NIE” – 47.
Podsumowując wyniki przeprowadzonych konsultacji należy stwierdzić, iż na 106
oddanych głosów na TAK było 55,7 % wszystkich osób, które wzięły udział
w konsultacjach. Natomiast na NIE 44,3 % osób biorących udział w konsultacjach. Główną
obawą osób, które nie wyraziły chęci na zmiany była konieczność wizyty w urzędzie
w celu zmiany dokumentów, koszty związane ze zmianą dokumentów czy też możliwość
podniesienia opłaty za śmieci lub podwyższone podatki w związku z późniejszymi
planami odnośnie nadania nazw ulic w sołectwie Jedlanka. Są to w większości obawy

nieuzasadnione, a wyżej wskazane korzyści dla mieszkańców, firm i instytucji związane
z uporządkowaniem danych adresowych są niewspółmiernie większe.
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