UCHWAŁA Nr Xl/95/19

Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zmiany urzędowej
nazwy obiektu fizjograficznego „Święta Górka" na „Święta Góra Polanowska".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506) i art. 8 ust.l , ust. 2, ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz . U. z 2003r. Nr 166, poz.
1612), Rada Miejska w Polanowie uchwala, co następuje:

§1.

Postanawia się wystąpić do

pośrednictwem

Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji

Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem w przedmiocie zmiany

urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego „Święta Górka" na „Święta Góra Polanowska".

§2. Treść wniosku, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie

za

uchwały

powierza

się Przewodniczącemu

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady Miejskiej w Polanowie.

Załącznik do Uchwały Nr Xl/95/19

Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 26 czerwca 2019r.
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

za

pośrednictwem:

Wojewody
Zachodniopomorskiego

Znak: GNR.I.0113.1.2019

w przedmiocie zmiany

Polanów, dn ............. .

urzędowej

Wniosek
nazwy obiektu fizjograficznego w Gminie Polanów

Rada Miejska w Polanowie 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 późn. zm.) zwraca się o dokonanie zmiany urzędowej nazwy obiektu
fizjograficznego: „Święta Górka" na „Święta Góra Polanowska", który położony jest
w Gminie Polanów, powiecie Koszalińskim, województwie Zachodniopomorskim
UZASADNIENIE

W oparciu o dane zawarte w wykazie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych,
opracowanym na podstawie bazy danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych
(PRNG) przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, przyczyną podjęcia procedury dotyczącej
zmiany nazwy „Święta Górka" (identyfikator PRNG: 204081) na „Święta Góra Polanowska"
jest usunięcie występujących rozbieżności pomiędzy urzędowo przyjętą nazwą, a nazwą
powszechnie używaną przez mieszkańców i turystów, przyjętą jako nazwa będąca
w użyciu potocznym. Należy podkreślić, iż nazwa potoczna wyparła nazwę urzędową.
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych, urzędowa nazwa obiektu fizjograficznego jest ustalana, zmieniania
lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położony obiekt fizjograficzny.
Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej
za pośrednictwem wojewody.
Zarządzeniem nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1953 r. w sprawie
przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,
wzniesieniu nadano nazwę „ŚWIĘTA GÓRKA". Współrzędne geograficzne punktu to:
54°06'35" szerokości północnej N i 16°39'30" długości wschodniej E.
Według danych zamieszczonych w Systemie Informacji Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego, Święta Górka, to wzniesienie o wysokości 156,0 m n.p.m., znajdujące
się 1,5 km na południowy zachód od centrum miasta Polanów, powstałe w okresie
najmłodszego zlodowacenia, zwanego bałtyckim. Wypiętrzone zostały wówczas na terenie
Pomorza pasma moren czołowych, w których skład wchodzą trzy święte góry tego regionu:
Góra Chełmska zlokalizowana w okolicach miasta Koszalina, Rokowół w pobliżu wsi
Smołdzino oraz najwyższa z nich przedmiotowa Święta Góra. Owe góry stanowią szlak
pielgrzymkowy, który cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony miejscowych oraz
turystów.

W roku 2002 uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2002r.
Nr XXVIII/314/2002 uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Polanów dotyczącą zmiany przeznaczenia części obszaru leśnego
na realizację budowy obiektu sakralnego w celu rozwoju kultu religijnego związanego
z reaktywowaniem Sanktuarium Maryjnego. Wobec powyższego w 2003 roku na wniosek
Zakonu OO. Franciszkanów Konwentualnych z prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego w
Gdańsku wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany dotyczący obiektu, jakim jest
pustelnia. Pomysłodawcą i gospodarzem jest o. Janusz Jędryszek z klasztoru w Darłowie.
Obecnie tradycja pielgrzymowania na Świętą Górę cieszy się dużym zainteresowaniem.
Należy podkreślić, iż owe miejsce kultu religijnego tworzy szlak pielgrzymkowy, który został
włączony do europejskiej sieci dróg Św. Jakuba prowadzący do hiszpańskiej Santiago de
Composteli w ramach Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Z uwagi na popularność tego miejsca
wskazana jak zmiana urzędowego nazewnictwa. Jednocześnie zmiana nazwy przedmiotowego
obiektu fizjograficznego na „Święta Góra Polanowska" pozwoli na wyróżnienie wzniesienia na
tle
innych
o
tożsamej
nazwie
„Święta
Górka",
co będzie miało pozytywny wpływ na promocję Gminy Polanów oraz utożsamienie
z miejscowością Polanów.
Starosta Koszaliński jako organ właściwy w sprawach geodezji i gospodarki gruntami,
do którego Burmistrz Polanowa na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy przywołanej na wstępie
wniosku pismem z dnia 23.05.2019 r. znak: GNR.I.0113.1.2019 zwrócił się
o wyrażenie opinii w sprawie zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego zaopiniował
pozytywnie proponowane zmiany pismem z dnia 04.06.2019 r. (data wpływu : 06.06.2019 r.)
znak: IGN.680.21.2019.AZ.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, do którego Burmistrz Polanowa na
podstawie art. 8 ust. 4 pkt 2 powyższej ustawy pismem z dnia 23.05.2019 r. znak:
GNR.I.0113.1.2019 zwrócił się o wyrażenie opinii w sprawie zmiany urzędowego nazewnictwa
obiektu fizjograficznego również pozytywnie zaopiniował wnioskowane zmiany w postaci
uchwały
nr
1008/19 Zarządu
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
6 czerwca 2019 r.
W oparciu o art. 8 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy konsultacje społeczne nie
zostały przeprowadzone, ze względu na fakt, iż niniejszy wniosek dotyczy obiektu
fizjograficznego.
Zmiana ta w konsekwencji nie będzie wywierać żadnych skutków finansowych.
W świetle powyższych okoliczności zasadne jest wystąpienie Rady Miejskiej
w Polanowie z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego.
Załączniki:

l. Uchwala nr . „ ... Rady Miejskiej w Polanowie z dnia ....... w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw
i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu fi zjograficznego.
2. Pozytywna opinia Starosty Ko sza liń ski ego .
3. Pozytywna opinia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Mapa topograficzn a z zaznaczo nym obiektem fizjografi cznym.
5. Wypis i wyrys z planu zagospodarowa ni a przestrzennego w Gminie Polanów.
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