
UCHWAŁA NR XV/191/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

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

·Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku  poz. 1443) , 
Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem 
Wojewody Opolskiego z wnioskiem o zniesienie nazwy osady Agnieszczyn.   

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w  Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Friedla 

Id: A2459D51-DB42-4879-9EA5-93209059418E. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały nr XV/191/2020 

                                                                    Rady Miejskiej w Krapkowicach 

                                                                    z dnia 27 lutego 2020 roku 

 

GGR.6625.7.2019                                                     Krapkowice, dnia …………2020 r. 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

za pośrednictwem 

Wojewody Opolskiego 

  

  

Wniosek 

o zniesienie urzędowej nazwy osady Agnieszczyn 

  

     Rada Miejska w Krapkowicach, na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o 

urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 

poz.1443) wnosi o zniesienie urzędowej nazwy osady Agnieszczyn. 

 

Uzasadnienie 

 

     W wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, ogłoszonym w formie obwieszczenia 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw 

miejscowości i ich części (Dz.U. z 2015 r. poz 1636) znajduje się nazwa osady Agnieszczyn. 

     Agnieszczyn jest częścią  obrębu Kórnica i stanowi działkę nr 1569/1 z mapy 8 zabudowaną 

budynkami gospodarczymi Stadniny Koni Moszna. 

     Pismem nr DSA.WGD.071.921.2019.1 z dnia 12.11.2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej (UKE) zwrócił się o zainicjowanie działań zmierzających do zniesienia nazwy 

Agnieszczyn.  

     W art. 2 pkt. 8 cytowanej wyżej ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych, osada zdefiniowana została, jako - niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim o 

odmiennym (wyróżniającym się) charakterze zabudowy albo zamieszkaną przez ludność związaną z 

określonym miejscem lub rodzajem pracy, w szczególności: osadę młyńską, osadę leśną, osadę rybacką, 

osadę kolejową, osadę po byłym państwowym gospodarstwie rolnym; osada może być samodzielna lub 

może stanowić część innej jednostki osadniczej. Natomiast w pkt. 1 tego artykułu, jednostka osadnicza to 

wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej 

zamieszkany przez ludzi. 

       Nazwa osady Agnieszczyn nie spełnia wymogów definicji określonych w ww. ustawie. Jest 

miejscowością niezamieszkałą, co potwierdza biuro meldunkowe urzędu.   

       Zgodnie z zapisami art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1443)  

Id: A2459D51-DB42-4879-9EA5-93209059418E. Podpisany Strona 1



urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest 

położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny.  Rada gminy przedstawia wniosek, ministrowi 

właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. W przypadku wniosku 

dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w 

tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). 

       W przedmiotowej sprawie ze względu na fakt, że osada Agnieszczyn jest miejscowością 

niezamieszkałą, nie przeprowadzono Konsultacji Społecznych. 

       Starosta Krapkowicki, jako właściwy w sprawach geodezji i gospodarki gruntami nie złożył 

zastrzeżeń do zniesienia nazwy osady Agnieszczyn. 

       Jednocześnie informuję, że zniesienie urzędowej nazwy Agnieszczyn, nie będzie skutkowało 

żadnymi kosztami finansowymi obciążającymi budżet Gminy Krapkowice. 

           

 

 

 

 

 

 W załączeniu: 

1. Uchwała nr XV/191/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie w 

sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy 

osady Agnieszczyn.  

2. opinia Starosty Krapkowickiego – pismo nr GK.6640.1.94.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. 

3. mapa topograficzna z zaznaczonymi granicami osady Agnieszczyn. 
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