
UCHWAŁA NR XIII/86/2020 
RADY GMINY RYBCZEWICE 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Anusin, Bujanica, Chodyłówka, 

Karczew, Łączki, Pasów, Popów. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), oraz art. 8 ust.1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia  2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. 2019 r. poz. 1443 z późn. zm.), Rada Gminy Rybczewice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw następujących miejscowości: Anusin, 
Bujanica, Chodyłówka, Karczew, Łączki, Pasów, Popów. 

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rybczewice 

 
 

Lech Miściur 
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Załącznik do uchwały Nr XIII/86/2020 

Rady Gminy Rybczewice 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 

za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego 

WNIOSEK 

O zniesienie urzędowych nazw miejscowości : Anusin, Bujanica, Chodyłówka, Karczew, Łączki, Pasów 
w Gminie Rybczewice. 

Rada Gminy Rybczewice na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1443) zwraca się o dokonanie 
zniesienia nazw wymienionych miejscowości w Gminie Rybczewice. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych, urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, 
na obszarze której jest położona miejscowość. Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do 
spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, co uzasadnia wystąpienie z powyższym do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego. 

Do wniosku kierowanego do ministra dołącza się również opinię starosty powiatu, na którego terenie jest 
położona miejscowość, przysiółek lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji 
i gospodarki gruntami. Starosta Świdnicki wydał pozytywna opinię w przedmiocie zniesienia nazw 
miejscowości: Anusin, Bujanica, Chodyłówka, Karczew, Łączki, Pasów. 

Zgodnie z „ Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” na terenie gminy Rybczewice 
znajdują się następujące miejscowości, których dotyczy wniosek: 

 
 
Nazwa 
miejscowości 

 
 
Rodzaj 

 
 
Gmina  

 
 
Powiat 

 
 
województwo 

Identyfikator 
miejscowości z 
krajowego 
rejestru 
urzędowego 
podziału 
terytorialnego 
kraju TERYT 

Anusin część wsi 
Stryjno 
Pierwsze 

Rybczewice świdnicki lubelskie 0390410 

Bujanica część wsi 
Stryjno Drugie 

Rybczewice świdnicki lubelskie 0390389 

Chodyłówka kolonia wsi 
Bazar 

Rybczewice świdnicki lubelskie 0390231 

Karczew wieś Rybczewice świdnicki lubelskie 0390343 
Łączki wieś Rybczewice świdnicki lubelskie 0390314 
Pasów kolonia wsi 

Rybczewice 
Drugie 

Rybczewice świdnicki lubelskie 0390350 

Popów część wsi Bazar Rybczewice świdnicki lubelskie 0390225 

Wymienione miejscowości są formalnie niezamieszkałe a ich nazwy nieużywane, należałoby uznać je za 
nieistniejące jednak nadal znajdują się w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, a w 
konsekwencji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).  W gminie 
Rybczewice od kilkudziesięciu lat nie funkcjonują nazwy miejscowości wymienione w tabeli tj. w aktach 
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stanu cywilnego, ewidencji ludności. Zniesienie nazw miejscowości podyktowane jest względami 
społecznymi, gdyż nazwy te nigdy nie były stosowane w praktyce administracyjnej, nie występowały 
w obrocie prawnym w zakresie czynności meldunkowych, ani w zakresie ewidencji gruntów. 

Ze względu na fakt, że miejscowości wskazane w tabeli nie są zamieszkałe nie przeprowadzono 
konsultacji społecznych. 

Koszty finansowe proponowanej zmiany to koszt mapy topograficznej – 86,40 zł. 

Wobec powyższego zasadnym jest uporządkowanie nazw miejscowości w Gminie Rybczewice. Rada 
Gminy Rybczewice wnosi o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Anusin, Bujanica, Chodyłówka, 
Karczew, Łączki, Pasów. 

Załączniki: 

1. Uchwała Nr XIII/86/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wystąpienia 
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego 
o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Anusin, Bujanica, Chodyłówka, Karczew, Łączki, Pasów, Popów. 

2. Pozytywna opinia Starosty Świdnickiego. 

3. Mapa topograficzna.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych, urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek
rady gminy, na obszarze której jest położona miejscowość. Rada gminy przedstawia wniosek
ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody.
Zgodnie z „ Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” na terenie gminy Rybczewice
znajdują się następujące miejscowości, których dotyczy wniosek:

Nazwa
miejscowości

Rodzaj Gmina Powiat województwo

Identyfikator
miejscowości z
krajowego
rejestru
urzędowego
podziału
terytorialnego
kraju TERYT

Anusin część wsi
Stryjno
Pierwsze

Rybczewice świdnicki lubelskie 0390410

Bujanica część wsi
Stryjno
Drugie

Rybczewice świdnicki lubelskie 0390389

Chodyłówka kolonia wsi
Bazar

Rybczewice świdnicki lubelskie 0390231

Karczew wieś Rybczewice świdnicki lubelskie 0390343

Łączki wieś Rybczewice świdnicki lubelskie 0390314

Pasów kolonia wsi
Rybczewice

Drugie

Rybczewice świdnicki lubelskie 0390350

Popów część wsi
Bazar

Rybczewice świdnicki lubelskie 0390225

Wymienione miejscowości są formalnie niezamieszkałe a ich nazwy nieużywane, należałoby uznać

je za nieistniejące jednak nadal znajdują się w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich

części, a w konsekwencji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju

(TERYT). W gminie Rybczewice od kilkudziesięciu lat nie funkcjonują nazwy miejscowości

wymienione w tabeli tj. w aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności. Zniesienie nazw

miejscowości podyktowane jest względami społecznymi, gdyż nazwy te nigdy nie były stosowane

w praktyce administracyjnej, nie występowały w obrocie prawnym w zakresie czynności

meldunkowych, ani w zakresie ewidencji gruntów.

Wobec powyższego zasadnym jest uporządkowanie nazw miejscowości w Gminie Rybczewice.
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