
 

UCHWAŁA  NR  XXXVIII/152/2021

RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 22 grudnia 2021 roku

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

pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Starbacicha

- Gajówka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym   (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) i art. 8 ust 1-2  i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29

sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1443) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:  

§1.  Postanawia  się  wystąpić  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  za

pośrednictwem  Wojewody  Łódzkiego  z  wnioskiem  o  zniesienie  urzędowej  nazwy  miejscowości

Starbacicha – Gajówka.  

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

         ANDRZEJ  MELON



Załącznik do uchwały NR XXXVIII/152/2021

Rady Miasta Skierniewice

z dnia 22 grudnia 2021 roku

Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego

o zniesienie urzędowej nazwy  Starbacicha – Gajówka

Rada Miasta Skierniewice na podstawie art. 8 ust 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o

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

się  o  zniesienie  urzędowej  nazwy  miejscowości  Starbacicha  –  Gajówka  w  mieście  Skierniewice,

województwie łódzkim.

Uzasadnienie

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

urzędowa nazwa miejscowości jest  ustalana, zmieniana lub 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. Do wniosku kierowanego

do ministra dołącza się również opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość

lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami. 

Dążąc do uregulowania spraw związanych z nazewnictwem na terenie Miasta Skierniewice

dokonano analizy zgodności nazewnictwa miejscowości Starbacicha – Gajówka biorąc pod uwagę

„Wykaz urzędowych nazw miejscowości  i  ich  części”  oraz  rejestr  TERYT (identyfikator  1041290).

Według wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz rejestr TERYT na terenie Miasta

Skierniewice występuje nazwa  Starbacicha – Gajówka, tymczasem faktycznie w mieście Skierniewice

brak jest w/w nazwy. Miasto Skierniewice nie posiada informacji o jej lokalizacji.

Rada  Miasta  Skierniewice  przystępując  do  procedury  zniesienia  urzędowej  nazwy  nie

przeprowadziła  konsultacji  z  mieszkańcami,  ponieważ  miejscowość  Starbacicha  –  Gajówka  jako

fizycznie nie istniejąca mieszkańców nie posiada.

Prezydent  Miasta  Skierniewice  działający  jako  Starosta  Skierniewic  -  miasta  na  prawach

powiatu w piśmie GNR.6625.9.2021 z dnia 09 grudnia 2021 roku, wyraził  pozytywną opinię co do

zniesienia nazwy miejscowości Starbacicha – Gajówka.

Informacja o kosztach finansowych proponowanej zmiany

Mając na względzie art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów

fizjograficznych, należy podnieść, iż zniesienie miejscowości Starbacicha – Gajówka nie pociągnie za

sobą żadnych kosztów finansowych.



Wobec  powyższego  Rada  Miasta  Skierniewice  podjęła  uchwałę  w  sprawie  wystąpienia

z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego

o zniesienie urzędowej nazwy Starbacicha- Gajówka.

Mając  na  uwadze  powyższe  Rada  Miasta  Skierniewice  wnosi  o  pozytywne  rozpatrzenie

wniosku i zniesienie urzędowej nazwy Starbacicha- Gajówka.

Załączniki:

1. Uchwała Nr XXXVIII/152/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie

wystąpienia  z  wnioskiem  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  za  pośrednictwem

Wojewody Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Starbacicha – Gajówka.

2. Pozytywna opinia Prezydenta Miasta Skierniewice działającego jako Starosta Skierniewic – pismo

nr GNR.6625.9.2021 z dnia 09 grudnia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

         ANDRZEJ  MELON
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