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Co chcę załatwić?

Uzyskać opinię Wojewody Wielkopolskiego do wniosku w sprawie ustalenia, zmiany
lub zniesienia urzędowej nazwy miejscowości lub urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego.

Kogo dotyczy?

Jednostek samorządu terytorialnego.

Co przygotować?

Wniosek rady gminy w sprawie ustalenia, zmiany lub zniesienia urzędowej nazwy miejscowości
lub urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz załączniki w postaci dokumentów:
1) uchwałę rady gminy w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości lub urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego wraz z uzasadnieniem;
2) w przypadku obiektu fizjograficznego należy podać współrzędne geograficzne, tj.
szerokość i długość geograficzną oraz dołączyć opinię zarządu województwa, na terenie
którego znajduje się obiekt;
3) w przypadku wniosku dotyczącego miejscowości zamieszkanych, rada gminy jest
obowiązana przeprowadzić w tych miejscowościach konsultacje z mieszkańcami, w trybie
i na zasadach określonych w podjętej w tym celu uchwale, o którym mowa w art. 5a ust.
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z
późn. zm.);
4) omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości,
których wniosek dotyczy (oddzielnie dla każdej miejscowości), podając liczbę osób
ogółem uprawnionych do głosowania, liczbę osób biorących udział w konsultacjach oraz
liczbę głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się;
5) opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość lub obiekt
fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami;
6) mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami miejscowości, jej części lub obiektu
fizjograficznego, będącej przedmiotem wniosku;
7) mapę ewidencyjną w przypadku wniosku o ustalenie nazwy miejscowości;
8) informację o kosztach finansowych proponowanej zmiany (w podziale na koszty budżetu
państwa, starostwa i gminy);
9) inne informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku (m.in. liczba
mieszkańców ogółem we wnioskowanej miejscowości, dokumenty poświadczające
używanie wnioskowanych nazw).

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Brak ustawowych wzorów dokumentów do wypełnienia.
Wniosek musisz przygotować samodzielnie.

Jak wypełnić
dokumenty?

Wniosek wraz z uzasadnieniem i załącznikami musisz opracować w dwóch egzemplarzach.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Wniosek musisz złożyć do 31 marca danego roku kalendarzowego.

KARTA USŁUGI

Nr 07/2012/OA/6

Ustalanie, zmiana i znoszenie urzędowych
nazw miejscowości i ich części
oraz urzędowych nazw obiektów
fizjograficznych

Data
zatwierdzenia/aktualizacji:
21.09.2018 r.

2/2

Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz :
 przesłać na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61 - 713 Poznań
 złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym w:
00
00
poniedziałki w godz. 8 - 16
30
30
od wtorku do piątku w godz. 7 - 15
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 61 854-13-25.

Co zrobi urząd?

Zweryfikujemy wniosek pod względem formalnym, wojewoda wyrazi opinię w sprawie i wniosek
wraz z opinią wojewody zostanie przekazany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jaki jest czas
realizacji?

30 dni na wydanie opinii przez wojewodę. Opinię wraz z wnioskiem przekazujemy niezwłocznie
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak się odwołać?

Od wydanej opinii wojewody nie możesz się odwołać.
Organ opiniujący w sprawie: Wojewoda Wielkopolski.
Organ decyzyjny w sprawie: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacje
dodatkowe

Adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
tel. 22-315-20-26.
Zmiany publikowane są każdego roku w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612, z późn. zm.).

