
UCHWAŁA NR XXXIX/280/2014
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody 
Świętokrzyskiego o zniesienie w gminie Ożarów urzędowej nazwy miejscowości Gliniany Poduchowne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.)Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

1. Postanawia  wystąpić z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody 
Świętokrzyskiego, o zniesienie w gminie Ożarów urzędowej nazwy miejscowości:  Gliniany Poduchowne. 

2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                                                                                         Załącznik 
                                                                                         do Uchwały Nr  XXXIX/280/2014                                        
                                                                                         Rady Miejskie j w OŜarowie 
                                                                                          z dnia 28 st ycznia 2014r. 

 
 

Minister  Administracji 

i  Cyfryzacji 

za pośrednictwem  
Wojewody Świętokrzyskiego 

 
 

 

WNIOSEK 

 
Rada Miejska w OŜarowie, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, 
poz. 1612 z późn. zm.) zwraca się o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości połoŜonej 
w gminie OŜarów  o nazwie  Gliniany Poduchowne. 

  
 
 

UZASADNIENIE 
 
 

Urzędowa nazwa miejscowości Gliniany Poduchowne jest typu osady i nie jest 
uŜywana potocznie, jak równieŜ nie występuje w obiegu publiczno-prawnym, ani                    
w dokumentach ewidencji ludności, ani w aktach stanu cywilnego oraz nie jest teŜ 
uŜywana w ewidencji gruntów i budynków. Są to tereny niezabudowane, dlatego teŜ są 
niezamieszkałe, w związku z czym brak jest równieŜ osób zameldowanych na pobyt stały 
bądź czasowy. Przedmiotowa nazwa miejscowości  fizycznie nie istnieje.  

 

      W związku z brakiem osób zamieszkałych na terenie przedmiotowej miejscowości 
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami nie było konieczne.  Gmina OŜarów nie 
posiada równieŜ map topograficznych, na których zaznaczone byłyby granice tej 
miejscowości. Ustalono, iŜ miejscowa społeczność nie jest znana nazwa tejŜe 
miejscowości, ani gdzie miała lokalizację. 

 

      Zniesienie nazwy miejscowości Gliniany Poduchowne nie pociągnie za sobą Ŝadnych 
skutków finansowych zarówno dla budŜetu gminy, powiatu, Skarbu Państwa oraz 
mieszkańców, gdyŜ ta miejscowość nie występuje, a w dokumentach  nic się nie zmieni.  

 
Pozostawienie nazwy miejscowości  Gliniany Poduchowne w „Wykazie urzędowych 

nazw miejscowości i ich części” byłoby sprzeczne ze stanem faktycznym, poniewaŜ 
miejscowość o takiej nazwie praktycznie nie istnieje.    

 
W związku z powyŜszym wniosek o dokonanie zniesienia urzędowej nazwy 

miejscowości  Gliniany Poduchowne jest celowy i uzasadniony. 
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 04 kwietnia 2013r. Wojewoda Świętokrzyski poinformował Burmistrza

Ożarowa o wystepujacych rozbieżnosciach, pomiędzy bazą danych Państwowego Rejestru Nazw

Geograficznych (PRNG), a Krajowym Rejestrem Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju

TERYT prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny (system GUS). Przedmiotowa

rozbieżność dotyczy braku możliwości ustalenia lokalizacji jednostki osadniczej położonej w gminie

Ożarów o nazwie GlinianyPoduchowne. W „Wykazieurzędowych nazw miejscowości i ich części”

przedmiotowa nazwa widnieje,brak jej natomiast w systemieTERYT.

Burmistrz Ożarowa dokonując analizy stanu faktycznego i prawnego na podstawie zebranych

stosownych informacji ustalił, iż powyższa miejscowość nie ma osób zameldowanych w ewidencji

ludności zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. Społeczność lokalna nie pamięta takiej nazwy

miejscowości,dlatego też nie można ustalić jej lokalizacji.

W wykazie nazw urzędowych miejscowość osada - GlinianyPoduchowne straciła swoją funkcję,

ponieważ trudno ustalić jej lokalizację na terenie gminy gdyż społeczność lokalna nie pamięta takiej

nazwy. Ustalono, że gdyby występowały jakiekolwiek zabudowania to mieszkańcy pamiętaliby taką

nazwę, dlatego też aktualniemożna stwierdzić, iż ta miejscowośćnie istnieje.

W związku z brakiem osób zamieszkałych na terenie przedmiotowej miejscowości

przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcaminie było konieczne.

Przedmiotowa uchwała w konsekwencji nie będzie wywierać żadnych skutków finansowych po

stronie budżetu gminy, powiatu i państwa. Jak również, nie wpłynie na sytuację prawną

mieszkańców, bowiem zniesienieurzędowej w/w nazwy miejscowości nie znajduje odzwierciedlenia

w wydawanych dokumentach zarówno Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodach

osobistych i w obiegu prawnym.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały o dokonanie zniesienia w

gminieOżarów urzędowej nazwy miejscowościGlinianyPoduchowne jest celowe i

uzasadnione w celu uporządkowania stanu prawnego.
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