projekt
Uchwała Nr

/

/2017

Rady Gminy Michałowice
z dnia

2017 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
o zniesienie nazwy miejscowości „Pęcice (osada)” w gminie Michałowice
Na podstawie ar. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 3 i 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r., nr 166, poz.
1612 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Występuje się z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, o zniesienie nazwy miejscowości „Pęcice
(osada)”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji o zniesienie nazwy miejscowości „Pęcice (osada)”
w gminie Michałowice
W Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, ogłoszonym w obwieszczeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 04.08.2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw
miejscowości i ich części, w gminie Michałowice, obok miejscowości „Pęcice (wieś)”
występuje miejscowość „Pęcice (osada)”. Nazwa taka nie funkcjonuje na terenie gminy
Michałowice. Nie ma również żądnej wzmianki o tej miejscowości w żadnych dostępnych
źródłach informacji. Na mapach z okresu II wojny światowej jak i z lat późniejszych, występuje
miejscowość Pęcice.
Według definicji określonej w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166,
poz. 1612, ze zm.) osada to niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim o odmiennym
(wyróżniającym się) charakterze zabudowy albo zamieszkana przez ludność związaną
z określonym miejscem lub rodzajem pracy, w szczególności: osadę młyńską, osadę leśną,
osadę rybacką, osadę kolejową, osadę po byłym gospodarstwie rolnym. Na podstawie
powyższej definicji można by przypuszczać, że osada Pęcice była w miejscu Państwowego
Gospodarstwa Rolnego Pęcice, jednakże nie ma to żadnego potwierdzenia ani w dokumentach,
ani na mapach.
Starosta Pruszkowski pismem z dnia 02.06.2017 r. pozytywnie zaopiniował zniesienie
urzędowej nazwy miejscowości „Pęcice (osada)”, jak również poinformował, że nie posiada
żadnych dokumentów potwierdzających istnienie takiej miejscowości oraz że w wyniku
zniesienia tej nazwy miejscowości nie nastąpi zmiana obrębu ewidencyjnego Pęcice,
położonego w gminie Michałowice.
Nie występują żadne dokumenty potwierdzające istnienie miejscowości „Pęcice
(osada)”, a co za tym idzie, nie ma i nie było nigdy żadnych meldunków w tej miejscowości,
nazywanych ulic ani nadawanych numerów porządkowych. W związku z tym, że wniosek
dotyczy dostosowania Wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części do nazw
miejscowości faktycznie funkcjonujących na terenie gmin Michałowice, zniesienie tej nazwy
nie będzie się wiązało z poniesieniem kosztów finansowych zarówno przez Gminę jak
i przez mieszkańców. Nie było również zasadności przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami a także nie ma możliwości wskazania granic tej miejscowości na mapie,
ponieważ na żadnych dostępnych mapach miejscowość ta nigdy nie występowała.
W związku z koniecznością uporządkowania nazw miejscowości na terenie gminy
Michałowice, występujących w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części
przedkładam projekt niniejszej uchwały.

