
UCHWAŁA NR 355/VII/16
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie 
urzędowej nazwy miejscowości Wszemil, stanowiącej przysiółek Jastrzębia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku
o urzędowych nazwach miejscowości i o obiektów fizjograficznych (Dz. Nr 166, poz. 1612,
z pózn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 
Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Wszemil, stanowiącej przysiółek Jastrzębia 
i wprowadzenie na całym terenie nazwy miejscowości Jastrzębie.

§ 2. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa § 1 zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi 
z mieszkańcami Jastrzębia.

§ 3. Wniosek o zniesienie urzędowej nazwy Wszemil - przysiółek miejscowości Jastrzębie stanowi 
załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 4. Położenie przysiółka Wszemil określa mapka stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr 267/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z 26 września 2016 roku 

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie 
urzędowej nazwy miejscowości Wszemil, stanowiącej przysiółek Jastrzębia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 355/VII/16

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 10 października 2016 r.

Wniosek o zniesienie urzędowej nazwy Wszemil - przysiółek miejscowości Jastrzębie

WNIOSEK
o zniesienie urzędowej nazwy Wszemil - przysiółek miejscowości Jastrzębie

Rada Miejska w Namysłowie zwraca się z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy Wszemil - 
przysiółek miejscowości Jastrzębie w gminie Namysłów.

W dniu 09 marca 2016 roku Radna Danuta Łukasiak wraz z mieszkańcami wsi Jastrzębie zwróciła się 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie z wnioskiem o wykreślenie z ewidencji 
miejscowości przysiółka Wszemil.

Zgodnie z   art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 29 sierpnia 2003 r. o  urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych (Dz. Nr 166, poz. 1612 ze zm.) w dniach 17-31 lipca 2016 r. zostały 
przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami wsi Jastrzębie, dotyczące zniesienia urzędowej nazwy 
Wszemil. Podczas przeprowadzonych w formie ankiet konsultacji większość mieszkańców uprawnionych 
do głosowania pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zniesienia urzędowej nazwy Wszemil 
i wprowadzenie na całym terenie nazwy miejscowości Jastrzębie.

Zgodnie z   art. 8  ust. 4  pkt. 4  ww. ustawy w  dniu 19 sierpnia 2016 roku, Starosta Namysłowski 
pozytywnie zaopiniował proponowane zniesienie urzędowej nazwy Wszemil - stanowiącej przysiółek wsi 
Jastrzębie. Dla przysiółka Wszemil nie jest prowadzona odrębna numeracja porządkowa nieruchomości 
oraz brak jest zameldowań na obszarze przysiółka. Zniesienie urzędowej nazwy Wszemil nie skutkuje 
żadnymi kosztami finansowymi.

Z uwagi na powyższe Rada Miejska w Namysłowie, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.  U.  z 2003r. Nr 166, poz. 1612), 
wnioskuje o zniesienie nazwy Wszemil stanowiącej przysiółek miejscowości Jastrzębie i wprowadzenia 
na całym terenie nazwy Jastrzębie.

Załączniki:
1) Uchwała nr 267/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej 
nazwy miejscowości Wszemil, stanowiącej przysiółek Jastrzębie.

2) Opinia Starosty Namysłowskiego z dnia 19 sierpnia 2016 roku.
3) Mapa topograficzna z zaznaczonym terenem.
4) Protokół z ustaleń wyników konsultacji.

Id: 5D39E8CD-92B2-4BC6-9CCA-7E008D32A39F. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/16

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 10 października 2016 r.

Lokalizacja przysiółka Wszemil
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