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Projekt 
 
z dnia  16 listopada 2013 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU 

z dnia .................... 2013 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 
645) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rada Miejska w Olecku uchwala  
co następuje: 

§ 1.  Występuje się do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego,  

z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kolonie Dąbrowskie (rodzaj osada). 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Karol Sobczak 
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Uzasadnienie  

Stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości  
i obiektów fizjograficznych  podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane 
do używania urzędowych nazw miejscowości. Urzędowa nazwa miejscowości Kolonie Dąbrowskie nie jest obecnie używana. 
Dla miejscowości Dąbrowskie (rodzaj wieś) i Kolonie Dąbrowskie (rodzaj osada) prowadzona jest wspólna numeracja 
nieruchomości. Mieszkańcy miejscowości Kolonie Dąbrowskie w dokumentach tożsamości mają wpisane miejsce 
zameldowania Dąbrowskie. Zniesienie urzędowej nazwy Kolonie Dąbrowskie (rodzaj osada) i włączenie tego obszaru 
w granice miejscowości Dąbrowskie (rodzaj wieś) nie spowoduje konieczności zmiany numeracji nieruchomości ani wymiany 
dokumentów tożsamości mieszkańców oraz nie będzie miało wpływu na przebieg granic obrębów geodezyjnych. 
Proponowana zmiana nie spowoduje poniesienia przez mieszkańców skutków finansowych.  

Burmistrz Olecka zarządzeniem Nr ORN.0050.86.2013 z dnia 4 września 2013 r. zarządził przeprowadzenie w formie 
ankiety konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kolonie Dąbrowskie, które odbyły się 
w dniach 11 – 30 września 2013 r. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy zameldowani 
w miejscowości Dąbrowskie od nr 18 do nr 23, posiadający w dniu 11 września 2013 r. czynne prawo wyborcze do Rady 
Miejskiej.  

Cel i sposób przeprowadzenia konsultacji zostały określone w ogłoszeniu podanym  
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

Rada Miejska w Olecku została poinformowana o wynikach konsultacji pismem  
nr RG.0113.1.2013 z dnia 14 października 2013 r.  

Za likwidacją nazwy miejscowości Kolonie Dąbrowskie oddano 22 głosy na 23 osoby uprawnione do głosowania. Zgodnie 
z założeniem przyjętym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji, nie dostarczenie ankiety w podanym terminie jest 
traktowane jako zgoda na proponowane zniesienie nazwy miejscowości, zatem za zniesieniem nazwy opowiedziały się 
23 osoby.  

 Starosta Olecki pismem Nr GN.6620.72.2013 z dnia 8 października 2013 r. pozytywnie zaopiniował zniesienie 
urzędowej nazwy miejscowości Kolonie Dąbrowskie.      

Wniosek o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Burmistrz Olecka składa za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - 
Mazurskiego do Ministra Administracji i Cyfryzacji w terminie do dnia 31 marca 2014 r. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
zniesienie urzędowej nazwy miejscowości nastąpi z dniem 1 stycznia 2015 r.  

Olecko, 16 października 2013 r. 


