
UCHWAŁA NR XX/103/20 
RADY GMINY W BAĆKOWICACH 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie  
urzędowej nazwy osady Zarzeka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 8 ust.1-2 i ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) Rada Gminy w Baćkowicach 
uchwala co następuje: 

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 
Świętokrzyskiego z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy – Zarzeka (osada). 

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Grzyb 
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Załącznik do uchwały Nr XX/103/20

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 27 marca 2020 r.

Baćkowice, dnia 27 marca 2020 r.

Znak: Or.0113.1.2020

Pan Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych

i Administracji

za pośrednictwem

Wojewody Świętokrzyskiego

Rada Gminy w Baćkowicach na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (D. U. z 2019 r. poz. 1443) zwraca się o zniesienie
urzędowej nazwy osady Zarzeka.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art.8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych, urzędowa nazwa 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.

Do wniosku kierowanego do ministra dołącza się również opinię starosty powiatu, na którego terenie jest
położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami.

Podstawą do zniesienia nazwy miejscowości jest „Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części”
(Dz. U. z 2019r., poz. 1443).

Według wykazu na terenie Gminy Baćkowice występuje nazwa Zarzeka (osada), tymczasem faktycznie osada
ta nie występuje w adresach. Zwrócił na to uwagę Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej pismem z dnia
12.11.2019r. Znak: DSA.WGD.071.1194.2019.1.

Teren Zarzeki pozbawiony jest mieszkańców, w związku z czym Rada Gminy w Baćkowicach
nie przeprowadzała konsultacji. Osada ta fizycznie nie istnieje.

Starosta Opatowski pismem z dnia 27.02.2020 znak: G-IV.6640.2.6.2020 pozytywnie zaopiniował
proponowaną zmianę.

Informacja o kosztach finansowych proponowanej zmiany

Zniesienie nazwy Zarzeka (osada) nie pociągnie za sobą żadnych kosztów.

Wobec powyższego Rada Gminy w Baćkowicach wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku i zniesienie
urzędowej nazwy Zarzeka.

Załączniki:

1.Uchwała nr XX/103/20 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 marca 2020r. w sprawie wystąpienia do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy osady Zarzeka

2.Pozytywna opinia Starosty Opatowskiego z dnia 27.02.2020r., znak: G-IV.6640.2.6.2020.

3.Mapa topograficzna.
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Uzasadnienie

W dniu 12 listopada 2019r. pismem znak: DSA.WGD.071.2019.1 Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej wystąpił do Wójta Gminy Baćkowice o zainicjowanie działań zmierzających do zniesienia
nazwy Zarzeka (osada). Jako uzasadnienie podał, iż jest to nazwa nie występująca w adresach, a jej
występowanie w „Wykazie urzędowych nazw miejscowości ich części” w sposób negatywny wpływa m.in. na
wyniki analiz dotyczących lokalizacji miejsc nieposiadających dostępu do usług szerokopasmowych.

W związku z faktem nie występowania nigdy na terenie Gminy Baćkowice miejscowości o nazwie Zarzeka,
braku mieszkańców tej osady i braku kosztów zniesienia nazwy, zasadne jest podjęcie w/w uchwały.

Zgodnie z zapisami art.8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych, urzędowa nazwa 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.

Id: 8E850D06-0E4B-4197-97ED-549E5CA15F03. Podpisany Strona 1




