
UCHWAŁA NR V/34/19
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie 
zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego o nazwie „Okoleˮ na „Nowy Górny”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.), oraz art. 8 ust.1 i ust. 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.) po uzyskaniu opinii Zarządu 
Województwa Opolskiego i Starosty Opolskiego, uchwala się co następuje:

§ 1. Występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego 
z wnioskiem w przedmiocie zmiany nazwy urzędowej obiektu fizjograficznego stawu, z nazwy „Okoleˮ na nazwę 
„Nowy Górnyˮ.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr V/34/19

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem Wojewody Opolskiego

WNIOSEK
Uzasadnienie

w przedmiocie zmiany nazwy urzędowej obiektu fizjograficznego o nazwie „Okole" na „Nowy Górny” Rada 
Gminy Dąbrowa

na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612 ze zm.) zwraca się o dokonanie zmiany urzędowej nazwy 
obiektu fizjograficznego o nazwie „Okole” na nazwę „ Nowy Górny”.

Uzasadnienie

W granicach administracyjnych wsi Prądy gmina Dąbrowa znajduje się obiekt fizjograficzny -staw, którego 
nazwa urzędowa znajdująca w wykazie nazw obiektów fizjograficznych brzmi „Okole”. Na mapach 
topograficznych widnieje nazwa „Staw Nowy”. Z informacji uzyskanej z Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasów Państwowych Nadleśnictwo Tułowice (dalej: PGL LP Nadleśnictwo Tułowice), które jest zarządcą 
stawu wynika, iż używana nazwa stawu w prowadzonej dokumentacji to „Nowy Górny”. PGL LP Nadleśnictwo 
Tułowice zwróciło się z wnioskiem z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianę nazwy obiektu fizjograficznego 
z „Okole” na Nowy Górny”.

Zgodnie z art. 8 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych urzędowa nazwa jest 
ustalana, zmieniana 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 Opolskiego. W przypadku wniosku dotyczącego zmiany urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego 
dołącza się opinie zarządów województw i opinię starosty powiatu jako właściwego w sprawach geodezji 
i gospodarki gruntami na których terenie położony jest obiekt fizjograficzny.

Informacja o kosztach finansowych proponowanej zmiany - brak kosztów.

Załączniki:

1. Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy obiektu 
fizjograficznego „Okole” na „Nowy Górny”.

2. Pozytywna opinia Zarządu Województwa Opolskiego – Uchwała Nr 136/2018 Zarządu Województwa 
Opolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

3. Pozytywna opinia Starosty Opolskiego pismo GK.6640.2.78.2018 z dnia 27.12.2018 r.

4. Mapa topograficzna.
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