
Raport z konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości 
w sprawie zmiany rodzaju miejscowości: Smolno Małe, Przeszkoda, Linie 

W dniu 14 listopada 2022 r. Burmistrz Kargowej na podstawie art. 3 ust. 2,  art 8 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
(Dz. U. z 2019 poz. 1443), art. 5a ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), oraz uchwały nr 0007.66.2019 Rady Miejskiej w Kargowej 
z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Kargowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r. poz. 2302) oraz 
Zarządzenia Nr 0050.110.2022 Burmistrza Kargowej z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości ogłosił 
przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości:  

 Z „Smolno Małe – przysiółek wsi Smolno Wielkie” na „Smolno Małe – wieś” 

 Z „Przeszkoda – osada leśna wsi Wojnowo” na „Przeszkoda – osada” 

 Z „Linie – przysiółek wsi Wojnowo” na „Linie – osada” 

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców ww. miejscowości w sprawie 
zmiany rodzaju miejscowości. Konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od 
28 listopada 2022 r. do 12 grudnia 2022 r. 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało opublikowane na 14 dni przed terminem 
ich rozpoczęciem, na stronie internetowej Gminy Kargowa w zakładce „aktualności” 
i „konsultacje społeczne”, ponadto zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Kargowej oraz na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach przedmiotowych miejscowości. 
Mieszkańcy zostali również poinformowani za pośrednictwem ulotek informujących, 
dostarczonych drogą pocztową.  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie pisemnej i bezpośredniej poprzez: 

1) wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim 
w Kargowej lub przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poprzez 
skrzynkę nadawczą ePUAP. Formularz umożliwił także zgłoszenie dodatkowych uwag 
i opinii. 

2) bezpośrednie spotkania z mieszkańcami dnia 29 listopada 2022 r. o godz. 16:00 na Sali 
wiejskiej w Smolnie Wielkim oraz dnia 30 listopada 2022 r. o godz. 16:00 na Sali 
wiejskiej w Wojnowie. 

W formularzu konsultacyjnym skierowanym do mieszkańców podano proponowane zmiany 
rodzaju miejscowości: 

 Zmiana rodzaju miejscowości z „Smolno Małe – przysiółek wsi Smolno Wielkie” 
na „Smolno Małe – wieś” 

 Zmiana rodzaju miejscowości z „Przeszkoda – osada leśna wsi Wojnowo” 
na „Przeszkoda – osada” 

 Zmiana rodzaju miejscowości z „Linie – przysiółek wsi Wojnowo” na „Linie – osada” 



 

Do wyboru były opcje „ZA” oraz „PRZECIW”.  

W trakcie konsultacji wpłynęło 17 formularzy od mieszkańców ww. miejscowości. 

Na 16 formularzach zaznaczono opcję „ZA”, na 1 formularzu zaznaczono opcję „PRZECIW”. 

Należy w związku z tym uznać, że mieszkańcy biorący udział w konsultacjach opowiedzieli się 
za zmianą rodzaju miejscowości Smolno Małe ustalonej jako przysiółek wsi Smolno Wielkie 
na Smolno Małe rodzaj miejscowości wieś, Przeszkoda ustalonej jako osada leśna wsi 
Wojnowo na Przeszkoda rodzaj miejscowości osada oraz Linie ustalonej jako przysiółek wsi 
Wojnowo na Linie rodzaj miejscowości osada. 

Raport o wynikach konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy 
Kargowa, BIP, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz tablicach ogłoszeniowych 
sołectw miejscowości Smolno Małe, Smolno Wielkie, Wojnowo. Raport o wynikach konsultacji 
zgodnie z art 8 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych zostanie dołączony do wniosku skierowanego do 
ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie zmiany rodzaju 
miejscowości oraz zniesienia miejscowości Szarki. 

 

         BURMISTRZ 

         Jerzy Fabiś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


