UCHWAŁA NR XXXI/425/2017
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie wystapienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę
urzędowych nazw miejscowości.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612 z późn. zm) Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Postanawia sie wystapić do Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, za pośrednictwem
Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw miejscowosci:
1) Rabarnia osada na Rabarnia część wsi Kamień
2) Psale osada na Psale część wsi Kamień
3) Psalmo osada na Psalmo część wsi Kamień
4) Dębnik osada na Dębnik część wsi Kamień
5) Głodowo osada na Głodowo część wsi Łebno
6) Czarna Dąbrowa wieś na Czarna Dąbrowa część wsi Szemud
7) Zęblewski Młyn osada na Zęblewski Młyn część wsi Zęblewo
8) Rosocha osada na Rosocha część wsi Zęblewo
2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Szemud.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/425/2017
Rady Gminy Szemud
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Szemud, dnia ..................
Sz. P.
Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji
za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego
Wniosek
o dokonanie zmiany urzędowych nazw miejscowości położonych na terenie Gminy Szemud
Rada Gminy Szemud 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 z późniejszymi zmianami) zwraca się o zmianę zapisu urzędowych nazw miejscowości:
1) Rabarnia osada na Rabarnia część wsi Kamień
2) Psale osada na Psale część wsi Kamień
3) Psalmo osada na Psalmo część wsi Kamień
4) Dębnik osada na Dębnik część wsi Kamień
5) Głodowo osada na Głodowo część wsi Łebno
6) Czarna Dąbrowa wieś na Czarna Dąbrowa część wsi Szemud
7) Zęblewski Młyn osada na Zęblewski Młyn część wsi Zęblewo
8) Rosocha osada na Rosocha część wsi Zęblewo
Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 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 przedstawia wniosek
Ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody. W przypadku
wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej, Rada Gminy jest obowiązana uprzednio
przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami w trybie o którym mowa w art. 5 a ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszym,i zmianami).
Do wniosku dołącza się również opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona
miejscowość, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami. Podstawą (bazą) do zmiany
nazwy miejscowości jest „Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części” (Rozporządzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości
i ich części – Dz. U. Z 2013 r. poz. 200)
Dążąc do uregulowania spraw, związanych z nazewnictwem miejscowości występujących
na terenie Gminy Szemud, dokonano analizy zgodności nazewnictwa miejscowości biorąc pod uwagę
Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części w Polsce ogłoszony Rozporządzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. (Dz. U. Z 2013 poz. 200). W wyniku anzalizy
stwierdzono, że w ww. wykazie miejscowości przedmiotowe miejscowości funkcjonują jako osady bądź
odrębne wsie. Jednak w rzeczywistości są to części wsi.
Stosownie do 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 zmianami), na podstawie Zarządzenia nr
553/IV/2017 Wójta Gminy Szemud z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowosci, w okresie od 20 marca 2017 roku do dnia 27 marca
2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Informacja o konsultacjach została opublikowana na
tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Szemud oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.szemud.pl. Celem
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konsultacji było poznanie opinii mieszkańców w sprawie zmiany urzędowych nazw miejscowości.
Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną do Urzędu Gminy w Szemudzie,
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud w terminie od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 27 marca 2017 r. Podczas
konsultacji do Urzędu Gminy Szemud
nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi do zaproponowanych
zmian.
Wyniki konsultacji zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Szemud. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostało również
przedstawione Radzie Gminy Szemud podczas sesji Rady Gminy Szemud w dniu 19 maja 2017 r.
Jednocześnie mając na uwadze art. 8 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Z 2003 roku Nr 166 poz. 1612 ze zmianami),
należy podnieść, iż proponowana zmiana zapisu urzędowych nazw miejscowości nie pociągnie za sobą
kosztów finansowych, gdyż jest to zmiana mająca na celu dostosowanie nazw do stanu który obecnie
w rzeczywistości obowiązuje. Proponowana zmiana nie spowoduje konieczności zmiany dowodów
osobistych ani żadnych innych dokumentów z danymi adresowymi mieszkańców.
Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych do wniosku dołącza się równiez
mapę topograficzną
z zaznaczonymi granicami miejscowości oraz ich części, będącymi przedmiotem wniosku.
Zważywszy na powyższe, wnoszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku i zmianę zapisu urzędowych
nazw w/w miejscowości.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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UZASADNIENIE

Dążąc do uregulowania spraw, związanych z nazewnictwem miejscowości występujących
na terenie Gminy Szemud, dokonano analizy zgodności nazewnictwa miejscowości biorąc pod
uwagę Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części w Polsce ogłoszony Rozporządzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. (Dz. U. Z 2013 poz. 200). Analizując
zgodność nazewnictwa w Gminie Szemud ww nazwy miejscowości funkcjonują jako osady bądź
odrębne wsie. Jednak w rzeczywistości są to części wsi.
Mając na uwadze powyższe konieczne jest dostosowanie nazw do stanu ktory rzeczywiście
obecnie obowiązuje.
Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach i
obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612 ze zmianami), na podstawie
Zarządzenia nr 553/IV/2017 Wójta Gminy Szemud z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowosci, w okresie od
20 marca 2017 roku do 27 marca 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.
Informacja o konsultacjach została opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Szemud oraz
na stronie internetowej Urzędu www.bip.szemud.pl. Celem konsultacji było poznanie opinii
mieszkańców w sprawie zmiany urzędowych nazw miejscowości. Konsultacje zostały
przeprowadzone poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną do Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13,
84-217 Szemud w terminie od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 27 marca 2017 r. Podczas konsultacji
do Urzędu Gminy Szemud nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi do zaproponowanych zmian.
Wyniki konsultacji zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.bip.szemud.pl
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Sprawozdanie

z przeprowadzonych konsultacji zostało również przedstawione Radzie Gminy Szemud podczas
sesji Rady Gminy Szemud w dniu 19 maja 2017 r.
Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Z 2003 roku Nr 166 poz. 1612 ze zmianami)
zwracam się do Starosty Wejherowskiego o wyrażenie opinii, co do proponowanej zmiany zapisu
urzędowych nazw w/w miejscowości. Jednocześnie mając na uwadze art. 8 ust. 4 pkt. 6 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Z 2003 roku Nr 166 poz. 1612 ze zmianami), należy podnieść, iż proponowana zmiana
zapisu urzędowych nazw miejscowości nie pociągnie za sobą kosztów finansowych, gdyż jest to
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zmiana mająca na celu dostosowanie nazw do stanu który obecnie w rzeczywistości obowiązuje.
Proponowana zmiana nie spowoduje konieczności zmiany dowodów osobistych ani żadnych
innych dokumentów z danymi adresowymi mieszkańców.
Zważywszy na powyższe, zasadne jest złożenie wniosku o zmianę zapisu urzędowych
nazw w/w miejscowości.
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