
UCHWAŁA NR XXXI/272/21 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Śląskiego o zniesienie nazwy miejscowości Osada Leśna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.           
z 2021 r. poz. 1372) i art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala co 
następuje: 

§ 1. Wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem 
Wojewody Śląskiego, o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Osada Leśna. 

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Prubant 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/272/21 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 28 września 2021 r.   

  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

za pośrednictwem Wojewody Śląskiego  

  

WNIOSEK 
o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Osada Leśna 

Rada Gminy we Wręczycy Wielkiej na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) zwraca się 
o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Osada Leśna położonej na terenie gminy Wręczyca Wielka. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) - urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub 
znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny. 

Urzędowa nazwa miejscowości Osada Leśna nie jest używana w obiegu urzędowym. Nie występuje 
w dokumentach ewidencji ludności, brak jest również osób zameldowanych na pobyt stały bądź czasowy. 
Miejscowość ta fizycznie nie istnieje. W związku z powyższym zniesienie urzędowej nazwy w/w miejscowości 
jest uzasadnione. 

W związku z brakiem osób zamieszkałych na terenie w/w miejscowości przeprowadzenie konsultacji 
z mieszkańcami nie było konieczne. 

Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy w dniu 25.08.2021 r. Starosta Kłobucki pozytywnie 
zaopiniował proponowane zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Osada Leśna. 

Gmina nie posiada map topograficznych, na których zaznaczone byłyby granice w/w miejscowości. 

Nadmieniam, iż Gmina nie poniesie żadnych kosztów finansowych związanych ze zniesieniem urzędowej 
nazwy miejscowości Osada Leśna, ponieważ miejscowość nie istnieje. 

Z uwagi na powyższe Rada Gminy Wręczyca Wielka, zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) wnioskuje 
o zniesienie nazwy miejscowości Osada Leśna.
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