
UCHWAŁA NR XLIII/258/22 

RADY GMINY GŁOWNO 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie 

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 2019 r. poz. 1443) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za 
pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Piaski 
Rudnickie ustalonej urzędowo jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości 
wieś. 

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Głowno 

 
 

Jarosław Chałubiec 

 

Id: 36694CE7-905F-42CA-8583-702B1C631F9D. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XLIII/258/22 

Rady Gminy Głowno 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

Głowno, dnia ......... 
 

Znak: EG.0113.2.2021 
 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 5 
za pośrednictwem 
Wojewody Łódzkiego 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104 

 
WNIOSEK 

 
Rada Gminy Głowno na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy 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 określenia rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie ustalonej 
urzędowo jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości wieś. 

W Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części ogłoszonym w obwieszczeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu urzędowych nazw 
miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz. 2360) znajduje się urzędowa nazwa 
miejscowości Piaski Rudnickie - część wsi Rudniczek. 

Zgodnie z art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) wieś oznacza jednostkę 
osadniczą o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub 
związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadającą praw miejskich lub statusu 
miasta. Miejscowość Piaski Rudnickie odpowiada tej definicji. 

Piaski Rudnickie są samoistną miejscowością o charakterze wsi. Liczy obecnie 
65 zabudowanych nieruchomości, w których na pobyt stały według danych z ewidencji ludności 
stan na dzień 21 października 2021 r było zameldowanych 163 osoby. Nazwa Piaski Rudnickie 
jest używana w obrocie prawnym, jak również w relacjach między mieszkańcami. Określona 
nazwa funkcjonuje w zbiorach meldunkowych, mapach, w dokumentach urzędowych, 
pozwoleniach, na znakach drogowych, na tabliczkach na nieruchomości. Mieszkańcy Piasków 
Rudnickich są meldowani na pobyt stały i pobyt czasowy pod adresem "Piaski Rudnickie". 

Uchwałą Nr XXIV/66/83 Rady Narodowej w Głownie z dnia 2 lutego 1983 roku w sprawie 
wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/6/74 z dnia 6 lutego 1974 roku w sprawie podziału 
Gminy na sołectwa, postanowiono utworzyć sołectwo Piaski Rudnickie, które funkcjonuje do 
dnia dzisiejszego. Mieszkańcy Piasków Rudnickich uczestniczą w zebraniach wiejskich oraz 
wybierają swojego sołtysa, który reprezentuje ich interesy przed władzami Gminy Głowno. 

Ponadto Piaski Rudnickie funkcjonują jako niezależna od wsi Rudniczek miejscowość, 
z własną świetlicą wiejską. Na terenie Piasków Rudnickich aktywnie działa lokalne 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie w Gminie Głowno. Odrębność tych 
miejscowości jest więc trwała i akceptowana przez mieszkańców. 

Miejscowość Piaski Rudnickie posiada własny obręb ewidencyjny Piaski Rudnickie Nr 0032. 
Granice miejscowości i obrębu ewidencyjnego Piaski Rudnickie są identyczne. 
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Kolejnym argumentem na zmianę miejscowości Piaski Rudnickie jako rodzaj miejscowości 
wieś jest to, że zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1368) nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. W związku 
z tym zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia w przypadku gdy w dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów określonych 
w § 6 ust. 4, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje 
przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju 
miejscowości zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych. W takim przypadku zmiana rodzaju miejscowości 
Piaski Rudnickie na "wieś" pozwoli uniknąć zmiany numeracji adresowej dla tego obszaru 
i stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie. Mając na uwadze powyższe zmiana 
rodzaju tej miejscowości na „wieś” jest uzasadniona i byłaby dostosowana do obecnego 
charakteru tej miejscowości. 

Zmiana rodzaju miejscowości nie wpłynie na zmianę wydawanych dotychczas dokumentów 
urzędowych tj. dowodów osobistych, prawa jazdy, zaświadczeń, decyzji czy zezwoleń, aktów 
sądowych i notarialnych. Uznanie miejscowości Piaski Rudnickie jako rodzaj miejscowości 
"wieś" pozwoli usankcjonować nazwę, która jest w obiegu od lat, używanej i stosowanej 
nie tylko przez mieszkańców, ale również przez różne instytucje. 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 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 nazwy miejscowości zamieszkanej, 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 1990r. 
o samorządzie gminnym. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 
16 listopada 2021 r. do 16 grudnia 2021 r., w oparciu o uchwałę Rady Gminy Głowno nr 
VI/34/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głowno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. 
poz. 913) oraz Zarządzenia Nr 85/2021 Wójta Gminy Głowno z dnia 16 listopada 2021 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości 
Piaski Rudnickie ustalonej jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości 
wieś. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych byli wszyscy  mieszkańcy 
miejscowości Piaski Rudnickie i Rudniczek. Konsultacje były przeprowadzone w formie 
pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza konsultacyjnego oraz ankiety on-line. 

Mieszkańcy wypełniali imienne formularze konsultacyjne i ankiety on-line, które zawierały 
następujące pytanie: 

Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie ustalonej urzędowo jako część 
wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości wieś. 

Do wyboru były opcje „Popieram zmianę” i „Jestem przeciw”. 
W trakcie konsultacji wpłynęło łącznie 111 formularzy. Od mieszkańców miejscowości Piaski 

Rudnickie wpłynęło 106 formularzy, w tym 1 formularz został złożony za pomocą ankiety on-
line. Od mieszkańców miejscowości Rudniczek wpłynęło 5 formularzy, w tym za pomocą 
ankiety on-line złożono 2 formularze. Na wszystkich złożonych formularzach, zaznaczono opcję 
„Popieram zmianę”. 

W ramach konsultacji skierowano do trzech organizacji pozarządowych działających na 
terenie miejscowości Rudniczek i Piaski Rudnickie pismo z prośbą o wydanie opinii w sprawie 
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zmiany rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie ustalonej urzędowo jako część wsi Rudniczek na 
Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości wieś. O opinie zostały poproszone: 

1)Stowarzyszanie Sadownicze Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudniczek; 
2)Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie w Gminie Głowno; 
3)Kółko Rolnicze Rudniczek. 
Żadna z organizacji nie złożyła opinii w przedmiotowej sprawie. 
Podsumowując wyniki konsultacji należy stwierdzić, iż mieszkańcy biorący udział 

w konsultacjach jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą urzędowego rodzaju miejscowości 
Piaski Rudnickie ustalonej jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości 
wieś. 

Starosta Zgierski jako organ właściwy w sprawach geodezji i kartografii pozytywnie 
zaopiniował pismem z dnia 9 grudnia 2021 r. znak GK.6620.162.2021.ISG zmianę urzędowego 
rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie ustalonej jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie 
rodzaj miejscowości wieś. 

Nie przewiduje się kosztów finansowych z powodu zmiany urzędowego rodzaju miejscowości 
Piaski Rudnickie ustalonej jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości 
wieś. 

Wobec powyższego mając na uwadze potrzebę doprowadzenia danych zawartych w Wykazie 
urzędowych nazw miejscowości i ich części do zgodności ze stanem faktycznym Rada Gminy 
Głowno wnosi jak na wstępie. 

    

Przewodniczący Rady 
Gminy Głowno 

 
 

Jarosław Chałubiec  

Załączniki: 
1) Uchwała Rady Gminy Głowno Nr XLIII/258/22 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie 

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę 
urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie 

2) opinia Starosty Zgierskiego znak GK.6620.162.2021.ISG z dnia 9 grudnia 2021 r. 
3) mapy topograficzne z zaznaczonym obszarem miejscowości 
4) raport z konsultacji społecznych 
5) Uchwała XXIV/66/83 Rady Narodowej w Głownie z dnia 2 lutego 1983 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/6/74 z dnia 6 lutego 1974 roku w sprawie podział Gminy 
na sołectwa. 
 
Do wiadomości: 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” miejscowość Piaski 
Rudnickie ustalono rodzajowo jako „część wsi Rudniczek”. Jest to określenie nieodpowiadające 
dzisiejszemu charakterowi tej miejscowości. Piaski Rudnickie jest to miejscowość samoistna, 
odpowiadająca definicji „wsi” zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, stanowi bowiem jednostkę osadniczą 
o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi 
usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta. 

Piaski Rudnickie jest to miejscowość sołecka z nadaną odrębną numeracją adresową, 
a ponadto granice miejscowości Piaski Rudnickie są tożsame z granicami obrębu geodezyjnego 
w ewidencji gruntów i budynków o tej samej nazwie - obręb geodezyjny Piaski Rudnickie 
(Nr 0032). W Piaskach Rudnickich znajduje się ok. 65 zabudowanych posesji  i zgodnie 
z ewidencją ludności na stałe zameldowanych jest tam 163 osób (na dzień 21.10.2021 r.). 

Ponadto Piaski Rudnickie funkcjonują jako niezależna od wsi Rudniczek miejscowość, 
z własną świetlicą wiejską. Na terenie Piasków Rudnickich aktywnie działa lokalne 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie w Gminie Głowno. Odrębność tych 
miejscowości jest więc trwała i akceptowana przez mieszkańców. 

Kolejnym argumentem na zmianę miejscowości Piaski Rudnickie jako rodzaj miejscowości 
wieś jest to, że zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1368) nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. W związku 
z tym zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia w przypadku gdy w dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów określonych 
w § 6 ust. 4, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje 
przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju 
miejscowości zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych. W takim przypadku zmiana rodzaju miejscowości na 
wieś stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie. 

Mając na uwadze powyższe zmiana rodzaju tej miejscowości na „wieś” jest uzasadniona 
i byłaby dostosowana do obecnego charakteru tej miejscowości. 
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