
 

 

Uchwała Nr 278/XXXIX/2021     

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 28 października 2021 r. 

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy części miasta Gostynina: 

Pagórek 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1372) art. 8 ust. 1-2 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) Rada Miejska w Gostyninie 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 

Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o zniesienie nazwy części miasta Pagórek na obszarze miasta 

Gostynina. 

 

§ 2 

Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

 W dniu  7 lipca 2021 r. Główny Geodeta Kraju pismem nr KN-PRNG.630.188.2021 

wystąpił do Burmistrza Miasta Gostynina z prośbą o analizę i weryfikację posiadanych materiałów 

źródłowych oraz wskazanie lokalizacji i potwierdzenie stosowania urzędowej nazwy części miasta 

Gostynin: Pagórek ujętej w „Urzędowym wykazie nazw miejscowości i ich części” (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2360) oraz w rejestrze TERYT (identyfikator: 0969066).   

 Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia  2003 roku o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2019, poz. 1443), urzędowe nazwy miejscowości lub 

obiektów fizjograficznych są ustalane, zmieniane lub znoszone na wniosek rady gminy, na której 

obszarze jest położona miejscowość. Rada Gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do 

spraw administracji publicznej za pośrednictwem właściwego wojewody, co uzasadnia wystąpienie z 

powyższym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za  pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego. Podstawą do zniesienia nazwy miejscowości jest „Wykaz urzędowych nazw 

miejscowości i ich części” - obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 października 

2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. 2019, poz. 2360).        

W powyższym wykazie, figuruje nazwa Pagórek, jako część miasta Gostynina. Miejscowość 

wyszczególniona w w/w wykazie jako część miasta Gostynin, w rzeczywistości nie występuje na 

obszarze miasta. 

 W oparciu o art. 8  ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy konsultacje z 

mieszkańcami nie zostały przeprowadzone, ze względu na to, że w\w część miasta jako fizycznie nie 

istniejąca, takowych nie posiada. 

 Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych Burmistrz Miasta Gostynina zwrócił się do Starosty 

Gostynińskiego o wyrażenie opinii co do zniesienia nazwy części miasta Gostynin: Pagórek. Pismem 

nr GK.6642.1.17.2021 z dnia 5 października 2021 r. Starosta Gostyniński pozytywnie  zaopiniował 

zaproponowaną zmianę.  

 Jednocześnie, mając na względzie art. 8 ust. 4 pkt 6  ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1443),  należy 

podnieść, iż zniesienie nazwy miejscowości Pagórek   nie pociągnie za sobą żadnych kosztów. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr 278/XXXIX/2021 

  Rady Miasta  Gostynina                                  

z dnia 28 października 2021 r.                        

 

 

Wniosek o zniesienie urzędowej nazwy części miasta Gostynin: Pagórek 

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego 

 

 Rada Miejska w Gostyninie na podstawie art. 8 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1443), 

zwraca się z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy części miasta Gostynin: Pagórek, która nie 

funkcjonuje na obszarze miasta Gostynina, powiat gostyniński, województwo mazowieckie. 

 

Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z art. 8 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych, urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana i znoszona na wniosek rady 

gminy, na której obszarze jest  położona miejscowość. Rada Gminy przedstawia wniosek ministrowi 

właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem właściwego wojewody. Dążąc do 

uregulowania spraw  związanych z nazewnictwem na terenie Gminy Miasta Gostynina dokonano 

analizy i weryfikacji posiadanych materiałów źródłowych oraz lokalizacji i potwierdzenia stosowania 

urzędowej nazwy części miasta Gostynin: Pagórek ujętej w „Urzędowym wykazie nazw miejscowości 

i ich części” (Dz. U. 2019, poz. 2360) oraz w rejestrze TERYT (identyfikator: 0969066). Z uwagi na 

brak możliwości zlokalizowania na obszarze miasta Gostynina części miasta o nazwie Pagórek, 

Burmistrz Miasta Gostynina, zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości 

i obiektów fizjograficznych wystąpił do Starosty Gostynińskiego z wnioskiem o wydanie opinii 

dotyczącej zniesienia ww. nazwy niefunkcjonującej na obszarze miasta. Pismem nr GK.6642.1.17.2021 

z dnia 5 października 2021 r. Starosta Gostyniński pozytywnie zaopiniował zniesienie części nazwy 

miasta Gostynin: Pagórek. 

 W oparciu o art. 8 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy konsultacje społeczne nie 

zostały przeprowadzone, ze względu na to, że w/w część miasta jako fizycznie nie istniejąca, takowych 

nie posiada. 

 Jednocześnie, mając na względzie art. 8 ust. 4 pkt 6  w/w ustawy należy podnieść, iż 

zniesienie nazwy miejscowości Pagórek   nie pociągnie za sobą żadnych kosztów. 

 Wobec powyższego Rada Miejska w Gostyninie podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z 

wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego o zniesienie nazwy części miasta Gostynin: Pagórek. Mając powyższe na uwadze, 

Rada Miejska w Gostyninie wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

 

 

Załączniki: 

1. Uchwała Nr 278/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 r. w 

sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 

Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy części miasta Gostynin: Pagórek. 

2. Pozytywna opinia Starosty Gostynińskiego z  dnia 7 października 2021 r.  nr: GK.6642.1.17.2021. 


