
       Załącznik
         do Uchwały Nr XII/93/08
           Rady Gminy Kruklanki
         z dnia  18 kwietnia 2008r.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XII/93/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wystąpienia 
do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  o  dokonanie  zmiany  określenia  rodzaju 
miejscowości  oraz  o  zmianę  urzędowych  nazw  miejscowości  położonych  na  terenie  Gminy 
Kruklanki.

W związku ze stwierdzeniem rozbieżności w nazwach i rodzajach miejscowości położonych 
na terenie gminy Kruklanki w stosunku do ,,Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce”, 
wprowadzonym  w  życie  zarządzeniem Nr  15  Ministra  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  i 
Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej 
Rzeczypospolitej  Ludowej  (Dz.Urz.MAGTiOŚ  Nr  4,  poz.9),  przeprowadzono  analizę 
funkcjonowania nazewnictwa w naszej gminie. Ustalono, iż należy wprowadzić następujące zmiany 
nazewnictwa miejscowości oraz określeń rodzajów miejscowości:  

1. Brożówka   -    zmianę rodzaju określenia miejscowości w „Wykazie Urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”  z  osada  na wieś.
2. Czarcia Góra - zmianę nazwy urzędowej  na „Diabla Góra” oraz zmianę rodzaju określenia 
miejscowości w „ Wykazie Urzędowych nazw miejscowości w Polsce”  z gajówka  na osada wsi 
Żabinka. 
3. Grądy Kruklaneckie -  zmianę rodzaju określenia miejscowości w „Wykazie Urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”  z wieś  na przysiółek wsi Kruklanki.
4. Jasieniec - zmianę rodzaju określenia miejscowości w „Wykazie Urzędowych nazw miejscowości  
w Polsce”  z   osada  na  wieś.
5. Jurkowo Węgorzewskie      - zmianę nazwy urzędowej wsi „Jurkowo Węgorzewskie” na 
„ Jurkowo”, oraz  zmianę rodzaju określenia miejscowości  w „Wykazie Urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”  z  osada  na wieś Jurkowo.
6. Jurkówko -  zmianę rodzaju określenia miejscowości w „Wykazie Urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”  z  przysiółek   na osada wsi Jurkowo.
7. Lipowo      - pozostawienie w „Wykazie Urzędowych nazw miejscowości w Polsce” tylko jednej 
miejscowości Lipowo, rodzaj – wieś, wykreślenie miejscowości Lipowo -  osada ( istnieje tylko 
wieś Lipowo).
8. Podleśne -  zmianę rodzaju określenia miejscowości w „Wykazie Urzędowych nazw miejscowości  
w Polsce”  z  wieś   na  osada wsi Żabinka.
9. Wyrzywilki      -  zmianę rodzaju określenia miejscowości w „ Wykazie Urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”  z  części wsi Żywki na przysiółek wsi Żywki.
10. Żywki Małe      - zmianę rodzaju określenia miejscowości w „ Wykazie Urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce”  z  osada na  przysiółek wsi Żywki.
11. Żabinki - zmianę nazwy urzędowej miejscowości „Żabinki”  na „Żabinka”.

Dnia  14  lutego  2008r.  wystąpiliśmy  do  Starosty  Powiatu  Giżyckiego,  właściwego  w 
sprawach geodezji i gospodarki gruntami o opinię w sprawie funkcjonowania tych nazw i rodzajów 
w  dokumentach  geodezyjnych.  Dodatkowo  podczas  analizowania  map  topograficznych 
stwierdzono,  że  miejscowość  oznaczona  jako  Czarcia  Góra w  rzeczywistości  oznacza  górę  o 
wysokości  203,8  m  nad  poziomem  morza  znajdującą  się  w  Puszczy  Boreckiej,  natomiast 
miejscowość dotychczas określana  jako  Czarcia Góra położona jest nad jeziorem Łękuk i powinna 
nosić nazwę „Diabla Góra”. Wobec powyższego dnia 17 marca 2008r.  ponownie wystąpiliśmy do 
Starosty o wydanie opinii w tej sprawie. Obie opinie przedkłada się w dokumentach załączonych do 



wniosku.W następnej kolejności w oparciu o uchwałę nr XXI/166/05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 
17 lutego 2005 r.  w sprawie zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami  gminy 
odnośnie  urzędowego  nazewnictwa  miejscowości,  przeprowadziliśmy   w  marcu  2008  roku 
konsultacje z mieszkańcami tych miejscowości, zwołując na wniosek Wójta zebrania wiejskie. Do 
miejscowości zamieszkałych przez niewielką liczbę mieszkańców takich jak: Czarcia Góra, Grądy 
Kruklaneckie,  Jurkówko,  Podleśne,  Żywki  Małe,  przedstawiciele  Urzędu  Gminy  pojechali 
osobiście i konsultacje przeprowadzono z każdym mieszkańcem z osobna.

Ostatecznie,  w  wyniku  przeprowadzonych  konsultacji  mieszkańcy  następujących 
miejscowości  zadecydowali  o  konieczności  wystąpienia  o  zmianę,  bądź  ustalenie  nazwy 
miejscowości,  a także  rodzaju miejscowości w której mieszkają.

Poniżej przedstawiamy wyniki konsultacji z mieszkańcami, którzy chcą usankcjonowania 
nazw i rodzajów dotychczas stosowanych w Gminie Kruklanki, przedstawiają się one następująco:

1. Brożówka   -    Miejscowość zamieszkała w przeważającej części przez byłych pracowników 
Państwowego  Gospodarstwa Rolnego. Z chwilą jego likwidacji, uchwałą nr XXIII/151/93 
Rady  Gminy  Kruklanki  z  dnia  22  grudnia  1993r.  w  sprawie  zmiany  podziału  gminy 
Kruklanki  na  sołectwa,  utworzono  sołectwo  Brożówka  w  skład  którego  wchodzą 
miejscowość Brożówka i  osada Chmielewo. Wieś Brożówka - o zwartej  zabudowie, jest 
zamieszkała  przez 150 osób. W zebraniu wzięło udział 15 mieszkańców. Pod głosowanie 
poddano wniosek o zmianę rodzaju miejscowości Brożówka z „osada” na „wieś”. Spośród 
123 osób uprawnionych do głosowania  w głosowaniu wzięło udział 15 osób i wszystkie 
wypowiedziały się za utrzymaniem tego rodzaju miejscowości, określając ją jako wieś.
 

2. Czarcia   Góra – W toku analizowania kwestii nazewniczych miejscowości występujących na 
terenie gminy Kruklanki stwierdzono, że miejscowość  Czarcia Góra występuje w  Spisie  
Miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  (Wydawnictwo Komunikacji i Łączności) 
z 1968 r. oraz w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce wprowadzonym w życie 
zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 
dnia  10  lipca  1980r.(Dz.Urz.MAGTiOŚ  Nr  4,poz.9).  Nazwa  ta  występuje  na  mapie 
topograficznej określając faktycznie górę o wysokości 203,8 m nad poziomem morza. Góra 
znajduje się w środku Puszczy Boreckiej i z całą pewnością nie jest nazwą przypisaną dla 
żadnej  miejscowości.  W  danych  ewidencyjnych  Urzędu  Gminy,  w  stosunku  do 
miejscowości funkcjonuje zapis „Czarcia Góra”, który jest niepoprawny i powstał w wyniku 
błędu, a nie w oparciu o dane historyczne. Miejscowość Czarcia Góra, winna nazywać się 
Diablą Górą. Na terenie naszej gminy nazwa Diabla Góra funkcjonuje zarówno w tradycji 
ustnej jak i na starych mapach topograficznych. Diabla Góra to miejscowość położona w 
Puszczy Boreckiej w pobliżu jeziora Łękuk, składająca się z dwóch budynków z których 
jeden  to  leśniczówka  należąca  do  Nadleśnictwa  Borki  a  drugi,  to  Stacja  Badawcza 
stanowiąca  własność  Instytutu  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie.  Tylko  w  budynku 
nadleśnictwa  znajduje  się  mieszkanie  zamieszkałe  przez   miejscowego  podleśniczego. 
Zameldowana tam rodzina składa się z 5 osób, w tym tylko dwie osoby posiadają czynne 
prawo wyborcze.  Zmiana  nazwy „Czarcia  Góra”  na  „Diabla  Góra”  będzie  skutkowała 
zmianą  2  dowodów  osobistych,  ewentualnie  wymianą  prawa  jazdy  i dowodu 
rejestracyjnego.  Koszty  związane  ze  zmianą  powyższych  dokumentów  poniesie  Urząd 
Gminy w Kruklankach.  Wprowadzenie  nazwy Diabla  Góra  usankcjonuje  istniejący stan 
rzeczy,  korygując  błąd  jaki  zaistniał  w  przeszłości.  Ponadto  w  celu  wyeliminowania 
rozbieżności  w  rodzajach  miejscowości  występujących  na  terenie  gminy  Kruklanki  w 
stosunku  do  „Wykazu  urzędowych  nazw  miejscowości  w  Polsce”,  proponuje  się  także 
zmianę rodzaju miejscowości Diabla Góra  z „gajówka” na osada wsi Żabinka. 
Propozycję  zmiany  przedstawiono  zarówno  mieszkańcom  Leśniczówki  jak  i 
administratorowi budynku tj. Nadleśnictwu Borki z siedzibą w Kruklankach. Obie strony 
zaakceptowały proponowaną zmianę.



3. Grądy Kruklaneckie   - Wnioskuje się o zmianę rodzaju określenia miejscowości w „Wykazie  
Urzędowych  nazw  miejscowości  w  Polsce”  - z  wieś,  na  przysiółek  wsi  Kruklanki. 
Miejscowość jest oddalona około 2 km od wsi Kruklanki i  stanowi jej  integralną część, 
składającą  się  z  jednego  budynku.  Zameldowana  jest  tam 1  osoba  z  czynnym prawem 
wyborczym. Proponowana zmiana jest przez tego mieszkańca w pełni akceptowana.

4. Jasieniec   -     to miejscowość zamieszkała przez 94 mieszkańców, posiada zwartą zabudowę 
składającą się z 7 budynków, które do 1990 roku należały do Państwowego Gospodarstwa 
Rolnego  Jasieniec.  W  związku  z  likwidacją  PGR,  zatwierdzono  utworzenie  sołectwa 
Jasieniec (Uchwała nr XX/151/93 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 22 grudnia 1993r . w 
sprawie  zmiany  podziału  gminy  Kruklanki  na  sołectwa).  W zebraniu  wzięło  udział  13 
mieszkańców. Pod głosowanie poddano wniosek o zmianę rodzaju miejscowości  Jasieniec 
z „osada” na „wieś”. Spośród 67 osób uprawnionych do głosowania  w głosowaniu wzięło 
udział  13  osób  i  wszystkie  wypowiedziały  się  za  utrzymaniem  rodzaju  miejscowości, 
określając ją jako wieś.

5. Jurkowo Węgorzewskie   – to miejscowość zamieszkała przez 145 mieszkańców. Jest to wieś 
i należałoby taki zapis zachować w ,,Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce” . 
Miejscowość   Jurkowo  Węgorzewskie  została  wpisana  do  urzędowego  wykazu  nazw 
miejscowości w Polsce wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 15 Ministra Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia 
wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej  (Dz.Urz.MAGTiOŚ Nr 4,poz.9) 
w brzmieniu Jurkowo Węgorzewskie – osada. Na terenie naszej gminy funkcjonuje nazwa 
Jurkowo (bez drugiego członu ,,Węgorzewskie”) zarówno w tradycji ustnej jak i danych 
ewidencyjnych Urzędu Gminy w Kruklankach. Zmiana usankcjonuje tylko istniejący stan 
rzeczy  i  nie  będzie  skutkowała  żadnymi  wydatkami  finansowymi  zarówno  ze  strony 
mieszkańców  jak i gminy.  W prowadzonej przez Gminę ewidencji ludności i dowodów 
osobistych,  aktach urodzeń,  zgonów, dokumentach wyborczych, dokumentach szkolnych, 
dwuczłonowa nazwa Jurkowo Węgorzewskie nie  występuje.  W związku z  proponowaną 
zmianą przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. Na wniosek Wójta zostało zwołane 
zebranie wiejskie, wszyscy mieszkańcy zostali należycie poinformowani o terminie, miejscu 
i godzinie spotkania. W zebraniu wzięło udział 17 osób. Pod głosowanie poddano wniosek o 
zmianę  nazwy  miejscowości   Jurkowo  Węgorzewskie  na  Jurkowo  i  zmianę  rodzaju 
miejscowości  z  „osada”  na  „wieś”.  Spośród  118  osób  uprawnionych  do  głosowania 
w głosowaniu  wzięło  udział  17  osób.  16  osób opowiedziało  się  za  utrzymaniem nazwy 
Jurkowo – bez drugiego członu ,,Węgorzewskie”,  1 osoba wstrzymała się od głosu.  Za 
utrzymaniem  rodzaju  miejscowości,  określając  ją  jako  wieś  opowiedzieli  się  wszyscy 
zebrani.
 

6. Jurkówko    –  Miejscowość położona  w  lesie,  oddalona  od  wsi  Jurkowo  około  4  km. 
Zabudowa  -   to  jeden  budynek  mieszkalny  zamieszkały  przez  dwóch  mieszkańców  z 
czynnym  prawem  wyborczym.  W  Wykazie  urzędowych  nazw  miejscowości  w  Polsce, 
figuruje jako przysiółek, natomiast w wykazie gminy jako  osada.  Zasadnym jest, aby ten 
rodzaj miejscowości utrzymać. W związku z czym zapytano mieszkańców czy akceptują 
proponowaną  zmianę.  W przedmiotowej  sprawie  nie  było  sprzeciwu,  obaj  mieszkańcy 
wyrazili zgodę na utrzymanie  rodzaju miejscowości - osada wsi Jurkowo.

7. Lipowo -    na terenie gminy istnieje tylko jedna miejscowość o nazwie Lipowo – rodzaj wieś. 
Wieś Lipowo do 31 grudnia 1972r. leżała w granicach administracyjnych gminy Wydminy. 
Znajdujący  się  w  pobliżu  tej  wsi  jeden  budynek,  położony  był  w  granicach 
administracyjnych gminy Kruklanki i określano go jako Lipowo – osada. 
1 stycznia 1973 r. wieś Lipowo została odłączona od gminy Wydminy i zaczęła przynależeć 



do gminy Kruklanki. Budynek określany jako Lipowo -  osada, został wciągnięty do ciągłej 
numeracji  Lipowo-  wieś.  W 1978 roku nadano mu numer  35,  i  znajduje  się  w jednym 
obrębie  ewidencyjnym.  Obecnie  zamieszkują  w  nim  4  osoby.  Fakt,  że  w  ,,Wykazie  
urzędowych nazw miejscowości w Polsce” występują dwie takie same nazwy Lipowo -  wieś  
i Lipowo -  osada, należy traktować jako błąd i wnioskuje się o jego sprostowanie.

8.  Podleśne  -   W Wykazie  urzędowych  nazw miejscowości  w Polsce, figuruje  jako  wieś, 
ponieważ  jest  to  niewielka  jednostka  osadnicza   składająca  się  z  jednego  budynku 
(dawniejsza  zabudowa  przestała  istnieć)  zasadne  wydaje  się  dokonanie  zmiany  rodzaju 
miejscowości na  osada wsi Żabinka. Mieszkańcy tej miejscowości to jedna rodzina Tylko 
jedna  osoba  posiada  czynne  prawo  wyborcze.  Zapytana  o  proponowaną  zmianę 
wypowiedziała się, że w pełni ją akceptuje.

9. Wyrzywilki     -   Wnioskuje  się  o  zmianę  rodzaju  określenia  miejscowości  w  „  Wykazie  
Urzędowych nazw miejscowości w Polsce”  z   części wsi Żywki na przysiółek wsi Żywki.
Miejscowość  jest  oddalona  około  1  km  od  wsi  Żywki  i  stanowi  jej  integralną  część. 
Znajdujący się tam jeden budynek jest niezamieszkały. Nazwa Wyrzywilki  nie jest używana 
przez miejscową ludność, nie występuje także w aktach urzędowych, jednak ze względów 
historycznych,  nie  ulegając  koniunkturalnym zmianom,  nazwa Wyrzywilki  pozostanie  w 
gminnym wykazie miejscowości jako przysiółek wsi Żywki.

10. Żywki  Małe     -  Wnioskuje  się  o  zmianę  rodzaju  określenia  miejscowości  w „  Wykazie  
Urzędowych  nazw  miejscowości  w  Polsce”   z   osada  na   przysiółek  wsi  Żywki.
Miejscowość  jest  oddalona  około  1,5  km od  wsi  Żywki  i  stanowi  jej  integralną  część. 
Składa się z dwóch budynków zamieszkałych  przez trzy rodziny spokrewnione ze sobą. W 
celu  przeprowadzenia  konsultacji,  przedstawiciele  Urzędu  Gminy  dotarli  do  każdego 
mieszkańca z osobna ( trzech, z czynnym prawem wyborczym), uzyskując ich aprobatę w 
sprawie zachowania rodzaju miejscowości w brzmieniu przysiółek wsi Żywki. 

11. Żabinki  – to miejscowość zamieszkała przez 89 mieszkańców. Miejscowość Żabinka została 
wpisana do urzędowego wykazu nazw miejscowości  w Polsce  wprowadzonego w życie 
zarządzeniem nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 
dnia  10  lipca  1980  roku  w  sprawie  ustalenia  wykazu  miejscowości  w  Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej  (Dz.Urz.MAGTiOŚ Nr 4,poz.9) w brzmieniu Żabinki. Na terenie 
naszej  gminy  funkcjonuje  nazwa  Żabinka,  zarówno  w  tradycji  ustnej  jak  i  danych 
ewidencyjnych Urzędu Gminy w Kruklankach. Zmiana usankcjonuje tylko istniejący stan 
rzeczy  i  nie  będzie  skutkowała  żadnymi  wydatkami  finansowymi  zarówno  ze  strony 
mieszkańców  jak i gminy.  W prowadzonej przez Gminę ewidencji ludności i dowodów 
osobistych,  aktach urodzeń,  zgonów, dokumentach wyborczych, dokumentach szkolnych, 
nazwa  Żabinki  nie  występuje.  W  związku  z  proponowaną  zmianą  przeprowadzono 
konsultacje z mieszkańcami. Na wniosek Wójta zostało zwołane zebranie wiejskie, wszyscy 
mieszkańcy zostali należycie poinformowani o terminie, miejscu i godzinie spotkania. W 
zebraniu  wzięło  udział  12  osób.  Pod  głosowanie  poddano  wniosek  o  zmianę  nazwy 
miejscowości   Żabinki  na  Żabinka. Spośród 71  osób uprawnionych  do  głosowania   w 
głosowaniu  wzięło  udział  12  osób.  ,,Za”  wnioskiem  w  sprawie  zmiany  na  ,,Żabinka” 
głosowało 12 osób, nie było ,,wstrzymujących się”  od głosu i osób ,,przeciw” wnioskowi. 
Tym samym wniosek w przedmiotowej sprawie został podjęty jednomyślnie.

Należy  podkreślić,  że  stosowane  w  naszej  gminie  nazewnictwo  miejscowości  wraz  z 
określeniem ich rodzajów jest zgodne z terminami, których znaczenie określa ustawa z dnia 29 
sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.Nr 166, 
poz. 1612 z późn.zm.).  


