UCHWAŁA NR XXXII/226/13
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zmiany urzędowej
nazwy miejscowości Stojków na Stójków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pk 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami, Rada Miejska Lądka-Zdroju, uchwala:
§ 1. 1. Wystąpić do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego,
z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stojków na Stójków, z przyczyn określonych
w uzasadnieniu do uchwały.
2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Lądek-Zdrój, dnia ..............2013 r.

…………………………
Minister Administracji i Cyfryzacji
za pośrednictwem
Wojewody Dolnośląskiego

Rada Miejska Lądka-Zdroju, na podstawie art. 8 ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt 1, ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U z 2003r.
Nr 166 poz. 1612 ze zm.) zwraca się o zmianę urzędowej nazwy „Stojków” na „Stójków”.

W wyniku przeprowadzonej analizy urzędowego nazewnictwa w Gminie Lądek-Zdrój,
zostały zbadane i porównane wykazy:
1. Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce z 1980 r. z późniejszymi zmianami;
2. Wykaz miejscowości w Gminie Lądek-Zdrój emitowany z prowadzonego przez GUS systemu
identyfikatorów i nazw miejscowości, będący częścią Krajowego rejestru urzędowego podziału
terytorialnego kraju TERYT; z aktami i dokumentami urzędowymi.

W wyniku przeprowadzonej analizy urzędowego nazewnictwa miejscowości w Gminie
Lądek-Zdrój

stwierdzono

rozbieżność

w przypadku

nazwy

miejscowości

Stojków.

W wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce z 1980 r. oraz w aktualnym TERYT
prowadzonym przez GUS występuje miejscowość „Stojków”.
Nazwa sołectwa ma inne brzmienie niż nazwa powszechnie stosowana przez zarówno
urzędy, jak i mieszkańców. Sołectwo posiadają zwyczajową nazwę Stójków, a nie Stojków,
jak jest wpisane w urzędowym wykazie. We wszystkich dokumentach urzędowych Gminy LądekZdrój, a także na mapach, w ewidencji gruntów i budynków, aktach Urzędu Stanu Cywilnego,
w Statucie Miasta i Gminy, Statucie Sołectwa, stosowana jest nazwa zwyczajowa.
Rada Miejska Lądka-Zdroju , zgodnie z ustawą o z dnia 29 sierpnia 2003r o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U z 2003r. Nr 166 poz. 1612 ze zm.) podjęła
działania związane z przeprowadzeniem procedury administracyjnej mającej na celu zmianę nazwy
miejscowości „Stojków” na „Stójków”. Rada Miejska Lądka-Zdroju w dniu 30 sierpnia 2012 r.
podjęła Uchwałę Nr XXVI/162/12 w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany
urzędowych nazw wsi Wójtówka oraz Stojków.
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Na zebraniu wiejskim odbytym w dniu 30 września 2012 roku, została podjęta Uchwała Nr

3/2012 Zebrania Wiejskiego w Stójkowie, zgodnie z którą mieszkańcy sołectwa w ramach
konsultacji społecznych jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą urzędowej nazwy wsi „Stojków"
na „Stójków”. Konsultacje społeczne przeprowadzane były także z mieszkańcami sołectwa
"Wójtówka", jednak na Zebraniu Wiejskim w dniu 13 września 2012 r., mieszkańcy nie
wypowiedzieli się w tej sprawie. W związku z tym, sprawa zmiany nazwy tej miejscowości zostanie
rozpatrzona w trybie późniejszym, po przeprowadzeniu niniejszych konsultacji.
Burmistrz Lądka-Zdroju wystąpił również do Starosty Kłodzkiego – jako organu właściwego
w sprawach geodezji i gospodarki o wyrażenie opinii w powyższej sprawie. Zgodnie z treścią pisma
ORG.0023.2.2013.ZP z dnia 7 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu Kłodzkiego zaopiniował pozytywnie
zmianę nazwy miejscowości „Stojków” na „Stójków”.
Jednocześnie informuję że w wyniku zmiany nazwy miejscowości zostaną zachowane
granice obrębu Stójków i nie zostanie naruszony istniejący podział na arkusze map ewidencyjnych.
Odnośnie kosztów finansowych proponowanej zmiany nie przewiduje się obciążeń dla budżetu
gminy. Zmiana nie poniesie za sobą kosztów wymiany dowodów osobistych, ani innych
dokumentów z danymi adresowymi mieszkańców, a więc nie będzie uciążliwa dla ich budżetów
domowych.
Zgodnie z dyspozycją art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U z 2003r. Nr 166 poz. 1612 ze zm.) Rada Miejska
Lądka-Zdroju w dniu ………….2013 r. podjęła Uchwałę Nr……………… w sprawie wystąpienia
z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie o zmiany urzędowej nazwy
miejscowości Stojków na Stójków.
Z uwagi na powyższe Rada Miejska Lądka-Zdroju zwraca się do Pana Ministra o zmianę
nazwy miejscowości „Stojków” na „Stójków”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
Załączniki:
1. Uchwała Nr …… Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia………….. w sprawie wystąpienia
z wnioskiem do Ministra Administracji i cyfryzacji w sprawie zmiany nazwy miejscowości
Stojków na Stójków;
2. Uchwała Nr 3/2012 Zabrania Wiejskiego w Stójkowie z dnia 13 września 2012 r. w sprawie
konsultacji mieszkańców sołectwa w sprawie zmiany urzędowej nazwy sołectwa „Stojków”
na „Stójków” oraz Protokół Komisji Skrutacyjnej;
3. Opinia Zarządu Powiatu Kłodzkiego;
4. Mapa topograficzna z zaznaczoną granicą miejscowości, której dotyczy zmiana.
2
Id: EAED507F-252B-493C-B19C-40C254CB8D79. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie
W obowiązującym wykazie urzędowych nazw miejscowości, występuje miejscowość o nazwie "Stojków",
tymczasem faktycznie w Gminie nie funkcjonuje nazwa miejscowości "Stojków", a "Stójków". Znajduje to
odzwierciedlenie
w aktach
i dokumentach
urzędowych.
Z uwagi na powyższe, konieczne jest ujednolicenie stanu faktycznego z prawnym.
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz.U. 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.) urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana,
zmieniana lub znoszona na wniosek Rady Gminy, na obszarze której jest położona miejscowość.
W dniu 30 sierpnia 2012 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XXVI/162/12 w sprawie
konsultacji z mieszkancami w zakresie zmiany urzędowych nazw wsi Wojtówka oraz Stojków. Na zebraniu
wiejskim odbytym w dniu 30 września 2012 roku, została podjęta Uchwała Nr 3/2012 Zebrania Wiejskiego
w Stójkowie, zgodnie z którą mieszkańcy sołectwa w ramach konsultacji społecznych jednogłośnie
opowiedzieli się za zmianą urzędowej nazwy wsi"Stojków" na "Stójków. Konsultacje społeczne
przeprowadzane były także z mieszkancami sołectwa "Wójtówka", jednak na Zebraniu Wiejskim w dniu 13
września 2012 r., mieszkańcy nie wypowiedzieli się w tej sprawie. W związku z tym, sprawa zmiany nazwy tej
miejscowości zostanie rozpatrzona w trybie późniejszym, po przeprowadzeniu niniejszych konsultacji.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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