
UCHWAŁA NR XXI/ 136 / 2016
RADY GMINY LIPIE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za pośrednictwem Wojewody Śląskiego

o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości: Danków - Osada, stanowiącej część wsi Danków

Na podstawie art.3 i art. 8 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 166 poz.1612 z późń. zm.) oraz 

art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

1515 z późń. zm), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi  Danków

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Występuje się z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Danków - Osada, 

stanowiącej część wsi Danków.

§ 2. Uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/ 136 / 2016

Rady Gminy Lipie

z dnia 30 marca 2016 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

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

gminy.

Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji 

za pośrednictwem Wojewody Śląskiego. W przypadku wniosku dotyczącego miejscowości 

zamieszkanej, rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje 

społeczne z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust.2 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Do wniosku należy także dołączyć opinię starosty powiatu, 

na którego terenie położona jest miejscowość.

Podstawą do zniesienia nazwy miejscowości jest wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich 

części, ogłoszony Obwieszczeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015r. (Dz.U 

z 2015r. poz.1636). Miejscowość Danków - Osada występuje w tym wykazie jako część wsi Danków.

DANKÓW - OSADA w obowiązującym wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części

nazwa rodzaj gmina powiat województwo
Identyfikator
miejscowości 

TERYT
dopełniacz przymiotnik

Danków-
Osada

część wsi 
Danków Lipie Kłobucki śląskie 0137839 -kowa -Osady -

Za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Danków - Osada, przemawia fakt, że nazwa 

miejscowości faktycznie nie występuje w obrocie prawnym w zakresie czynności meldunkowych, ani 

numeracji porządkowej budynków. Również mieszkańcy gminy Lipie, w tym mieszkańcy wsi 

Danków nie posługują się nazwą miejscowości prywatnie. Miejscowość jest niezamieszkała. Na 

terenie miejscowości Danków - Osada zlokalizowane są się dwa przedsiębiorstwa: ZPHU ''PALTEX" 

oraz ZPHU MURABET. Brak jest natomiast na terenie miejscowości zabudowań przeznaczonych na 

cele mieszkaniowe.

Ponadto miejscowość Danków - Osada była przedmiotem korespondencji między Śląskim 

Urzędem Wojewódzkim reprezentowanym przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego (pismo z 7 kwietnia 2015r.) a tutejszym Urzędem Gminy Lipie, 

w związku z pismem  podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Pana Marka 

Wójcika nr DAP-WSUST.722.39.2015 z dnia 1 kwietnia 2015r., dotyczącego podjecia działań w celu 
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uporządkowania wykazu nazw miejscowosci, ponieważ została ujęta w wykazie urzędowych nazw 

miejscowosci do wyjaśnienia (stan na 15.12.2014r.).

Mając na uwadze powyższe oraz opinię mieszkańców wsi Danków zwracamy się do Pana 

Ministra o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Danków - Osada, stanowiącej część wsi 

Danków.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski

Załączniki do uzasadnienia :

I. Omówienie wyników konsultacji
II. Informacja o kosztach finansowych proponowanej zmiany
III. Opinia Starosty
IV. Mapa topograficznaw skali 1:10000, Lipie, układ 1965, arkusz 511.213
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Załącznik Nr I do Uzasadnienia

I. Omówienie wyników konsultacji
Ze względu na to, że w miejscowości Danków - Osada nikt nie jest zameldowany i starając się 

jednocześnie wypełnić dyspozycję zawartą w art. 8 ust.2 i 4 pkt.3 ustawy o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych, przeprowadzono konsultacje społeczne we wsi Danków. 

Przedmiotem konsultacji było uzyskanie opinii w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości 

Danków-Osada, stanowiącej część wsi Danków.

Konsultacje zostały zorganizowane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Lipie nr 

0050.14.2016 z 22 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych we wsi 

Danków oraz Uchwały Rady Gminy Lipie nr XLV/427/2014 z 23 kwietnia 2014r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie. Ogłoszenie o konsultacjach wraz 

z harmonogramem podano do publicznej wiadomości 23 lutego 2016r. poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipie i wsi Danków oraz zamieszczenie na stronie internetowej BIP 

oraz  UG Lipie. Zgodnie z harmonogramem konsultacje odbyły się w dniach od 24.02.2016r. do 

15.03.2016r. i polegały na udzieleniu, przez osoby do tego uprawnione tzn. pełnoletnie na stałe 

zameldowane we wsi Danków, odpowiedzi na pytanie zawarte w formie ankiety imiennej. Pozostałe 

osoby mogły wyrazić swoją opinię poprzez wypełnienie formularza uwag. Wzór ankiety imiennej 

i formularza uwag stanowiły załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Lipie 0050.14.2016 

z 22 lutego 2016r.

Mieszkańcy upoważnieni do udziału w ankiecie mieli za zadanie odpowiedzieć na 

pytanie:,,Czy jest Pani / Pan za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości: Danków – Osada, 

stanowiącej część wsi Danków ?” poprzez dokonanie wyboru jednej z trzech dostępnych 

odpowiedzi : ,,TAK”, ,,NIE”, ,,Wstrzymuję się od głosu”.

W zapytaniu ankietowym udział wzięło ok. 2% uprawnionych do tego osób. Zdecydowana 

wiekszość z nich opowiedziała się za zniesieniem urzędowej nazwy miejscowości Danków-Osada 

co przedstawia tabela wyników.

Wyniki ankiety
odpowiedzi w ważnych ankietachLiczba osób uprawnionych

do udziału w ankiecie Liczba ważnych ankiet ,,TAK” ,,NIE” Wstrzymuję się od 
głosu

435 9 7 2 0

Nikt nie złożył wypełnionego formularza uwag.

Na podstawie §12 ust.2 uchwały Rady Gminy Lipie XLV/427/2014 z 23 kwietnia 2014r. uznano, że 

spełniony został wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych.
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Protokół z konsultacji został podany do publicznej wiadomości 22.03.2016r. poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipie oraz zamieszczenie na stronie internetowej BIP 

Lipie.

Załączniki do I:

1. Uchwała Rady Gminy Lipie nr XLV/427/2014 z 23 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie (Dz.U. z 2014r.poz.2560)

2. Zarządzenie Wójta Gminy Lipie nr 0050.14.2016 z 22 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych we wsi  Danków

3. Protokół z konsultacji z 22.03.2016r.
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Załącznik Nr II do Uzasadnienia

II. Informacja o kosztach finansowych proponowanej zmiany
Odnośnie kosztów finansowych proponowanej zmiany nie przewiduje się żadnych skutków 

finansowych dla budżetu gminy, mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Proponowana zmiana 

ma charakter wyłącznie formalny i jej celem jest zmiana zapisów w obowiązującym urzędowym 

wykazie miejscowości i ich części, ponieważ nazwa miejscowości: Danków - Osada, stanowiąca 

część wsi Danków nie funkcjonuje w obiegu prawnym. W tym w szczególności nie będzie potrzeby:

- Wymiany dowodów osobistych, ani innych dokumentów z danymi adresowymi, ponieważ 

dla miejscowości Danków- Osada nie prowadzono numeracji porządkowej budynków oraz 

w miejscowości nie prowadzono meldunku. W wydruku statystyki z ewidencji ludności 

gminy Lipie, wykazana jest jedynie miejscowość Danków, w której zameldowanych jest 

488 osób. Natomiast z wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej wynika, że dwa przedsiębiorstwa położone w miejscowości Danków - Osada, 

tj.ZPHU ''PALTEX" i ZPHU MURABET wykonują swoją działalność pod adresami 

odpowiednio  Danków 155 i Danków 156.

- Zmiany i uzupełnienia dokumentów strategicznych gminy i aktów prawa miejscowego. Na 

terenie objętym wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

o nazwie Zbiornik Wodny ,,Danków" i nie ma w nim żadnych informacji o miejscowości 

Danków-Osada. Również w innych dokumentach strategicznych nie ma wzmianki o 

miejscowości Danków-Osada.

- Oznakowania wsi Danków dodatkowymi znakami drogowymi w związku ze zniesieniem 

urzędowej nazwy miejscowości Danków-Osada.

Załączniki do II:

1. Wydruk ze statystyki ludności wg. stanu na 15.03.2016 r.

2. Wydruki z CEiDG dla ZPHU ''PALTEX" oraz ZPHU MURABET
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Załącznik Nr III do Uzasadnienia

III. Opinia Starosty
Stosownie do art. 8 ust.4 pkt.4 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych, Wójt Gminy Lipie pismem nr RL.0113.3.2016 z 18 stycznia 2016r. wystąpił do 

Starosty Kłobuckiego - jako organu właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami 

o wyrażenie opinii w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Danków - Osada, 

stanowiącej część wsi Danków. Starosta Kłobucki w ciągu 30 dni od daty otrzymania w/w pisma tj. 

19.01.2016r. nie wyraził opinii w przedmiotowej sprawie. W związku z czym w myśl art. 8 ust.5 

pkt.2 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, wymóg zasięgnięcia 

opinii został spełniony.
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