UCHWAŁA Nr XVII/101/2016
Rady Gminy Osieczna
z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych
dotyczącej ustalenia 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 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
(tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1612 ze zm.) Rada Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na propozycję Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych
dotyczącej ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Osieczna Wybudowanie (osada),
aby nazwa tej miejscowości brzmiała: Osieczna–Wybudowanie, osada.
§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. W wyniku podjętej procedury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, pismem z dnia 22 września 2016 r. zawiadomiło Radę Gminy, iż Komisja
Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych wydała warunkowo pozytywną opinię ze
względu na fakt, iż pisownia wnioskowanej nazwy miejscowości powinna brzmieć:
Osieczna–Wybudowanie, osada. W następstwie tego, w dniu 14 października 2016 r. zostało
przeprowadzone spotkanie z mieszkańcami zamieszkującymi tę część wsi w celu
wypowiedzenia się do zaproponowanej przez komisję nazwy miejscowości.
W spotkaniu wzięło udział 10 osób, które jednogłośnie wypowiedzieli się za przyjęciem
nazwy miejscowości z łącznikiem tj. Osieczna-Wybudowanie, osada.
W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

