UCHWAŁA Nr Xl/96/19

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 zniesienia urzędowych
nazw obiektów fizjograficznych

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.1, 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

pośrednictwem

się

wystąpić

do Ministra Spraw

Wewnętrznych

i Administracji za

Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem w przedmiocie:

1) zniesienia nazwy obiektu fizjograficznego: Błędno (jezioro);
2) zniesienia nazwy obiektu fizjograficznego: Kamionki (wzgórza);
3) zniesienia nazwy obiektu fizjograficznego: Kamyk (wzgórze);

§2. Treść wniosku, o którym mowa w §1 stanowi

załącznik

do niniejszej

uchwały.

§3 . Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Polanowie.

§4.

Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr Xl/96/19

Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 26 czerwca 2019r.

Minister Spraw Wewnętrznych

i Administracji
za

pośrednictwem:

Wojewody
Zachodniopomorskiego

Znak: GNR.1.0113.1.2018.KB

Polanów, dn ............. .

WNIOSEK
w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych 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 zniesienia urzędowych nazw obiektów
fizjograficznych: Błędno (jezioro), Kamionki (wzgórza), Kamyk (wzgórze) położonych na
terenie Gminy Polanów, woj. Zachodniopomorskie.

UZASADNIENIE
W związku z prośbą Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.09.2018 r. znak:
P-1.4130.912.2018.EM o ustosunkowanie się do danych zweryfikowanych przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii, które zostały przedstawione w tabeli zawierającej informacje
o urzędowych nazwach obiektów fizjograficznych, podjęto stosowne działania celem
uporządkowania rozbieżności w nazewnictwie zgodnie z kolumną „uwagi
PRNG"
informującą, że powinien być stosowny wniosek o zniesienie nazwy.
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.
Nazewnictwo ww. obiektów fizjograficznych, tj.
Błędno (jezioro), Kamionki
(wzgórza), Kamyk (wzgórze) nie jest znane i nie funkcjonuje w obiegu publicznym,
w związku z czym niemożliwym jest wskazanie lokalizacji przez podanie współrzędnych
geograficznych. Z uwagi na powyższe do niniejszego wniosku nie dołączono map
topograficznych z zaznaczonymi granicami obiektów fizjograficznych.
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 03.12.2018 r. znak: GNR.I.0113.1.2018.KB zwrócił się
o wyrażenie opinii w sprawie zniesienia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych
zaopiniował pozytywnie proponowane zmiany pismem z dnia 11.12.2018 r. znak:
IGN .680.33.2018.AZ.

Zarząd

Województwa Zachodniopomorskiego, do którego Burmistrz Polanowa zwrócił
się na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 2 powyższej ustawy pismem z dnia 03.12.2018 r. znak:
GNR.I.0113.1.2018.KB o wyrażenie opinii w sprawie zniesienia urzędowego nazewnictwa
poszczególnych obiektów fizjograficznych, nie zaopiniował wnioskowanej zmiany, jednakże
w związku z art. 8 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony
w przypadku niewyrażenia opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię.
W oparciu o art. 8 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy konsultacje społeczne nie
zostały przeprowadzone, ze względu na fakt, iż niniejszy wniosek dotyczy obiektów
fizjograficznych, które nie stanowią terenów zamieszkałych.
Zmiana ta w konsekwencji nie będzie wywierać żadnych skutków finansowych.
W świetle powyższych okoliczności zasadne jest podjęcie uchwały i wystąpienie Rady
Miejskiej w Polanowie z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych.

Załączniki:

Rady Miejskiej w Polanowie z dnia „ „ . „ w sprawie wystąpienia do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw
obiektów fizjograficznych.
2. Pozytywna opinia Starosty Koszalińskiego.
1.
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