
UCHWAŁA NR XXXV/370/22 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę 
rodzaju miejscowości 

Na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) uchwala co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody 
Śląskiego, z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości: 

�Odmuchów – część wsi Potępa na Odmuchów – wieś. 

§ 2.  

Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/370/22 

Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

Ig……………………………. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 

za pośrednictwem 

Wojewody Śląskiego 

ul. Jagiellońska 25 

40-032 Katowice 

Wniosek 

Rada Gminy Krupski Młyn na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) zwraca się 
z wnioskiem o dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości: 

Odmuchów – część wsi Potępa na Odmuchów – wieś. 

W Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części ogłoszonym w obwieszczeniu 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) znajduje się urzędowa nazwa miejscowości Odmuchów 
– część wsi Potępa. 

Zgodnie z art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (tj. 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. Odmuchów odpowiada tej definicji. 

Odmuchów jest samoistną miejscowością o charakterze wsi. Liczy obecnie 
47 nieruchomości zabudowanych w których na pobyt stały oraz czasowy wg danych 
z ewidencji ludności, stan na dzień 31 grudnia 2021 roku, były zameldowane 24 osoby. Nazwa Odmuchów jest 
używana w obrocie prawnym, jak również w relacjach między mieszkańcami. Określona nazwa funkcjonuje 
w zbiorach meldunkowych, w zbiorach wydanych dowodów osobistych i w księgach stanu cywilnego, a także 
na mapach i w dokumentach urzędowych. 

Mieszkańcy Odmuchowa są meldowani na pobyt stały i pobyt czasowy pod wskazanym adresem 
w następujący sposób: 

- miejscowość Odmuchów 

- ulica brak, nr domu – kolejny, począwszy od nr 1. 

Uwag do tego nie zgłasza Departament Rozwoju Informatyki i Systemów Rejestrów Państwowych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W archiwalnych materiałach, opracowaniach monograficznych dotyczących terenu obecnej gminy Krupski 
Młyn autorstwa ks. Henryka Gawelczyka oraz w kronice spisanej przez ks. Walentego Hoschecka widnieje 
nazwa Otmuchów, lecz brak jest danych o liczbie mieszkańców oraz liczbie domów. W 1868 roku wizytacja 
szkoły elementarnej w Potępie wykazała, że do szkoły uczęszczało 4 chłopców i 3 dziewczęta z Otmuchowa. 
Liczba dzieci świadczy o tym, że miejscowość Odmuchów (Ottmuchau) była miejscowością niewielką. 
Wiadomo jednak, że powstała już w XVIII wieku, co potwierdza archiwalna mapa z 1786 roku. 

Odmuchów położony jest na gruntach należących do obrębu geodezyjnego Potępa. 
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W wyniku zmiany rodzaju miejscowości nie przewiduje się podziału obrębu geodezyjnego Potępa, którego 
częścią nadal pozostanie Odmuchów. Zmianie nie ulegnie numeracja porządkowa nieruchomości. Zmiana 
nie wpłynie na wydawane dotychczas dokumenty urzędowe oraz nie wywoła skutków finansowych dla 
mieszkańców Odmuchowa. 

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 1990 r. o samorządzie gminnym. Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach od 13 grudnia 
2021 roku do 23 grudnia 2021 roku, w oparciu o Uchwałę nr VII/53/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 
28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Krupski Młyn oraz zarządzenie 
nr 0050/231/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Odmuchów – część wsi 
na Odmuchów – wieś. Uprawnionymi do udziału 
w konsultacjach społecznych były osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie Odmuchowa. Konsultacje były 
przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza konsultacyjnego. 

Mieszkańcy wypełniali ankiety, które zawierały pytania: 

1. Jestem za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część wsi Potępa” na 
„Odmuchów – wieś”. 

2. Jestem przeciwko zmianie rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część wsi Potępa” na 
„Odmuchów – wieś”. 

Do dnia 23 grudnia 2021 roku do Urzędu wpłynęło 7 formularzy konsultacyjnych, przy czym liczba głosów 
przedstawiała się następująco: 

1. Jestem za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część wsi Potępa” na 
„Odmuchów – wieś” - 7 głosów. 

2. Jestem przeciwko zmianie rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część wsi Potępa” na 
„Odmuchów – wieś” - 0 głosów. 

Podsumowując wyniki konsultacji należy stwierdzić, iż mieszkańcy biorący udział 
w konsultacjach jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów 
– część wsi Potępa” na „Odmuchów – wieś 

Pismem nr Ig.6625.2.2.1.2021 z 23.11.2021 r. zwrócono się do Starosty Tarnogórskiego 
o wydanie opinii w sprawie zmiany rodzaju miejscowości zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt. 4 ustawy z 29 sierpnia 
2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. 
W związku z brakiem pisemnej opinii Starosty Tarnogórskiego zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 powyższej ustawy 
wymóg zasięgnięcia opinii uznano za spełniony. 

Wobec powyższego mając na uwadze potrzebę doprowadzenia danych zawartych 
w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części do zgodności ze stanem faktycznym oraz zapisy §6 
ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów Rada Gminy Krupski Młyn wnosi jak na wstępie. 

Załącznik: 

1. Uchwała nr XXXV/370/22 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wystąpienia 
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości 

2. Mapa topograficzna z zaznaczonym obszarem miejscowości 

3. Protokół konsultacji społecznych 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

PROTOKÓŁ 
z przeprowadzenia konsultacji 

Konsultacje zarządzono i przeprowadzono na podstawie uchwały nr VII/53/19 Rady Gminy Krupski Młyn 
z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Krupski Młyn oraz zarządzenia nr 0050/231/2021 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 
3 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju 
urzędowej nazwy miejscowości Odmuchów – część wsi Potępa na Odmuchów – wieś. 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 13 grudnia 2021 roku do 23 grudnia 
2021 roku. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych były osoby pełnoletnie mieszkające na 
terenie miejscowości Odmuchów. Konsultacje były przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez wypełnienie 
i podpisanie formularza konsultacyjnego. 

Formularz konsultacyjny dostępny był: na stronie internetowej Urzędu Gminy Krupski Młyn, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn, w postaci drukowanej w Urzędzie Gminy Krupski Młyn, u sołtysa 
sołectwa Potępa. 

Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny można było złożyć: korespondencyjnie na adres Urzędu 
Gminy Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn, drogą elektroniczną na adres: 
 gmina@bip.krupskimlyn.pl,  
w sekretariacie Urzędu Gminy Krupski Młyn w godzinach pracy urzędu, w terminie przeprowadzania 
konsultacji u sołtysa Potępy.  

Mieszkańcy wypełniali imienne ankiety, które zawierały pytania: 

1. Jestem za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część wsi Potępa” na 
„Odmuchów – wieś”. 

2. Jestem przeciwko zmianie rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część wsi Potępa” na 
„Odmuchów – wieś”. 

Podsumowanie konsultacji: 

Do dnia 23 grudnia wpłynęło 7 formularzy konsultacyjnych, przy czym liczba głosów przedstawiała się 
następująco: 

1. Jestem za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część wsi Potępa” na 
„Odmuchów – wieś”: 7 głosów. 

2. Jestem przeciwko zmianie rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część wsi Potępa” na 
„Odmuchów – wieś”: 0 głosów. 

Podsumowując wyniki konsultacji należy stwierdzić, iż mieszkańcy biorący udział 
w konsultacjach opowiedzieli się jednomyślnie za zmianą urzędowej nazwy miejscowości „Odmuchów – część 
wsi Potępa” na „Odmuchów – wieś. 
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Załącznik nr 2 do załącznika nr 1
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Załącznik nr 3 do załącznika nr 1
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