
  

UCHWAŁA NR XXV/188/2021 

RADY GMINY WIZNA 

z dnia 31 marca 2021 r. 

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

Wojewody Podlaskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Rusiniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. 

poz. 713 ze zm.) i art. 8 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 

i obiektów fizjograficznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1443), Rada Gminy Wizna uchwala co następuje: 

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

Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Rusiniec 

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady 

Iwona Grodzka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 kwietnia 2021 r.

Poz. 1458



Załącznik do uchwały Nr XXV/188/2021 

Rady Gminy Wizna 

z dnia 31 marca 2021 r. 

Wniosek o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Rusiniec 

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego 

     Rada Gminy Wizna na podstawie art. 8 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1443), zwraca się o zniesienie urzędowej nazwy 

miejscowości Rusiniec, która położona jest w gminie Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie Podlaskiem 

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 Gminy Wizna dokonano analizy zgodności nazewnictwa miejscowości Rusiniec biorąc pod uwagę 

wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części. Według wykazu urzędowych nazw miejscowości  

na terenie Gminy Wizna występuje nazwa miejscowości Rusiniec, tymczasem faktycznie w Gminie Wizna 

brak jest w/w miejscowości. 

      Rada Gminy Wizna przystępując do procedury zniesienia urzędowej nazwy nie przeprowadziła konsultacji 

z mieszkańcami, ponieważ miejscowość Rusiniec jako fizycznie nie istniejąca takowych nie posiada. Zgodnie 

z art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Wójt Gminy 

Wizna zwrócił się do Starosty Łomżyńskiego o wyrażenie opinii co do zniesienie nazwy miejscowości 

Rusiniec. Starosta Łomżyński w piśmie z dn. 22.03.2021 znak: GN-III.6641.18.2021 ocenił proponowaną 

zmianę w sposób pozytywny. 

      Informacja o kosztach finansowanych proponowanej zmiany 

      Jednocześnie, mając na względzie art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości 

i obiektów fizjograficznych, należy podnieść, iż zniesienie nazwy Rusiniec nie pociągnie za sobą żadnych 

kosztów. 

      Wobec powyższego Rada Gminy Wizna podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem  

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zniesienie 

nazwy miejscowości Rusiniec. Mając powyższego na uwadze, uporządkowanie nazw miejscowości położonych 

na terenie Gminy Wizna, Rada Gminy wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku i zniesienie urzędowej nazwy 

Rusiniec. 

 

 

Załączniki: 

1. Uchwała Nr XXV/188/2021, Rady Gminy Wizna z dnia 31.03.2021 r., sprawie wystąpienia z wnioskiem 

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zniesienie 

urzędowej nazwy miejscowości Rusiniec 

2. Pozytywna opinia Starosty Łomżyńskiego z dn. 22.03.2021 znak: GN-III.6641.18.2021 
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