
PROJEKT 

UCHWAŁA  NR ……………… 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia  2013r. 

 

w  sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwy miejscowości Ciepłe Pierwsze na 

Ciepłe A 

   

Na podstawie art. 8  ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych /Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zm./ po przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Ciepłe Pierwsze 

 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

Wystąpić z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego o dokonanie zmiany nazwy miejscowości Ciepłe Pierwsze na Ciepłe A 

  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

  § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W stosunkach publicznych wolno używać nazw miejscowości jedynie w brzmieniu 

urzędowym nadanym w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku, o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm). 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy, urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, 

zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. 

Przepis art. 3 ust. 2 zdanie drugie ustawy stanowi iż do określenia  i zmiany rodzaju miejscowości lub 

obiektu fizjograficznego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące ustalania zmian ich nazw. 

W wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, w wykazie prowadzonym 

przez Główny Urząd Statystyczny w ramach krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju TERYT  oraz w ewidencji gruntów i budynków występują  rozbieżności w nazwie 

miejscowości. 

Nazwa miejscowości Ciepłe Pierwsze w prowadzonej przez Starostwo Powiatu 

Grodziskiego ewidencji gruntów i budynków  nie występuje, zaewidencjonowana jest natomiast 

miejscowość Ciepłe A. Stan ten potwierdzają także inne urzędowe ewidencje, tj. podatkowa, centralna 

baza danych ksiąg wieczystych.  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26’/2013 Wójta Gminy Żabia Wola  z dnia 19 czerwca 

2013 roku w dniach od 19 czerwca 2013 roku do dnia 30 sierpnia 2013 roku przeprowadzono 

konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi.  

Udział w konsultacjach wzięło 82,35% uprawnionych mieszkańców wsi, za zmianą (przywróceniem) 

nazwy miejscowości wypowiedziało się 85,7% biorących udział w konsultacjach, co stanowi 70,59% 

ogólnej liczby osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. 

W dniu 24 września 2013 roku Wójt Gminy Żabia Wola wystąpił do Starosty Powiatu 

Grodziskiego z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej proponowanej zmiany nazwy miejscowości. 

Starosta Powiatu Grodziskiego w piśmie znak  WO.033.51.2013 z dnia 8 października 

2013 roku wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.  

Rada Gminy wykonując przedmiotową uchwałę przedstawi wniosek Ministrowi 

Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy 

miejscowości zamieszkanej, rada gminy była obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie 

konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym. Do wniosku kierowanego do ministra dołącza się również opinię starosty 

powiatu, na którego terenie położona jest miejscowość, jako właściwego w prawach geodezji i 

gospodarki gruntami. 

 

 

 

 


