
UCHWAŁA NR XXXII/314/2021 
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów 
w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś. 

Na podstawie  art.  3 ust.  1 pkt  1 oraz  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 ) w związku  
z art.  5a  ust.  2 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2021 r. poz.1372 ) 
Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia  się  przeprowadzić  konsultacje  z  mieszkańcami  zamieszkałymi  na  terenie  wsi 
Warłów  i  przysiółka  Malichów  w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś. 

2. Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców Warłowa i przysiółka Malichów odpowiedzi  
na  pytanie  o treści:  "Czy  jesteś  za  zmianą rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka wsi Warłów na 
wieś?" 

§ 2. Uprawnione  do  udziału  w konsultacjach  są  osoby,  które  do  dnia 28 października 2021 r.  ukończą  
18 lat  i stale  zamieszkują  na  terenie  miejscowości  Warłów  i przysiółka Malichów. 

§ 3. Ustala  się  następujący  tryb  przeprowadzenia  konsultacji  w sprawie  określonej  w §  1 niniejszej 
uchwały: 

1) Mieszkańcy Warłowa i przysiółka Malichów, o których mowa w § 2 będą poinformowani  o konsultacjach 
niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały poprzez: 

a) publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu ogłoszenia w sprawie zmiany 
rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś  o brzmieniu stanowiącym  załącznik  nr  1 do  
niniejszej  uchwały  oraz ankiety o brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

b) umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na terenie miejscowości Warłów i Malichów, 

c) dostarczenie  do  skrzynek  pocztowych  mieszkańców  Warłowa  i przysiółka  Malichów  ogłoszenia 
wraz z ankietą; 

2) Termin dostarczania ankiet do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu listownie bądź do wyznaczonej do tego 
celu urny konsultacyjnej, upływa z dniem 30 listopada 2021r. 

§ 4. Udzielenie  odpowiedzi  na  pytanie  określone  w §  1 ust.  2 polegać  będzie  na  zakreśleniu  na 
ankiecie znakiem X rubryki „TAK albo ”NIE” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”. 

§ 5. Skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego  
omówienie wyników konsultacji określi Burmistrz Dobrodzienia w formie zarządzenia. 

§ 6. Burmistrz Dobrodzienia przedstawi Radzie Miejskiej w Dobrodzieniu sprawozdanie 
z przeprowadzonych konsultacji. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Piotr Kapela 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/314/2021 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 28 października 2021 r. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA 

Rada Miejska w Dobrodzieniu Uchwałą Nr XXXII/314/2021 z dnia 28 października 2021r. zobowiązała 
Burmistrza Dobrodzienia  do  przeprowadzenia  konsultacji  z mieszkańcami  zamieszkałymi  na  terenie  
miejscowości Warłów  oraz  przysiółka  Malichów  w przedmiocie  zmiany rodzaju miejscowości Malichów 
z przysiółka na wieś. 

Burmistrz  Dobrodzienia  kieruje  do  osób,  które  do  dnia 28 października 2021 roku  ukończą  18 lat  
i stale zamieszkują  na  terenie  miejscowości  Warłów  i przysiółka  Malichów,  prośbę  o wypełnienie  
ankiety, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu 
(www.dobrodzien.pl) oraz dostarczona do Państwa skrzynek pocztowych. 

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sekretariatu 
w godzinach urzędowania lub listownie do dnia 30 listopada 2021 roku. 

Szczegółowych  informacji  udziela pracownik na Samodzielnym Stanowisku ds. Planowania 
Przestrzennego. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/314/2021 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 28 października 2021 r. 

ANKIETA 

................................. 

imię i nazwisko 

.................................. 

.................................. 

adres zamieszkania 

Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Warłów i przysiółka Malichów 
w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka na wieś zgodnie z Uchwałą Nr 
XXXII/314/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2021r. 

Czy  jesteś  za  zmianą rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka wsi Warłów na wieś? 

□ TAK 

□ NIE 

□ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU 

............................ 

podpis 

Świadom/Świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, niniejszym 
oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

............................ 

podpis 
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Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 2 ust.10 przysiółek to „skupisko  kilku  gospodarstw  położonych  poza  zabudową  wsi 
stanowiące integralną część wsi”. Ta charakterystyka nie odpowiada rzeczywistej sytuacji w przypadku 
miejscowości Malichów. Wieś Warłów ma w zdecydowanej większości zwartą zabudowę. Zabudowa 
Malichowa ma również zwarty charakter i tworzy wyraźnie odrębną strukturę od wsi Warłów. Znajdują się 
tu gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa produkcyjne i punkty usługowe. 

 Aktualnie trudno znaleźć powiązanie Warłowa z Malichowem, które mogłyby świadczyć o tym, że jest 
to część sąsiedniej miejscowości. W odbiorze ogólnospołecznym Malichów stanowi wieś odrębną od 
Warłowa. Nie jest to sytuacja, która powstała w ostatnich latach. Już w wybudowanej w 1946 roku kaplicy 
w Szemrowicach znajduje się ślubowanie mieszkańców 4 miejscowości wchodzących w skład parafii 
Szemrowice – Szemrowic, Warłowa, Malichowa i Kocur. Istotne jest, że na dzień dzisiejszy Malichów 
znajduje się w sołectwie Kocury, podczas gdy Warłów jest odrębnym sołectwem – zatem występuje 
odrębność. Ponadto od 2021 roku cały obszar Malichowa został włączony do obrębu geodezyjnego Kocury. 
Mieszkańcy Malichowa i Warłowa należą również do innych obwodów i okręgów wyborczych. Te 
wszystkie przesłanki jednoznacznie świadczą, że Malichowa nie można nazwać „skupiskiem kilku  
gospodarstw  położonych  poza  zabudową  wsi stanowiącym integralną część wsi”. 

 Dla mieszkańców Malichowa obecna sytuacja jest również uciążliwa w życiu codziennym. Ze względu 
na to, że miejscowość formalnie nie jest wsią, a przysiółkiem sąsiedniej wsi pojawiają się problemy ze 
świadczeniem różnych usług. W dobie powszechnej informatyzacji wiele przedsiębiorstw nie ma tej 
miejscowości w swoich bazach, z tego względu można napotkać problemy z przesyłkami pocztowymi, 
kurierskimi, zgłoszeniami awarii, czy zapisaniem się do szkoły/kursu/specjalisty. Nawet najbardziej 
popularne serwisy dostarczają informacji, które dla zewnętrznego odbiorcy mogą być mylące. Ma to 
znaczenie dla tutejszych mieszkańców, jak również dla działających tu przedsiębiorstw, których 
zatrudnienie znacznie przewyższa populację samej miejscowości. 

 W związku z tym, że według wszelkich przesłanek Malichów stanowi odrębną wieś od Warłowa 
proponuje się zamianę obecnego rodzaju miejscowości z przysiółka wsi Warłów na wieś Malichów. 
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