
UCHWAŁA NR X/106/2015
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zniesienie urzędowej nazwy 
części wsi: Bierna Mała, Dąbki, Duraje w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.) art.8 ust. 1 i 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 ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wystąpić z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody śląskiego 
o zniesienie urzędowej nazwy części wsi : Bierna Mała, Dąbki, Duraje w „ Wykazie urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały

2. Wykaz nazw miejscowości stanowi załącznik nr 2. Przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie 
zniesienia urzędowych nazw części miejscowości:

1. Bierna Mała- część wsi Bierna

2. Dąbki – cześć wsi Łodygowice

3. Duraje – cześć wsi Łodygowice

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/106/2015

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 22 października 2015 r.

Minister Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Za pośrednictwem Wojewody Śląskiego
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

WNIOSEK
Uzasadnienie

Łodygowice, dnia 22 października 2015 r.

RIP 6870.174.2015

Minister Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Za pośrednictwem Wojewody śląskiego
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

WNIOSEK

Na podstawie art. 8 ust. 1, 2, 3 i 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.) Rada Gminy Łodygowice występuje 
z wnioskiem do Ministra administracji i Cyfryzacji o zniesienie urzędowej nazwy części wsi Łodygowice –
„Dąbki” i „ Duraje” oraz części wsi Bierna- „ Mała Bierna”.

Uzasadnienie

W związku z pismem nr DAP –WSUST.722.39.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji zwróciło się z prośbą o podjęcie działań w sprawie wyjaśnienia lokalizacji urzędowych nazw bez 
lokalizacji. Rozbieżności te w przypadku Gminy Łodygowice, dotyczą braku możliwości ustalenia prawidłowej 
lokalizacji dla części miejscowości o nazwach Bierna Mała, Dąbki, Duraje.

Wobec powyższego Gmina Łodygowice podjęła działania mające na celu ustalenie lokalizacji i nazw 
wyszczególnionych miejscowości.

Najpoważniejszym argumentem przemawiającym za zniesieniem części w.w nazw jest fakt, iż nazwy te 
nie występuje w obiegu publicznym, w obrocie prawnym, w zakresie czynności meldunkowych, ani w zakresie 
ewidencji gruntów.

Ponadto Gmina Łodygowice uzyskała pozytywną opinię Starosty Żywieckiego w sprawie zniesienia 
urzędowej nazwy miejscowości: braku danych w ewidencji gruntów i budynków, braku obrębów o podanych 
nazwach oraz braku możliwości określenia lokalizacji. Jednocześnie została podjęta przez Radę Gminy 
Uchwała nr VIII/83/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących zniesienia nazw urzędowych części miejscowości. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone 
w terminie od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 r., w wyniku których mieszkańcy nie wnieśli uwag do 
przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym celowe i zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o zniesienie 
urzędowej nazwy; części wsi Łodygowice – „Dąbki” i „Duraje” oraz części wsi Bierna – „Bierna Mała” 
a następnie wystąpienie z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody 
Śląskiego w celu zniesienia tych nazw.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/106/2015

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 22 października 2015 r.

Nazwa 
urzędow
a

Kod 
gminy

województw
o

Powiat Gmina typ Identyfikator 
miejscowości 
Teryt

Dąbki 2417082 śląskie żywiecki Łodygowice części wsi 
Łodygowice

0059559

Duraje 2417082 śląskie żywiecki Łodygowice części wsi 
Łodygowice

0059559

Bierna 
Mała

2417082 śląskie żywiecki Łodygowice cześć wsi 
Bierna

0059482
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