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z dnia  16 lutego 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR   /         /2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 roku poz 1372 z późn. zm.), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulicy Ligota, drodze stanowiącej w części własność Gminy Krapkowice, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i  budynków jako działki nr 1099/2, 1100/8 i 1100/9 wszystkie z mapy 1 obręb Żywocice i 
stanowiącej w części własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Opolu, oznaczonej w ewidencji gruntów i  budynków jako działka nr 202/2 z mapy 1 obręb 
Żywocice i działka nr 1188 z mapy 8 obręb Żużela. 

2. Przebieg ulicy przedstawia załącznik stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Burmistrz Krapkowic 
 
 

Andrzej Kasiura 
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Załącznik  do uchwały nr      /             /2022 

Rady  Miejskiej  w   Krapkowicach 

z dnia      ………………  2022 roku 
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Uzasadnienie 

1)podstawa prawna, 

·Art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze 
zmianami) 

Art. 18. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:  

13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub 
nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 470 i 471), a także wznoszenia pomników,    

2)uzasadnienie faktyczne, w tym cele, jakie mają byś osiągnięte, 

W związku  z prowadzonymi pracami  przez Departament Zarządzania Systemami Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów nad ujednoliceniem danych w adresach zgromadzonych w różnych rejestrach oraz nowelizacją 
przepisów w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, uprzejmie informuję, iż zostaliśmy zobowiązani 
do podjęcia działań w tym zakresie poprzez nadanie przysiółkowi pn. Ligota, nazwy ulicy – ul. Ligota  
w Żywocicach. Podobne działania obejmą również Wesołą i Jarczowice. Od wielu lat mieszkańcy sygnalizują 
o problemach związanych z adresami budynków położonych w tych miejscowościach. Rozwiązanie tego 
problemu nie jest sprawą łatwą, gdyż konsekwencje ujednolicenia statutu miejscowości w różnych systemach 
informatycznych i instytucjach powoduje konieczność zmiany adresu (meldunku) mieszkańców. 

 Obecnie sytuacja przedstawia się następująco: 

1. W Ewidencji Gruntów i Budynków, którą prowadzi Starostwo Powiatowe                                  
w Krapkowicach przy działkach zabudowanych widnieje, że są one położone  w obrębie geodezyjnym 
Żywocice i jako adres wpisany jest – Ligota wraz z numerem budynku. Przy właścicielu działki wpisany jest 
natomiast adres: 47-300 Żywocice Ligota nr … . 

2. W prowadzonej przez tutejszy urząd Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów                           
w elektronicznym module udostępnionym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii adresy budynków 
figurują jako – Ligota przysiołek wsi Żywocice z numerem porządkowym budynku np. Ligota 10. 

3. W TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału 
terytorialnego Polski), prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny, będący podstawą meldowania się 
mieszkańców widnieje Ligota jako przysiółek wsi Żywocice. Mieszkańcy meldowani są pod adresem Ligota nr. 

4. W istniejącym Wykazie Urzędowych Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, który ustala 
w formie rozporządzenia minister właściwy ds. administracji publicznej,  Ligota określona jest jako przysiołek 
wsi Żywocice. 

5. Istnieją jeszcze inne rejestry np. PESEL, Rejestry Wyborców, Systemy Urzędów Skarbowych, ZUS, 
KRUS, Policji, Opieki Społecznej, Nawigacji Satelitarnej itp., gdzie Ligota jest różnie zakwalifikowana. 

6. Miejscowość Ligota jak wskazano to wyżej nie jest to odrębna jednostka, odrębna wieś czy też ulica, a jest 
tylko rodzajem miejscowości określonym w wykazach i rejestrach jako przysiółek Ligota. Do czasu kiedy 
wszystkie systemy ewidencjonowania mieszkańców prowadzone były w formie papierowej taki stan 
nie powodował większych problemów. Po ich zinformatyzowaniu zaczęły pojawiać się spore trudności, gdyż 
systemy pobierały bazy danych z bazy TERYT, a to z kolei nie było zgodne z danymi poszczególnych 
rejestrów, wykazów. Jak np.: przy składaniu corocznego zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego 
i wpisaniu w nim adresu Ligota, Urząd Skarbowy wzywał o wyjaśnienia, ponieważ w jego systemach widniała 
tylko nazwa miejscowości Żywocice bez Ligoty. Również dostawa zamówionych paczek przez kurierów 
stwarzała spore problemy, gdyż w nawigacjach widnieje kilkanaście miejscowości o nazwie Ligota, gdzie są to 
nazwy wsi lub ulic. 

 Od kilkudziesięciu lat ta sytuacja sprawia, że wiele instytucji i sami mieszkańcy mają z tym wiele 
problemów wynikających z faktu, że w różnych systemach tych instytucji miejscowość Ligota różnie jest 
zakwalifikowana. Nie jest to wina tutejszego urzędu. 

 W obecnej sytuacji jedynym rozwiązaniem pozostaje, nadanie Ligocie nazwy ulicy – ul. Ligota 
w Żywociach przy zachowaniu dotychczasowych numerów budynków. Ligota stanie się wtedy ulicą 
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w miejscowości/wsi Żywocice, a każdy mieszkaniec będzie zameldowany w Żywocicach przy ul. Ligota. Stąd 
potrzeba podjęcia niniejszej uchwały. 

  

3)wskazanie jednostek/komórek, na które będzie oddziaływać, 

Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

4)wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji, na które będzie oddziaływać, 

-/- 

5)wskazanie przewidywanych skutków finansowych, 

Koszty tabliczki z nazwą ulicy. 

6)wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych 
w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji. 

Naczelnicy: Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Wydział 
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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