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UCHWAŁA Nr ....................

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy 
miejscowości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 
717; Nr 162 poz. 1568; z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; z 2005 r. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 
327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; 
Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142; Nr 28 poz. 146; Nr 106 poz. 675; Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 8 ust. 1, 2 i 4 pkt 1 i 
6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. 
z 2003 Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

1) Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody 
Dolnośląskiego o zniesienie z Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce ustalonym Zarządzeniem 
Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980r. urzędowej 
nazwy: 

a) część miasta – Czerniewice 

b) część miasta – Lipniki 

c) część miasta – Bełdów 

d) część miasta – Bieśnik 

e) część miasta – Koźlanki 

f) część miasta – Wielogóra 

2) Treść wniosku stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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Załącznik do Uchwały Nr ....................  

Rady Miejskiej Legnicy  

z dnia....................2012 r. 

Minister Administracji i Cyfryzacji 

za pośrednictwem 

Wojewody Dolnośląskiego 

Wniosek 

Rada Miejska Legnicy, działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zm.) wnosi o zniesienie nazw: 

1. część miasta – Czerniewice 

2. część miasta – Lipniki 

3. część miasta – Bełdów 

4. część miasta – Bieśnik 

5. część miasta – Koźlanki 

6. część miasta – Wielogóra 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pismami z dnia 1 marca 2007 r. nr AP/712-162/07/SK, 
z dnia 4 kwietnia 2007 r. nr AP/712-162(1)/07/SK, z dnia 1 kwietnia 2009 r. nr DAP/712-162(2)/07/09/MGł, 
z dnia 2 lutego 2011 r. nr DAP-GiK-712-1-34/11/MP wskazało rozbieżności w nazwach występujących na 
terenie miasta Legnicy w stosunku do Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce wprowadzonego 
w życie zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i ochrony Środowiska z dnia 10 
lipca 1980 r. 

Nie zachowała się nazwa Czerniewice jako była osada w gminie Krotoszyce. Obszar tej jednostki został 
włączony do miasta 1983 r. i obejmował tereny wchodzące w były obszar strefy ochronnej Huty Miedzi 
Legnica. Osada Czerniewice, podobnie jak i tereny zabudowane wsi Białka i Pawłowice Małe (poza stacją PKP 
– Pawłowice Małe) zostały wysiedlone, a budynki rozebrane zgodnie z planem zagospodarowania wspomnianej 
strefy ochronnej Huty Miedzi Legnica. Wszystkie pozostałe nazwy objęte Wykazem urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce z roku 1980, powinny ulec likwidacji w związku z przeprowadzonymi zmianami granic 
miasta Legnicy, ponieważ nazwy te nie występują w obiegu publicznym, w obrocie prawnym, w zakresie 
czynności meldunkowych, ani w zakresie danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków. 

W związku z tym, że w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce z 1980 r. oraz aktualnym TERYT 
prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny występują nazwy jako części miasta, a nie jest 
w powszechnym miejscowym użyciu Rada Miejska Legnicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych  (Dz. U. Nr 166, poz. 1612) podjęła działania 
związane ze zniesieniem nazw miejscowości jako części miasta i pozostawienie jednej nazwy miasto Legnica. 

Zniesie nazw miejscowości nie pociągnie za sobą żadnych skutków finansowych zarówno dla gminy, 
powiatu oraz Skarbu Państwa. Nie zachodzi również potrzeba konsultacji z mieszkańcami, ponieważ wszyscy 
zameldowani są w mieście Legnica. 

Pozostawienie wyżej wymienionych części miasta w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce 
byłoby nieuzasadnione, ponieważ miejscowości o takich nazwach nie istnieją. W związku z powyższym 
wniosek o zniesienie nazw jest celowy i zasadny. 
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Uzasadnienie

Przeprowadzona weryfikacja wykazała, że w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce ustalonym 
Zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 
1980r. figurują części miasta: Czerniewice, Lipniki, Bełdów, Bieśnik, Koźlanki, Wielogóra. 

Nazwy ujęte w wykazie faktycznie nie występują w obiegu publicznym, w obrocie prawnym, w zakresie 
czynności meldunkowych, ani w zakresie ewidencji gruntów i budynków. Dokonanie zniesienia nazw nie wiąże 
się z żadnymi kosztami gminy, ani Skarbu Państwa. Pozostawienie wyżej wymienionych części miasta ujętych 
w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce byłoby nieuzasadnione, sprzeczne ze stanem faktycznym. 
W związku z powyższym wniosek o dokonanie zniesienia urzędowej nazwy „część miasta Czerniewice, część 
miasta Lipniki, część miasta Bełdów, część miasta Bieśnik, część miasta Koźlanki, część miasta Wielogóra” jest 
celowy i zasadny. 

 

Dyrektor Biura Geodety 
Miejskiego 

Wacław Baran

Prezydent Miasta Legnicy 

Tadeusz Krzakowski


