
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr XX/211/2016 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 31 marca 2016 r. 
 

 
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne  Sulinowo  
w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po 
byłym gospodarstwie rolnym, bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości  
z obrębu geodezyjnego Dąbrowica. 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 8 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 1 w związku 
z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości  
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141 
oraz z 2015 r. poz. 573) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami 
miejscowości Dąbrowica, Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 

 
 
§ 1.1. Postanawia wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o ustalenie na terenie 
Gminy Borne Sulinowo urzędowej nazwy miejscowości w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” 
i określenie rodzaju tej miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie rolnym. 

2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
3. Uchwała Rady Gminy, omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych  

z mieszkańcami, których wniosek dotyczy, opinia starosty Powiatu Szczecineckiego, na 
terenie którego położona jest miejscowość, jako właściwego w sprawach geodezji  
i gospodarki gruntami, mapa topograficzna oraz informacja o kosztach finansowych 
proponowanych zmian stanowią odpowiednio załączniki Nr 1-5 do wniosku, o którym mowa 
w ust. 2. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik 
do uchwały Nr XX/211/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 31 marca 2016r. 
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne  Sulinowo  
w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie rolnym,  

bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości  z obrębu geodezyjnego Dąbrowica 
  
 
              Borne Sulinowo, dnia 31 marca 2016r. 
SG.0111.2.2016.AG 
 

Pan Mariusz Błaszczak 
Minister  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa  
za pośrednictwem 
Wojewody Zachodniopomorskiego 

 
 

WNIOSEK 
 

o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne  Sulinowo w brzmieniu „Śmiadowo 
Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie rolnym, bez 

dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości  z obrębu geodezyjnego Dąbrowica   
 

Rada Miejska w Bornem Sulinowie działając na podstawie art. 3 ust. 2 w związku  
z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości  
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.) zwraca się  
o dokonanie ustalenia urzędowej nazwy i określenie rodzaju miejscowości  
w Gminie Borne Sulinowo w brzmieniu: 
„Śmiadowo Kolonia”, rodzaj miejscowości - osada po byłym państwowym 
gospodarstwie rolnym. 

Uchwała Rady Gminy, omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych  
z mieszkańcami, których wniosek dotyczy, opinia starosty Powiatu Szczecineckiego, na 
terenie którego położona jest miejscowość, jako właściwego w sprawach geodezji  
i gospodarki gruntami, mapa topograficzna oraz informacja o kosztach finansowych 
proponowanych zmian stanowią odpowiednio załączniki Nr 1-5 do wniosku. 
 
 
Uzasadnienie:  

Analizując obowiązujące nazwy miejscowości na terenie Gminy Borne Sulinowo 
stwierdzono, że w odniesieniu do jednej z miejscowości używa się nazwy „Śmiadowo 
Kolonia”. Nazwa ta jednak nie ma charakteru urzędowego, mimo że faktycznie występuje  
w obrocie prawnym, a mieszkańcy Gminy posługują się tą nazwą na co dzień. 

Podczas kontrolnej weryfikacji adresów mieszkań ujętych w urzędowym rejestrze 
podziału terytorialnego kraju TERYT okazało się,  że nie wszystkie dane w rejestrze są 
zgodne. W przypadku Gminy Borne Sulinowo nieprawidłowości polegały na nadaniu 
adresów budynków w ramach innej wsi niż ta, w której położony jest budynek, łączeniu 



zabudowy dwóch wsi wspólną numeracją nieruchomości (mimo, iż każda wieś jest odrębną  
jednostką osadniczą) oraz stosowaniu nieurzędowej nazwy miejscowości.  

Sprawa dotyczy części miejscowości zwanej „Śmiadowem Kolonią”, dla której 
nadawano nr porządkowe wsi Śmiadowo, obręb Śmiadowo, a położonej w rzeczywistości  
w obrębie ewidencyjnym Dąbrowica.   

W Polsce od 1934r. obowiązuje zasada, że  w stosunkach publicznych wolno używać 
tylko i wyłącznie nazw miejscowości w brzmieniu urzędowym, ustalonym w oparciu 
o przepisy Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. o ustalaniu nazw 
miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości, które zastąpiła  
ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych. 

W wykazie urzędowych naw miejscowości, począwszy od roku 1947, w żadnym 
Monitorze Polskim publikującym  zarządzenia ówczesnych  władz naczelnych: tj. 
Rozporządzeniu Ministrów Administracji Publicznej i Ziem odzyskanych  o przywróceniu  
i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości aż do roku 2015 tj. do Obwieszczenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie Wykazu urzędowych nazw 
miejscowości i ich części, nigdy nie wymieniano miejscowości o nazwie „Śmiadowo 
Kolonia”.  Nazwa „Śmiadowo Kolonia” nie istnieje także w krajowym rejestrze urzędowym 
podziału terytorialnego „TERYT”. 

W związku z powyższym Burmistrz winien zweryfikować dane zawarte  
w prowadzonych ewidencjach i usunąć nieprawidłowości, w tym dostosować nazwę 
miejscowości do stanu obowiązującego.  

W 2011r. wszyscy mieszkańcy miejscowości zwanej zwyczajowo „Śmiadowem 
Kolonią” zostali zawiadomieni, że w związku z koniecznością usunięcia  nieprawidłowości 
polegających na nadaniu adresów budynków w ramach innej wsi niż ta, w której położony 
jest budynek, dla każdej  z ich posesji ustalono nowy, prawidłowy adres i nr porządkowy 
nieruchomości.  (Sprawa dotyczy mieszkańców posesji położonych w obrębie Dąbrowica 
oznaczonych numeracją porządkową wsi Śmiadowo od nr 20 do nr 26 ).  Zawiadomienia 
o zmianie zostały również wysłane do GUS oraz Starostwa Powiatowego w Szczecinku 
(Załącznik nr 1).  Jednak jeszcze w roku 2015 w EGB zmiany te nie widniały w systemie,  
a w Wypisie z Rejestru Gruntów figurowały zapisy: „Bliższe określenie położenia: Śmiadowo 
… Obręb: Dąbrowica”  (Załącznik nr 2).  

Mimo wysłanych zawiadomień, żaden z mieszkańców „Śmiadowa Kolonii” 
dotychczas nie uznał tej zmiany i nie podjął w tym zakresie żadnych czynności. Mieszkańcy 
nie dokonali czynności przemeldowania, a w  wydawanych z urzędu poświadczeniach 
zameldowania nadal figuruje adres miejscowości Śmiadowo. Posługiwanie się nr 
porządkowymi miejscowości Śmiadowo dla części nieruchomości położonych w obrębie 
Dąbrowica spowodowało, że zarówno w aktach notarialnych, umowach kupna-sprzedaży,  
w postępowaniach spadkowych i przy okazji dokonywania innych czynności urzędowych 
błąd ten był przez lata nieświadomie powielany i utrwalany.  

Z ustaleń dotyczących przyczyny zwyczajowego używania  nazwy „Śmiadowo 
Kolonia” dla części obrębu Dąbrowica wynika, że w tej  części wsi funkcjonowało kiedyś 
Państwowe Gospodarstwo Rolne. Trudno dziś powiedzieć, co skłoniło ówczesnych 
zarządzających i miejscową ludność do używania nazwy „Śmiadowo Kolonia”.  Na starych 
Kartach Obsługi Mieszkańca, w miejscu Adres zameldowania widniały zapisy: zameldowanie 
PGR Śmiadowo  (Załącznik Nr 3 i Nr 4). Wówczas zapewne było to zgodne z dyspozycjami 
kierownika zarządzającego Gospodarstwem. Można jedynie przypuszczać, że powodem 
takiego postępowania było właśnie bliskie sąsiedztwo wsi Śmiadowo oraz dogodny dojazd do 
miejscowości od strony drogi krajowej Szczecinek – Szczecin. Pierwsze zameldowania  
ze wskazaniem adresu Śmiadowo PGR, a później Śmiadowo Kolonia, miały miejsce  
w 1969r., kiedy to w tej części Dąbrowicy zaczęło funkcjonować gospodarstwo rolne. 
           Opracowany w 1995 r. plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Borne 
Sulinowo przez Pana Romana Erdmanna, przyjęty uchwałą Nr XIX/241/96 Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. w sprawie zmiany planu przestrzennego 
zagospodarowania Gminy Borne Sulinowo,  dla obrębu Dąbrowica  w miejscu zwyczajowo 
nazywanym „Śmiadowem Kolonią” zapisano: RPO – Ferma bydła, modernizacja obiektów na 
cele hodowlane lub inne gospodarcze, MR, MN – siedliska rolne, budownictwo mieszkalne 
jednorodzinne, a na samej mapie figuruje zapis: PGR Śmiadowo (Załącznik Nr 5). 



           Nadmieniam, że na aktualnej mapie topograficznej otrzymanej z Wojewódzkiego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie z dnia 10 marca 2016r. 
(Załącznik Nr 6) w miejscu miejscowości zwanej „Śmiadowem Kolonią” również  występuje 
zapis Śmiadowo PGR, co potwierdzałoby przeznaczenie i sposób wykorzystania tego terenu. 
            Mimo, że dziś teren ten nie jest już gospodarstwem rolnym, pozostali tu ludzie, którzy  
byli pracownikami PGR Śmiadowo i w 1969 roku tu zamieszkali. Teraz zamieszkują tu ich 
dzieci, wnuki i prawnuki. To było prawie 50 lat temu. Wszyscy mieszkańcy nazywają to 
miejsce „Śmiadowem Kolonią”. 

 Nawa ta funkcjonuje w obiegu prywatnym, jak i w korespondencji urzędowej. 
Społeczność  wiejska tej części obrębu Dąbrowica jest bardzo zintegrowana i bardzo aktywna. 
Łączą ją bardzo silne więzi społeczne i ekonomiczne z sołectwem Śmiadowo. Mimo, że to 
niewielka liczbowo grupa mieszkańców, to często organizują oni na terenie swojego sołectwa 
imprezy plenerowe, okolicznościowe i integracyjne, a jako sołectwo Śmiadowo biorą udział 
w wielu imprezach plenerowych oraz dożynkach gminnych i powiatowych (Załącznik Nr 7). 
Dzięki ich inicjatywie wykonano projekty przyczyniające się do zagospodarowania 
przestrzeni publicznej sołectwa, m.in. miejsca rekreacji i integracji, place zabaw, postawiono 
obiekty małej architektury  (Załącznik Nr 8).  To mieszkańcy „Śmiadowa Kolonii” zabiegali 
o pomieszczenie przeznaczone na świetlicę wiejską (Załącznik Nr 9), a także o teren 
przeznaczony na plażę nad jeziorem Śmiadowo. 

Zarówno położenie miejscowości, jej bliskie sąsiedztwo ze wsią Śmiadowo, bardzo 
dobre połączenie z drogą krajową nr 20 oraz  funkcjonowanie w obrocie urzędowym  nazwy 
„Śmiadowo Kolonia” wpłynęło zapewne na ustawienie na ww. drodze  kierunkowego znaku 
drogowego wskazującego  Śmiadowo kol. (Załącznik Nr 10). Nazwa „Śmiadowo Kolonia” 
występuje również w uchwałach dotyczących  ustalania planu sieci publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów. Głęboko zakorzenione przekonanie, że 
ta część obrębu Dąbrowicy nazywa się „Śmiadowem Kolonią” dotyczy również innych 
mieszkańców Gminy Borne Sulinowo (w tym mieszkańców samej Dąbrowicy), radnych, 
sołtysów, służb miejskich, służby zdrowia, a także samej Gminy Borne Sulinowo. 
Realizowano tu na przykład  zadanie  pn.: „Przebudowa drogi do gruntów rolnych  
w m. Śmiadowo” (Załącznik Nr 14) czy też „Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego 
zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo" – budowa 4 
lamp hybrydowych zamontowanych w Śmiadowie Kolonii na dz. 2/10, obręb Dąbrowica  
(2 szt.) i dz. 390, obręb Dąbrowica (2 szt.) (Załącznik Nr 15).  

Mieszkańcy tej części obrębu Dąbrowica bardzo utożsamiają się ze swoim miejscem 
życia. Nie dziwi zatem fakt, że obecny stan rzeczy budzi ich ogromne niezadowolenie, a oni 
sami  podjęli działania zmierzające do nadania urzędowej nazwy miejscowości w brzmieniu  
„Śmiadowo Kolonia”, jako samodzielnej jednostce osadniczej.  
          Podczas spotkania z Burmistrzem Bornego Sulinowa,  mieszkańcy „Śmiadowa 
Kolonii” jednoznacznie wypowiedzieli się, że nie chcą być częścią wsi Dąbrowica. Wnoszą  
o podjęcie działań zmierzających do urzędowego ustalenia nazwy tej części obrębu 
Dąbrowica w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia”.  
          Uznając argumenty mieszkańców tej miejscowości Burmistrz Bornego Sulinowa  
podjął  decyzję  o wszczęciu procedury w przedmiotowej  sprawie, o czym poinformował 
także radnych  Rady  Miejskiej  w Bornem Sulinowie. 
         W związku z tym, że nazwa „Śmiadowo Kolonia” nie ma charakteru urzędowego  
i można ją ustanowić wyłącznie w sposób formalny, tj. w drodze rozporządzenia ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej, w oparciu o wniosek przygotowany przez 
Radę Miejską w Bornem Sulinowie w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia  
29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, 
burmistrz podjął niezbędne działania w tym zakresie. 
           Zgodnie z zapisami ww. ustawy, zwrócono się do Starosty Szczecineckiego jako 
organu właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami z prośbą o wyrażenie opinii  
w przedmiotowej sprawie. Starosta Szczecinecki zaopiniował wniosek pozytywnie (Załącznik 
Nr 11). 
           Ponadto na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1890) w związku z § 3 i  § 4 



uchwały Nr XVIII/203/2004 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 października 
2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Borne 
Sulinowo  (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 89, poz. 1912 z dnia 13 grudnia 2004 r.),  Zespół 
konsultacyjny powołany Zarządzeniem Nr 16 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 2 lutego 
2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dąbrowica  
w sprawie  podziału miejscowości Dąbrowica na dwie samodzielne jednostki osadnicze bez 
dokonywania wyodrębnienia geodezyjnego z obrębu Dąbrowica i ustalenia urzędowej nazwy 
dla wydzielonej części  „Śmiadowo Kolonia” (Załącznik Nr 12) przeprowadził  
w terminie od  02 lutego 2016r. do 16 lutego 2016r. konsultacje z mieszkańcami 
miejscowości, której sprawa dotyczy.  W trakcie przeprowadzania konsultacji mieszkańcy 
odpowiadali na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za  podziałem miejscowości Dąbrowica na dwie 
samodzielne jednostki osadnicze bez dokonywania wyodrębnienia geodezyjnego z obrębu 
Dąbrowica i ustalenia dla wydzielonej części tj. dla nowej jednostki osadniczej urzędowej 
nazwy w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” ?” 
Ustalono następujące wyniki konsultacji: 
                                                                          Wybrana odpowiedź                                                          
         Tematyka konsultacji „jestem za” „jestem 

przeciw” 
„wstrzymuję 

się” 
„Czy jest Pani/Pan za  podziałem miejscowości Dąbrowica na dwie samodzielne 
jednostki osadnicze bez dokonywania wyodrębnienia geodezyjnego z obrębu 
Dąbrowica i ustalenia dla wydzielonej części tj. dla nowej jednostki osadniczej 
urzędowej nazwy w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” ?” 

93,10 % 5,17 % 1,72 % 
Uprawnionych  do głosowania  – 96 
Oddanych głosów – 58 
Liczba głosów nieważnych – 0 
Liczba głosów ważnych – 58 
Liczba głosów „jestem za” – 54 
Liczba głosów „jestem przeciw” – 3 
Liczba głosów „wstrzymuję się” – 1 

   

 
Konsultacje z mieszkańcami uznano za ważne, bowiem wzięło w nich udział  60,42 % 

uprawnionych mieszkańców obszarowo objętych konsultacjami (zgodnie z uchwałą Nr 
XVIII/203/2004 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 października 2004 r.  
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo 
-Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 89, poz. 1912 z dnia 13 grudnia 2004 r., - konsultacje są ważne, jeśli 
weźmie w nich udział co najmniej 30% mieszkańców). (Protokół z konsultacji stanowi 
Załącznik Nr 13). 

Rozpatrując przedmiotowy wniosek należy zauważyć, że obręb ewidencyjny 
Dąbrowica  to jednostka ewidencyjna o łącznej powierzchni 9 069 794 m2 rozciągająca się 
między jeziorami Pile i Śmiadowo, którą przecina droga krajowa nr 20 (Załącznik Nr 16).  
Jednak zabudowa mieszkalna jest zlokalizowana w dwóch częściach:  

a) w części położonej nad jeziorem Pile o charakterystycznej zabudowie typowo 
letniskowej (Załącznik Nr 17), gdzie atrakcyjność terenu spowodowała masowe 
wykupywanie działek pod budownictwo letniskowe i rekreacyjne. (Załącznik Nr 18) 
W tej rekreacyjnej części Dąbrowicy mieszkańcy zamieszkują sporadycznie. Jedynie 
w okresie wakacyjnym można odnotować większą ich liczbę. Łącznie zameldowanych 
jest tu 47 osób, z czego osoby zamieszkujące tam stale stanowią niewielki odsetek. 

b) w części położonej w znacznym oddaleniu od jeziora Pile wśród pól uprawnych, gdzie 
dominuje zabudowa  popegeerowska, nie mająca charakteru rekreacyjnego. Łącznie 
na stałe zameldowanych i zamieszkujących jest tu 70 osób. (Załącznik Nr 19). Tu 
zamieszkują osoby stale od pokoleń i nie ma rotacji ludności. 
 
Ponieważ konsultacje należało prowadzić dla całego obrębu Dąbrowica, należy 

zauważyć, że część mieszkańców miejscowości Dąbrowica zamieszkałych w części obrębu 
nad jeziorem Pile, w ogóle nie była zainteresowana udziałem w konsultacjach.  Mieszkańcy 
Ci nie czują żadnych więzi społecznych ze „Śmiadowem Kolonią”. Pomiędzy 
miejscowościami brak połączenia komunikacyjnego i dobrej drogi dojazdowej. Część 
Dąbrowicy położona w części nadjeziornej stanowi odrębną kulturowo, typowo turystyczną 
wieś z przewagą zabudowy letniskowej.  



Dlatego też w przypadku „Śmiadowa Kolonii” nie można mówić, że jest ona kolonią 
wsi Dąbrowica. Nie zachodzi tu przesłanka ekspansji miejscowości Dąbrowica poza obszar 
wcześniej istniejącej zabudowy. W tym przypadku bardziej odpowiednim stwierdzeniem 
byłoby, że mamy do czynienia z kolonią wsi Śmiadowo. 

Ponieważ jednak powstała jednostka leży w obrębie Dąbrowica i jest rezultatem 
uwarunkowań geograficznych, ekonomicznych i strukturalnych - w naszej opinii „Śmiadowo 
Kolonia” nie jest kolonią wsi, lecz stanowi samodzielną jednostką osadniczą posiadającą 
odrębną od pozostałych miejscowości w Gminie Borne Sulinowo nazwę. Miejscowość 
„Śmiadowo Kolonia” jest postrzegana przez mieszkańców Gminy Borne Sulinowo jako 
odrębna jednostka osadnicza o swojej jedynej i niepowtarzalnej historii.  

Mieszkańcy „Śmiadowa Kolonii” zostali poinformowani  o kosztach związanych  
z ustaleniem nazwy miejscowości na zebraniu w dniu 8 grudnia 2015r. W świetle 
obowiązującego prawa jedynymi kosztami będzie wymiana praw jazdy i zmiany w księgach 
wieczystych w zakresie wpisów dotyczących określenia położenia czyli adresu 
nieruchomości. Pozostałe dane określające jednostkę ewidencyjną, obręb, numer działki, jej 
powierzchnię, numer KW- pozostają bez zmian. Ponadto nie zachodzi potrzeba wymiany 
dowodów osobistych, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach 
osobistych, zmiana zameldowania nie jest przesłanką ustawową do wymiany dowodu 
osobistego. 

Nie ma również potrzeby wymiany drogowych tablic informacyjnych,  ponieważ  
tablice kierunkowe do miejscowości już istnieją. 
            Z uwagi na liczbę osób których dotyczy przedmiotowa zmiana, oszacowano koszty tej 
zmiany na kwotę 2000 zł.   

Inne fakty potwierdzające używanie nazwy „Śmiadowo Kolonia” możemy znaleźć  
w arkuszu: 
-  mapa 1:25000, wyd. pierwsze PRL 1970-71, aktualizacja wg stanu 1975 (Załącznik nr 20), 
-  mapa z zaznaczoną miejscowością Śmiadowo PGR - plan zagospodarowania    
przestrzennego dla Gminy Borne Sulinowo przyjęty uchwałą Nr XIX/241/96 Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. w sprawie zmiany planu przestrzennego 
zagospodarowania Gminy Borne Sulinowo (Załącznik nr 21), 
- mapa topograficzna – Państwowy Układ Współrzędnych 1965 Woj. Koszalińskie Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii mapa 1:50000, stan z roku 1975 (Załącznik nr 22). 

Nazwa Śmiadowo Kolonia jest zwyczajowo używana przez mieszkańców od 50 lat  
i stosowana w dokumentach urzędowych, księgach wieczystych, aktach notarialnych – 
niewątpliwie są to argumenty przemawiające za ustaleniem nazwy tej miejscowości  
w brzmieniu potocznie używanym. 
Zatem uznając wyniki konsultacji społecznych, opinię starosty Powiatu Szczecineckiego oraz 
fakt, że każda, nawet mała wspólnota to nieodzowny element społecznej i publicznej 
organizacji poszczególnych wsi, utożsamianie się mieszkańców „Śmiadowa Kolonii”  
z własną małą ojczyzną,  wnoszę o pozytywne zaopiniowanie proponowanej zmiany 
polegającej na ustaleniu urzędowej nazwy dla wydzielonej części w brzmieniu 
„Śmiadowo Kolonia” oraz określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym 
gospodarstwie rolnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załączniki do uzasadnienia  wniosku:   1. Zawiadomienie o nadaniu nr porządkowego 

2. Wypis z rejestru gruntów 
3. Karta KOM mieszkańca 
4. Karta KOM mieszkańca 
5. Wyciąg z Uchwały Nr XIX/241/96 Rady Miejskiej Rady Miejskiej  

w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. w sprawie zmiany  
planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Borne Sulinowo 

6. Mapa obrębu Dąbrowica wraz z licencją z Wojewódzkiego Ośrodka 
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stan na 10.03.2016r. 

7. Zdjęcie – imprezy integracyjne, środowiskowe 
8. Zdjęcie – zagospodarowania przestrzeni publicznej 
9. Zdjęcie -  budynek, w którym mieści się świetlica wiejska 
10. Zdjęcie – znak kierunkowy Śmiadowo Kolonia 
11. Opinia Starosty Powiatu Szczecineckiego 
12. Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Bornego Sulinowa 

 z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  
z mieszkańcami miejscowości Dąbrowica  

13. Protokół z przeprowadzonych konsultacji 
14. Zadanie inwestycyjne pn. :”Przebudowa drogi do gruntów rolnych  

w miejscowości Śmiadowo” 
15. Zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego  

zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo"  
– budowa 4 lamp hybrydowych zamontowanych w Śmiadowie Kolonii na dz. 2/10,  
obręb Dąbrowica (2 szt.) i dz. 390, obręb Dąbrowica (2 szt.) 

16. Wydruk z GEOPORTALU i Systemu Informacji Przestrzennej z zaznaczonymi  
granicami obrębu Dąbrowica i zaznaczeniem  położenia  miejscowości  
„Śmiadowo Kolonia” oraz serwisu Google map wskazujący na rodzaj zabudowy ulicowej 

17. Zdjęcie – zabudowa rekreacyjna w części nadjeziornej Dąbrowicy 
18. Wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Borne Sulinowo cz. Wartości Kulturowe - położenie, fizjografia terenu 
19. Zdjęcie – zabudowa popegeerowska „Śmiadowa Kolonii” 
20. mapa 1:25000, wyd. pierwsze PRL 1970-71, aktualizacja wg stanu 1975 
21. mapa z zaznaczoną miejscowością Śmiadowo PGR - plan zagospodarowania    

 przestrzennego dla Gminy Borne Sulinowo przyjęty uchwałą Nr XIX/241/96 
 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996r. w sprawie  
zmiany planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Borne Sulinowo 

22. mapa  topograficzna – Państwowy Układ Współrzędnych 1965 Woj. Koszalińskie  
Główny Urząd Geodezji i Kartografii mapa 1:50000, stan z roku 1975  

 
 
Załączniki do wniosku: Załącznik Nr 1  - Uchwała Nr XX/211/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 marca 2016r.  w sprawie 

wystąpienia do   Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy 
miejscowości w Gminie Borne  Sulinowo w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju 
miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie rolnym, bez dokonywania wyodrębnienia tej 
miejscowości  z obrębu geodezyjnego Dąbrowica 

Załącznik Nr 2 -  omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami, których wniosek dotyczy 
Załącznik Nr 3 -  opinia starosty Powiatu Szczecineckiego, na terenie którego położona jest miejscowość, jako właściwego  

w sprawach geodezji i gospodarki gruntami 
Załącznik Nr 4 -  mapa topograficzna  
Załącznik Nr 5 -  informacja o kosztach finansowych proponowanych zmian   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1 
 

do wniosku  
o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne  Sulinowo  

w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie rolnym,  
bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości  z obrębu geodezyjnego Dąbrowica  

 
Uchwała Rady Gminy w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę lub zniesienie 

urzędowej nazwy wraz z uzasadnieniem 
 

art. 8 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości  
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141)  

 
 UCHWAŁA Nr XX/211/2016 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 31 marca 2016 r. 
 

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne  Sulinowo  

w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym 
gospodarstwie rolnym, bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości  z obrębu 

geodezyjnego Dąbrowica.  
 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 8 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 pkt. 1 w związku z art. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141 oraz z 2015 r. poz. 573) po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Dąbrowica, Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Postanawia wystąpić  z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o ustalenie na terenie 
Gminy Borne Sulinowo  urzędowej nazwy miejscowości w brzmieniu: „Śmiadowo Kolonia” 
i określenie rodzaju tej miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie rolnym. 

2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
3. Uchwała Rady Gminy, omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych  

z mieszkańcami, których wniosek dotyczy, opinia starosty Powiatu Szczecineckiego, na 
terenie którego położona jest miejscowość, jako właściwego w sprawach geodezji  
i gospodarki gruntami, mapa topograficzna oraz informacja o kosztach finansowych 
proponowanych zmian stanowią odpowiednio załączniki Nr 1-5 do wniosku, o którym mowa 
w ust. 2. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



 
 

 
 
 

Załącznik Nr 2 
 

do wniosku  
o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne  Sulinowo  

w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie rolnym,  
bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości  z obrębu geodezyjnego Dąbrowica   

 
 

Omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości, 
której wniosek dotyczy  

art. 8 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości  
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141)  

PROTOKÓŁ  
sporządzony dnia 17 lutego 2016r. 

z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dąbrowica  
w sprawie  podziału miejscowości Dąbrowica na dwie samodzielne jednostki osadnicze bez dokonywania 

wyodrębnienia geodezyjnego z obrębu Dąbrowica i ustalenia urzędowej nazwy  
dla wydzielonej części  „Śmiadowo Kolonia”  

Zgodnie z art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1890) w związku z § 3 i  § 4 uchwały Nr XVIII/203/2004 Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  
z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo,  Zespół konsultacyjny powołany Zarządzeniem Nr 16 Burmistrza 
Bornego Sulinowa z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości 
Dąbrowica w sprawie  podziału miejscowości Dąbrowica na dwie samodzielne jednostki osadnicze bez 
dokonywania wyodrębnienia geodezyjnego z obrębu Dąbrowica i ustalenia urzędowej nazwy dla wydzielonej 
części  „Śmiadowo Kolonia” przedstawia poniżej wyniki przeprowadzonych konsultacji. 

 Konsultacje przeprowadzono w terminie od  02 lutego 2016r. do 16 lutego 2016r.. 
Ustalono następujące wyniki konsultacji: 
 liczba osób uprawnionych do głosowania 96  liczba oddanych głosów    58  liczba głosów nieważnych   0  liczba głosów ważnych   58  liczba głosów „jestem za"   54  liczba głosów   „jestem przeciw"  3  liczba głosów „wstrzymuję się”  1 

2. Konsultacje z mieszkańcami uważa się za ważne, jeśli wzięło w nich udział 30% mieszkańców 
obszarowo objętych konsultacjami. 

W  konsultacjach dotyczących podziału miejscowości Dąbrowica na dwie samodzielne jednostki 
osadnicze bez dokonywania wyodrębnienia geodezyjnego z obrębu Dąbrowica i ustalenia urzędowej nazwy dla 
wydzielonej części  „Śmiadowo Kolonia” udział wzięło 60,42 % mieszkańców. 

W związku z powyższym Komisja konsultacyjna uważa przeprowadzone konsultacje za ważne. 
Na tym protokół zakończono. 
 
Zespół  konsultacyjny: 
1) sekretarz -           ...................................................... 
2) inspektor ds. ewidencji ludności -        ...................................................... 
3) inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i samorządów lokalnych .....................................................  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik Nr 3 
 

do wniosku  
o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne  Sulinowo  

w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie rolnym,  
bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości  z obrębu geodezyjnego Dąbrowica  

 
 
 Opinia starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość lub obiekt 

fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami 
  

 
art. 8 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości  
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) 

 
 
 Opinia Starosty Powiatu Szczecineckiego w załączeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 4 
 

do wniosku  
o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne  Sulinowo  

w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie rolnym,  
bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości  z obrębu geodezyjnego Dąbrowica  

 
 
 mapa topograficzna z zaznaczonymi granicami miejscowości, jej części lub obiektu 

fizjograficznego, będących przedmiotem wniosku 
 art. 8 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości  

i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141)  
 
 

Mapa topograficzna z dnia  10 marca 2016r. wydana przez Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

z zaznaczoną miejscowością będącą przedmiotem wniosku. 
 

Licencja i mapa w załączeniu, gdzie na mapie  kolorem żółtym oznaczono miejscowość 
Śmiadowo Kolonia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik Nr 5 
 

do wniosku  
o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne  Sulinowo  

w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie rolnym,  
bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości  z obrębu geodezyjnego Dąbrowica   

 
informacja o kosztach finansowych proponowanej zmiany  

art. 8 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości  
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141)   

Przewiduje się, że ustalenie urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości w Gminie Borne  
Sulinowo w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” oraz określenie rodzaju miejscowości jako osada 
po byłym gospodarstwie rolnym wygeneruje koszty  około 2000 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych). 

 
Mieszkańcy „Śmiadowa Kolonii” zostali poinformowani  o kosztach związanych  

z ustaleniem nazwy miejscowości na zebraniu wiejskim w dniu 8 grudnia 2015r.  
           W świetle obowiązującego prawa jedynymi kosztami będzie wymiana  
praw jazdy i zmiany w księgach wieczystych w zakresie wpisów dotyczących określenia 
położenia czyli adresu nieruchomości. Pozostałe dane określające jednostkę ewidencyjną, 
obręb, numer działki, jej powierzchnię, numer Księgi Wieczystej - pozostają bez zmian.  
Ponadto nie zachodzi potrzeba wymiany dowodów osobistych, ponieważ zgodnie z ustawą  
z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych, zmiana zameldowania nie jest  
przesłanką ustawową do wymiany dowodu osobistego. 
            Nie ma również potrzeby wymiany drogowych tablic informacyjnych,  ponieważ  
takie tablice kierunkowe do miejscowości już istnieją. 
            Z uwagi na liczbę osób, których dotyczy przedmiotowa zmiana, oszacowano koszty 
tej zmiany na kwotę 2000 zł.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Uzasadnienie:  
 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 
17, poz. 141) urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana na wniosek Rady Gminy, na 
obszarze której położona jest miejscowość. Przepis art. 3 ust. 2 zdanie drugie stanowi, że do 
określenia i zmiany rodzaju miejscowości stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące 
ustalania i zmian ich nazw. Rada Gminy przedstawia wniosek  ministrowi właściwemu do 
spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. W przypadku miejscowości 
zamieszkałej rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić konsultacje  
z mieszkańcami tej miejscowości w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Do wniosku kierowanego do Ministra dołącza 
się również opinię starosty powiatu, na którego terenie położona jest miejscowość, jako 
właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami.  

Zgodnie z art.6 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych, podmioty wykonujące zadania publiczne na 
terytorium RP są obowiązane używać urzędowych nazw ustalonych zgodnie z ustawą. 

W związku ze stosowaniem systemów teleinformatycznych w sprawach gospodarki 
gruntami, po weryfikacji danych zawartych w ewidencjach, nastąpiła konieczność usunięcia 
nieprawidłowości i dostosowanie nazw do stanu obowiązującego. W przypadku Gminy Borne 
Sulinowo nieprawidłowości polegały na nadawaniu adresów budynków w ramach innej wsi 
niż ta, w której położony jest budynek i stosowaniu nieurzędowej nazwy miejscowości. 

Dla budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowica  używano numeracji 
porządkowej wsi Śmiadowo, mimo, że zasięg wsi określają granice utworzonego dla niej 
obrębu ewidencyjnego. 

Porządkowanie nazewnictwa miejscowości zgodnie z wytycznymi wzbudziło 
sprzeciw mieszkańców, którzy wyrazili chęć przeprowadzenia postępowania o nadanie 
zwyczajowo używanej nazwy miejscowości w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia”. W związku  
z powyższym, na wniosek mieszkańców, Burmistrz Bornego Sulinowa rozpoczął procedurę 
związaną z ustaleniem na terenie Gminy Borne Sulinowo urzędowej nazwy miejscowości  
w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju tej miejscowości jako  osada po 
byłym gospodarstwie rolnym.  

W trakcie przeprowadzanych konsultacji mieszańcy opowiedzieli się za proponowaną 
zmianą w 93,1%, a starosta szczecinecki wydał opinią pozytywną w sprawie. 

Zwieńczeniem całego postępowania jest wniosek Rady Gminy do Ministra 
właściwego w sprawie. 

Zatem uznając fakt, że każda, nawet mała wspólnota to nieodzowny element 
społecznej i publicznej organizacji poszczególnych wsi, utożsamianie się mieszkańców 
„Śmiadowa Kolonii” z własną małą ojczyzną,  wnoszę o podjęcie uchwały dotyczącej  
ustalenia dla części obrębu Dąbrowica nazwy miejscowości w brzmieniu „Śmiadowo 
Kolonia” bez dokonywania wyodrębnienia geodezyjnego z obrębu Dąbrowica i określenie 
rodzaju tej miejscowości jako osady po byłym gospodarstwie rolnym. 
 
 


