-projektUCHWAŁA Nr XIII/…./2016
Rady Gminy Osieczna
z dnia 11 marca 2016 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie
urzędowej nazwy miejscowości Osieczna Wybudowanie (osada)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1612 ze zm.) Rada Gminy Osieczna uchwala,
co następuje:

§1
1. Wystąpić do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody
Pomorskiego z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Osieczna
Wybudowanie (osada).
2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Po dokonaniu weryfikacji nazewnictwa miejscowości funkcjonującego na terenie Gminy
Osieczna z nazewnictwem zamieszczonym w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich
części stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
13 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U.
z 2013 r. poz. 200) oraz nazw miejscowości zamieszczonych w ewidencji TERYT i danych
w aplikacji do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych – „Źródło” stwierdzono,
iż miejscowość Osieczna Wybudowanie występująca faktycznie w obiegu publicznym, nie
istnieje w obrocie prawnym w zakresie czynności meldunkowych w aplikacji do obsługi
Systemu Rejestrów Państwowych – „Źródło”. W ewidencji TERYT istnieje miejscowość
Osieczna, a Wybudowanie znajduje się pod pozycją inne.
W związku z powyższym podjęto procedurę dla ustalenia nazwy miejscowości Osieczna
Wybudowanie.
Zgodnie z Uchwałą Nr XI/62/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami części wsi Osieczna celem ustalenia nazwy dla
tej części miejscowości Osieczna w postaci osady „Osieczna Wybudowanie” (Dziennik
Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 198) Wójt Gminy Osieczna,
Zarządzeniem nr Or.0050.10.2016 Wójta Gminy Osieczna z dnia 04 lutego 2016 roku
zdecydował o przeprowadzeniu w dniach od 04 lutego do 12 lutego 2016 r. konsultacji
społecznych dotyczących ustalenia nazwy miejscowości Osieczna Wybudowanie (osada).
Konsultacje zostały przeprowadzone w ten sposób, że na liście konsultacyjnej dostępnej w
Urzędzie Gminy Osieczna, w godzinach pracy Urzędu, uprawnione osoby mogły udzielić
odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za ustaleniem osadzie nazwy miejscowości „Osieczna
Wybudowanie”?
Na dzień 04 lutego 2016 roku liczba uprawnionych osób wynosiła 35 osób. Udział
w konsultacjach wzięły 22 osoby (w tym jedna osoba nieuprawniona), którzy wypowiedzieli
się za ustaleniem urzędowej nazwy miejscowości Osieczna Wybudowanie (osada), nikt nie
był przeciw, nikt nie wstrzymał się.
Wójt Gminy Osieczna wystąpił do Starosty Starogardzkiego, jako organu właściwego
w sprawach geodezji i gospodarki gruntami o wyrażenie opinii w powyższej sprawie.
Zgodnie z treścią pisma Nr GG-I.6620.1.45.2016 z dnia 26 lutego 2016 roku (data wpływu
01 marca 2016 r.) Starosta Starogardzki pozytywnie zaopiniował wyodrębnienie z części
miejscowości Osieczna osady o nazwie Osieczna Wybudowanie.
Odnoście kosztów finansowych proponowanej zmiany nie przewiduje się obciążeń dla
budżetu gminy, powiatu, Skarbu Państwa i mieszkańców. Zmiana ta nie poniesie za sobą
kosztów wymiany dowodów osobistych, ani innych dokumentów z danymi adresowymi
mieszkańców, ponieważ mieszkańcy zamieszkujący tę część wsi posługiwali się nazwą
Osieczna Wybudowanie.
Dotychczasowe koszty poniesione przez Gminę Osieczna związane z przygotowaniem
dokumentacji koniecznej do przedłożenia wraz z wnioskiem, wynikającej z art. 8 ust. 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 ze zm.) wyniosły około 100 zł.
Mając powyższe na względzie wniosek o ustalenie urzędowej nazwy Osieczna
Wybudowanie jest celowy i zasadny.

Załącznik
do Uchwały Nr XIII/…./2016
Rady Gminy Osieczna
z dnia 11 marca 2016 roku

Osieczna, dnia 11 marca 2016 roku
G.0113.2.2015

Minister Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
za pośrednictwem
Wojewody Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Wniosek o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Osieczna Wybudowanie

Rada Gminy Osieczna na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166,
poz. 1612 ze zm.) zwraca się z wnioskiem o ustalenie dla części miejscowości Osieczna
urzędowej nazwy Osieczna Wybudowanie.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 ze zm.), 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 właściwego wojewody,
co uzasadnia wystąpienie z powyższym do Ministra Administracji i Cyfryzacji
za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.
Powodem podjęcia procedury ustalenia nazwy miejscowości Osieczna Wybudowanie jest
chęć uporządkowania istniejącego nazewnictwa na terenie Gminy Osieczna polegającego na
doprowadzeniu do zgodności nazwy powszechnie używanej przez jej mieszkańców, zapisanej
w licznych dokumentach z ewidencją TERYT i programem „Źródło”.
Od dnia 01 marca 2015 roku ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz USC pracuje
w Systemie Rejestrów Państwowych – aplikacji „Źródło”. W aplikacji tej wprowadzono
wykaz urzędowych nazw miejscowości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji

i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., w którym wprowadzono nazwę miejscowości
Osieczna do której przypisane jest Wybudowanie jako ulica.
W obecnej sytuacji nowi mieszkańcy tej części miejscowości mogą mieć meldunek:
Osieczna, ulica Wybudowanie, na co nie wyrażają zgody.
W ewidencji TERYT Wybudowanie jest przynależne do miejscowości Osieczna, i jest
zapisane pod pozycją inne, bo nie jest to ulica.
Wolą mieszkańców i władz gminy jest używanie zwyczajowej nazwy miejscowości Osieczna
Wybudowanie, w związku z powyższym podjęto procedurę dla ustalenia tej nazwy.
Zgodnie z Uchwałą Nr XI/62/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami części wsi Osieczna celem ustalenia nazwy dla
tej części miejscowości Osieczna w postaci osady „Osieczna Wybudowanie” (Dziennik
Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r., poz. 198) Wójt Gminy Osieczna,
Zarządzeniem nr Or.0050.10.2016 Wójta Gminy Osieczna z dnia 04 lutego 2016 roku
zdecydował o przeprowadzeniu w dniach od 04 lutego do 12 lutego 2016 r. konsultacji
społecznych dotyczących ustalenia nazwy miejscowości Osieczna Wybudowanie (osada).
Konsultacje zostały przeprowadzone w ten sposób, że na liście konsultacyjnej dostępnej
w Urzędzie Gminy Osieczna, w godzinach pracy Urzędu, uprawnione osoby mogły udzielić
odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za ustaleniem osadzie nazwy miejscowości „Osieczna
Wybudowanie”?
Na dzień 04 lutego 2016 roku liczba uprawnionych osób wynosiła 35 osób. Udział
w konsultacjach wzięły 22 osoby (w tym jedna osoba nieuprawniona), które wypowiedziały
się za ustaleniem urzędowej nazwy miejscowości Osieczna Wybudowanie (osada), nikt nie
był przeciw, nikt nie wstrzymał się.
Wójt Gminy Osieczna wystąpił do Starosty Starogardzkiego, jako organu właściwego
w sprawach geodezji i gospodarki gruntami o wyrażenie opinii w powyższej sprawie.
Zgodnie z treścią pisma Nr GG-I.6620.1.45.2016 z dnia 26 lutego 2016 roku (data wpływu
01 marca 2016 r.) Starosta Starogardzki pozytywnie zaopiniował wyodrębnienie z części
miejscowości Osieczna osady o nazwie Osieczna Wybudowanie.
Odnoście kosztów finansowych proponowanej zmiany nie przewiduje się obciążeń dla
budżetu gminy, powiatu, Skarbu Państwa i mieszkańców. Zmiana ta nie poniesie za sobą
kosztów wymiany dowodów osobistych, ani innych dokumentów z danymi adresowymi
mieszkańców, ponieważ mieszkańcy zamieszkujący tę część wsi posługiwali się nazwą
Osieczna Wybudowanie.
Dotychczasowe koszty poniesione przez Gminę Osieczna związane z przygotowaniem
dokumentacji koniecznej do przedłożenia wraz z wnioskiem, wynikającej z art. 8 ust. 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 ze zm.) wyniosły około 100 zł.
Wykonując dyspozycje art. 8 ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. nr 166, poz. 1612
ze zm.) Rada Gminy Osieczna w dniu 11 marca 2016 roku podjęła uchwałę w sprawie
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie urzędowej nazwy
miejscowości Osieczna Wybudowanie (osada).
Zważywszy na powyższe, wnoszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku i ustalenie urzędowej
nazwy miejscowości Osieczna Wybudowanie.

Załączniki:
1. Uchwała Nr XI/62/2016 Rady Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami części wsi Osieczna celem
ustalenia nazwy dla tej części miejscowości Osieczna w postaci osady „Osieczna
Wybudowanie”,
2. Zarządzenie nr Or.0050.10.2016 Wójta Gminy Osieczna z dnia 04 lutego 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami części wsi Osieczna celem
ustalenia nazwy dla tej części miejscowości Osieczna w postaci osady „Osieczna
Wybudowanie”,
3. Protokół zwierający wyniki oraz omówienie wyników konsultacji z mieszkańcami
części miejscowości Osieczna dotyczących ustalenia nazwy miejscowości w postaci
osady „Osieczna Wybudowanie”,
4. Pozytywna opinia Starosty Starogardzkiego w sprawie ustalenia nazwy miejscowości
Osieczna Wybudowanie (pismo z dnia 26 lutego 2016 roku),
5. Mapa topograficzna z zaznaczonymi granicami miejscowości Osieczna Wybudowanie
w skali 1:25 000,
6. Uchwała Nr XIII/…./2016 Rady Gminy Osieczna z dnia 11 marca 2016 roku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji
za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o ustalenie nazwy miejscowości Osieczna
Wybudowanie.

