
Projekt  

 

z dnia 20.06.2022 r.  

 

 

UCHWAŁA NR ................. 

RADY GMINY SULĘCZYNO 

z dnia ............................... 

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości 

Zagóry części wsi Sulęczyno 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku art. 8 ust. 1, 2 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 

1443 z późn. zm.) 

Rada Gminy Sulęczyno 

uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 

Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Zagóry 

części wsi Sulęczyno. 

§ 2 

Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

Do uchwały nr……………. 

Rady Gminy Sulęczyno 

Z dnia…………………… 

 

Minister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 

 

za pośrednictwem 

 

Wojewody Pomorskiego 

ul. Okopowa 21/27 

80-810 Gdańsk 

 

 

Wniosek  

o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Zagóry części wsi Sulęczyno 

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1443 z późn. zm.) Rada 

Gminy Sulęczyno zwraca się z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości 

Zagóry część wsi Sulęczyno. 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 8 ustawy 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 Sulęczyno 

przedstawia wniosek Ministrowi Właściwemu do Spraw Administracji Publicznej za 

pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.  

W przypadku wniosku dotyczącego zniesienia nazwy miejscowości zamieszkałej, 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. Do wniosku kierowanego do Ministra dołącza się również opinię 

Starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako 

właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami. Podstawą do zniesienia nazwy 

miejscowości jest „Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części” (Obwieszczenie 

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). 

Na podstawie w.wym wykazu ustalono, iż Zagóry stanowią część wsi Sulęczyno, 

tymczasem faktycznie w miejscowości Sulęczyno została wprowadzona ul. Zagóry. Zgodnie 

z ewidencją meldunkową Gminy Sulęczyno brak jest jakichkolwiek osób zameldowanych we 

wsi Zagóry natomiast są osoby zameldowane w nieruchomościach leżących przy ul. Zagóry, 

wobec tego zasadne jest zniesienie nazwy wsi, która nie jest stosowana w obrocie 

urzędowym. 



Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, miejscowość zamieszkała to 

miejscowość, w której stale przebywa lub jest zameldowana na pobyt stały co najmniej jedna 

osoba. Z uwagi na powyższe przeprowadzono konsultacje w trybie, o którym mowa w art. 5a 

ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Konsultacje dla w.wym. 

miejscowości zarządzono i przeprowadzono na podstawie Uchwały nr XLV/285/2022 Rady 

Gminy Sulęczyno z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sulęczyno (Dz. Urz. Woj. 

Pom. z 2022 r. poz. 1890). 

Z konsultacji sporządzono protokół……. 

Na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i 

obiektów fizjograficznych Wójt zwrócił się do Starosty Kartuskiego o wyrażenie opinii w 

sprawie zmiany rodzaju miejscowości. Starosta pismem z dnia……….  

Mając na względzie art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych należy podnieść, iż proponowane 

zniesienie nazwy miejscowości Zagóry nie pociągnie za sobą kosztów związanych z wymianą 

dokumentów albowiem wszyscy mieszkańcy zameldowani są przy ulicy Zagóry w Sulęczynie  

Wypełniając dyspozycję art. 8 ust. 4 pkt 1 cyt. wyżej ustawy Rada Gminy Sulęczyno 

podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zniesienie nazwy miejscowości 

Zagóry część wsi Sulęczyno położonej na terenie Gminy Sulęczyno.  

Wobec powyższego, mając na uwadze uporządkowanie i ujednolicenie stosowanego 

nazewnictwa miejscowości położonej na terenie Gminy Sulęczyno, Rada Gminy Sulęczyno 

wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku i zniesienie urzędowej nazwy Zagóry części wsi 

Sulęczyno.  

 

 

Załączniki:  

1. Opinia Starosty Kartuskiego z dnia………….. znak……..… 

2. Mapa topograficzna z orientacyjnie zaznaczonymi granicami miejscowości, 

 której dotyczy wniosek. 

 

 

  



Uzasadnienie 

Do uchwały Nr……………………. Rady Gminy Sulęczyno z dnia…………….… 2022 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości 

Zagóry części wsi Sulęczyno 

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1443 z późn. zm.), 

urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniania lub znoszona na wniosek Rady Gminy, na której 

obszarze jest położona.  

Dążąc do uregulowania spraw związanych z nazewnictwem miejscowości na terenie 

Gminy poddano analizie zgodność nazewnictwa Zagóry części wsi Sulęczyno ze stanem 

faktycznym oraz „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” zawartym 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).  

Zgodnie z w.wym wykazem, Zagóry stanowią część wsi Sulęczyno. Nazwa miejscowości 

Zagóry w rzeczywistości nie funkcjonuje od wielu lat, przed wprowadzeniem nazwy ulicy 

Zagóry wszyscy mieszkańcy meldowali się we wsi Sulęczyno. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie w.wym uchwały jest zasadne.  

 

 


