
UCHWAŁA NR XXVII/138/20 
RADY GMINY KOWIESY 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie stanowiska Rady Gminy Kowiesy dotyczącego propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów 
Fizjograficznych pozostawienia urzędowej nazwy miejscowości Huta Zawadzka jako część wsi Zawady 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443 ) w związku z § 26 ust. 1  Statutu Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z 2018 r.  poz. 4945 i poz. 6279) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Akceptuje się propozycję Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych co do 
pozostawienia urzędowej nazwy miejscowości Huta Zawadzka jako część wsi Zawady, zgodnie z uzasadnieniem 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kowiesy do przekazania wyrażonego stanowiska 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. 

§ 2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zuzanna Dudziak 
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Uzasadnienie

W dniu 21.10.2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wystąpił z wnioskiem o podjęcie działań
zmierzających do zniesienia urzędowych nazw miejscowości Huta Zawadzka (wieś) i Chojnatka (osada)
w związku z realizacją zadania polegającego na określeniu obszarów znajdujących się w zasięgu sieci
zapewniających dostęp do internetu. W wyniku ww. analizy przedmiotowy organ zwrócił uwagę na
nieprawidłowości związane z występowaniem miejscowości, które są niezamieszkałe, w tym niezabudowane
lub ich nazwy są nieużywane, a w dalszym ciągu znajdują się w Wykazie urzędowych nazw miejscowości
(Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2019 r. w sprawie
wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części) i w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału
Terytorialnego Kraju (TERYT). Dokonując analizy zgodności funkcjonującego nazewnictwa na terenie Gminy
Kowiesy z Wykazem urzędowych nazw miejscowości oraz wykazem miejscowości gminy Kowiesy
emitowanym z prowadzonego przez GUS systemu identyfikatorów i nazw miejscowości będących częścią
Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju stwierdzono, że w ww. wykazach figuruje
38 urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Kowiesy, a w urzędowych dokumentach gminy obecnie
nie figurują takie nazwy jak:

1) Chełmce-Towarzystwo (część wsi Chełmce),

2) Chojnatka (osada),

3) Chorbów (część wsi Jeruzal),

4) Dębniak (część wsi Jeruzal),

5) Jeruzal Poduchowny (część wsi Jeruzal),

6) Klin (część wsi Jeruzal),

7) Huta Zawadzka (wieś),

8) Jaśminówka (część wsi Turowa Wola),

9) Nastyczówka (część wsi Turowa Wola),

10) Nowe Zawady (część wsi Wycinka Wolska),

11) Politowizna (część wsi Paplin).

Dążąc do uporządkowania istniejącego nazewnictwa miejscowości na terenie Gminy Kowiesy tj. do
zgodności nazw powszechnie używanych przez mieszkańców, zapisanych w aktach i dokumentach urzędowych
z nazwami występującymi w Wykazie (...) i w TERYT podjęto działania zmierzające do przeprowadzenia
procedury administracyjnej przewidzianej przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443). Po przeprowadzeniu analizy
nazewnictwa w księgach stanu cywilnego z okresu 1917-2002, uchwał Rady Gminy w Kowiesach i Rady
Gminy Kowiesy z okresu 1990-2018, weryfikacji danych w systemach informatycznych urzędu, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Starosty Skierniewickiego w zakresie zniesienia urzędowych nazw miejscowości oraz po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miejscowości, Rada Gminy Kowiesy podjęła uchwałę nr
XVII/88/20 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zniesienia
urzędowych nazw miejscowości. Przedmiotowy wniosek w dniu 26.03.2020 r. został przesłany do Wojewody
Łódzkiego, który przekazał wniosek Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 21.04.2020 r.
04.12.2020 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo znak: DAP-WSUST-7111-1-47/2020 z Departamentu
Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpatrzeniu wniosku przez
Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, która:

- pozytywie zaopiniowała zniesienie urzędowych nazw miejscowości:

1) Chełmce-Towarzystwo (część wsi Chełmce),

2) Chojnatka (osada),

3) Chorbów (część wsi Jeruzal),

4) Jeruzal Poduchowny (część wsi Jeruzal),
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5) Klin (część wsi Jeruzal),

6) Nowe Zawady (część wsi Wycinka Wolska);

- negatywnie zaopiniowała zniesienie nazw miejscowości:

1) Dębniak (część wsi Jeruzal) z uwagi na oddalenie obiektu od miejscowości głównej, obecność na
mapach, używanie nazwy w dokumentach i wyniki konsultacji,

2) Jaśminówka (część wsi Turowa Wola) i

3) Nastyczówka (część wsi Turowa Wola) z uwagi na występowanie nazwy w aktach stanu cywilnego,
a także na wyniki konsultacji,

4) Politowizna (część wsi Paplin) ze względu na wartości historyczne,

5) Huta Zawadzka (wieś) - ze względu występowanie nazwy na mapach.

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych zaproponowała pozostawienie nazwy
miejscowości Huta Zawadzka jako część wsi Zawady.

Rada Gminy Kowiesy przychyla się do propozycji KNMiOF uznając argumentację komisji za zasadną.

Stanowisko to zostanie przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Wojewody Łódzkiego.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DDB06E58-1F6C-4D0D-BF70-E85DE657E05D. podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2

	Załącznik

