
        Załącznik nr 7 do protokołu nr XX/09
z Sesji Rady Gminy Kruklanki

z dnia 30 lipca 2009r.

Uchwała nr XX/183/09 
Rady Gminy Kruklanki 

z dnia  30 lipca 2009r.

w  sprawie:  zmiany  uchwały  w  sprawie  wystąpienia  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych 
i Administracji  o  dokonanie  zmiany  określenia  rodzaju  miejscowości  oraz  zmianę 
urzędowych nazw miejscowości położonych na terenie Gminy Kruklanki. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 z późn. 
zm.),  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W  uchwale  Nr  XV/143/08  Rady  Gminy  Kruklanki  z  dnia  05  grudnia  2008r.  wprowadza  się 
następujące zmiany:

W  § 1 zmienia się pkt 2 i pkt 8, które otrzymują brzmienie:

,, 2. Zmianę nazwy urzędowej miejscowości Czarcia Góra na „Diabla Góra”, oraz zmianę 
rodzaju określenia miejscowości w „Wykazie Urzędowych nazw miejscowości w Polsce" 
z gajówka na osada leśna.
  
 8.  Zmianę  rodzaju  określenia  miejscowości  Podleśne w  ,,Wykazie  urzędowych  nazw 
miejscowości w Polsce” z wieś na osada wsi Jeziorowskie.”

§ 2

Uzasadnienie  zmiany  uchwały  w  odniesieniu  do pisma  Dyrektora  Departamentu  Administracji 
Publicznej MSWiA z dnia 18 czerwca 2009 r.,  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     

Przewodniczący Rady Gminy       

    Stanisław Gąsior



Załącznik 
do uchwały nr XX/183/09
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 30 lipca 2009r. 

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

Pismem z dnia 18 czerwca 2009 r.  Dyrektor Departamentu Administracji  Publicznej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że Komisja Nazw Miejscowości 
i Obiektów Fizjograficznych  pozytywnie zaopiniowała wniosek Rady Gminy Kruklanki w sprawie 
zmian  w urzędowym  nazewnictwie  miejscowości  na  terenie  gminy  Kruklanki,  jednocześnie 
zaproponowała wniesienie następujących poprawek:

1. W przypadku zmiany nazwy urzędowej miejscowości  Czarcia Góra na  „Diabla Góra”, 
dokonać zmiany charakteru obiektu na osadę leśną (zamiast: osada wsi Żabinka).

2. Zmianę miejscowości Podleśne, wieś na Podleśne, osada wsi Jasieniec (zamiast: osada wsi 
Żabinka)

Swoje stanowisko Komisja uzasadnia tym, iż miejscowość Czarcia Góra według map 
GUS  znajduje  się  w  obrębie  geodezyjnym  Jasieniec.  Budynek  gajówki  nadal  należy  do 
nadleśnictwa i zamieszkany jest przez podleśniczego. 

W przypadku  zmiany rodzaju  miejscowości  Podleśne  – wieś,  na  Podleśne  –  osada, 
miejscowość nie może stanowić samodzielnej osady, gdyż posiada tylko jeden budynek z odrębną 
numeracją porządkową i położona jest w obrębie geodezyjnym wsi Jasieniec, nie zaś Żabinka. 

Rada Gminy Kruklanki przychyla się do propozycji Komisji dotyczącej miejscowości 
Czarcia Góra, aby charakter obiektu określić jako osada leśna.

W przypadku  miejscowości  Podleśne Rada  Gminy  nie  zgadza  się  ze  stanowiskiem 
Komisji która uzależnia przypisanie osady do miejscowości Jasieniec leżącej w tym samym obrębie 
geodezyjnym.  Rada  Gminy  proponuje,  aby  zmiana  rodzaju  miejscowości  Podleśne  brzmiała: 
Podleśne osada wsi Jeziorowskie.

Pierwsza  propozycja  Rady  Gminy  aby  miejscowość  Podleśne  stanowiła  osadę  wsi 
Żabinka wynikała z przynależności terytorialnej miejscowości Podleśne do sołectwa Żabinka, co 
znajduje  potwierdzenie  w  Statucie  Sołectwa.   Po  dogłębnej  analizie  Rada  Gminy  uznaje,  że 
najważniejsze są jednak względy społeczne i rozwiązania komunikacyjne. Miejscowość Podleśne 
leży w najbliższym sąsiedztwie wsi Jeziorowskie. Jedyne dogodne połączenie – droga asfaltowa – 
łączy kolejno miejscowość Podleśne z następującymi miejscowościami:
Podleśne – Jeziorowskie -  Jasieniec – Żabinka.

Aby z Podleśnego dojechać do Jasieńca czy Żabinki,  trzeba zawsze przejeżdżać przez 
wieś Jeziorowskie.   

Ponadto wieloletnie  więzi  społeczne  bardziej  łączą  mieszkańców Podleśnego z  wsią 
Jeziorowskie,  określenie   rodzaju  miejscowości  Podleśne  jako  osada  wsi  Jasieniec  byłoby  dla 
mieszkańców niezrozumiałe. Rada Gminy nie znalazła powodów, aby obręb geodezyjny stanowił 
w tej sprawie najważniejszą przesłankę.  

Odnośnie  miejscowości  Jeleni  Róg i  Łękuk  Wielki,  postanawia  się  zachować 
istniejące nazewnictwo, gdyż w 2007 roku na zagospodarowanie terenów położonych w granicach 
tych miejscowości została wydana decyzja o warunkach zabudowy,  również w 2008 roku wszczęto 
postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zagospodarowanie terenu pod budowę 
siedliska.  W związku z powyższym należy liczyć się z tym,  iż wkrótce wskazane miejscowości 
mogą zostać zasiedlone. 


