
Uchwała Nr XLII/282/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 października 2020 roku 

 

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

za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy  

miejscowości Stare Obłuże (osada) na terenie gminy Kosakowo. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) art. 8 ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U.                     

z 2019r., poz. 1443)   

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 

Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stare 

Obłuże (osada) na terenie gminy Kosakowo.  

§ 2 

Treść wniosku, o którym mowa w stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 października 

2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (tj. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2360) w „wykazie” tym figuruje nazwa: Stare Obłuże (osada), gmina Kosakowo, powiat 

pucki, województwo pomorskie. Miejscowość ta faktycznie znajduje się poza granicami 

administracyjnymi gminy Kosakowo, na terenie miasta Gdynia. Mając na uwadze 

uporządkowanie nazw miejscowości położonych na terenie gminy Kosakowo, zasadnym jest 

zniesienie urzędowej nazwy miejscowości. 

Zgodnie z art . 8 ust . 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, 

zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze położona jest dana 

miejscowość. Zgodnie z art. 8 ust. 2  ustawy z dnia 29  sierpnia 2003 roku o urzędowych 

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

gminy przedstawia wniosek o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości ministrowi 

właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. Zatem podjęcie 

przez Radę Gminy Kosakowo niniejszej uchwały wynika z powołanych przepisów.  

Zniesienie nazwy Stare Obłuże (osada) nie spowoduje żadnych skutków finansowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kosakowo  

Nr XLII/282/2020 z dnia 29 października 2020 roku 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

za pośrednictwem  

Wojewody Pomorskiego  

 

 

WNIOSEK 

 

       Rada Gminy Kosakowo, działając na podstawie art. 8 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 

sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 1443) zwraca się z wnioskiem o zniesienie nazwy miejscowości Stare 

Obłuże (osada) położonej w gminie Kosakowo, powiecie puckim, województwie pomorskim. 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1443) urzędowa nazwa 

miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której 

obszarze położona jest dana miejscowość. Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi 

właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem właściwego wojewody, co 

uzasadnia wystąpienie z powyższym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. Do wniosku dołącza się m.in. opinię starosty 

powiatu, na terenie którego jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako 

właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami. Podstawą do zniesienia nazwy 

miejscowości jest „Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części” (obwieszczenie 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu 

urzędowych nazw miejscowości i ich części, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2360).  

Pismem z dnia 12 listopada 2019 r. znak: DSA.WGD.071.1084.2019.1 Prezes Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej wystąpił do Wójta Gminy Kosakowo o przeanalizowanie                     

i podjęcie działań zmierzających do zniesienia nazwy Stare Obłuże (osada). Miejscowość ta 

figuruje w „Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części”. Na podstawie analiz 

wykonanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej polegających na porównaniu systemu 

identyfikatorów i nazw miejscowości z rejestru TERYT z występowaniem adresów w 

Państwowym Rejestrze Granic PRG lub budynków w Systemie identyfikacji adresowej ulic, 

nieruchomości, budynków i mieszkań (NOBC/TERYT), stwierdzono iż na terenie gminy 

Kosakowo, miejscowość Stare Obłuże (osada) nie występuje w adresach. Miejscowość 

położona jest poza granicami administracyjnymi gminy Kosakowo. Stare Obłuże jest nazwą 

jednego z osiedli północnej dzielnicy mieszkaniowej Gdyni o nazwie Obłuże i obejmuje 

obszar pierwotnego obszaru wsi Obłuże oraz folwarku Stare Obłuże, które w 1933 roku 

zostały przyłączonego Gdyni. Obecnie jest to obszar położony w okolicach ulic Płk. Dąbka i 



Kwiatkowskiego. Fakt ten potwierdza pozytywna opinia Starosty Puckiego w sprawie 

zniesienia nazwy Stare Obłuże.  

Mapa topograficzna uzyskana z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej nie określa granic miejscowości, dlatego nie jesteśmy w stanie ich wskazać. Z 

mapy wynika jednak jednoznacznie, że miejscowość znajduje się poza terenem gminy 

Kosakowo.  

Zniesienie nazwy Stare Obłuże nie spowoduje żadnych skutków finansowych. 

Wobec powyższego mając na uwadze uporządkowanie nazw miejscowości położonych 

na terenie gminy Kosakowo, wnosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr XLII/282/2020 z dnia 29 października 2020 roku 

w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych                                  

i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zniesienia 

urzędowej nazwy miejscowości Stare Obłuże (osada) na terenie gminy Kosakowo. 

2.  Opinia Starosty Puckiego nr GKK.660.1.4.2020 z dnia 06.03.2020 r. 

3.  Mapa topograficzna z lokalizacją miejscowości. 

 

 


