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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 
Wojewody Opolskiego z wnioskiem o zniesienie nazwy Przesieki, stanowiącej przysiółek wsi 

Burgrabice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) Rada Miejska w Głuchołazach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 
Opolskiego z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy Przesieki, stanowiącej przysiółek wsi Burgrabice. 

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
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Załącznik do uchwały Nr  ................... 

Rady Miejskiej w Głuchołazach 

z dnia....................2021 r. 

Pan Mariusz Kamiński  
Minister Spraw Wewnętrznych 

 i Administracji w Warszawie  
za pośrednictwem Wojewody Opolskiego  

 
Rada Miejska w Głuchołazach na podst art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) zwraca się 
z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy Przesieki stanowiącej przysiółek wsi Burgrabice. 

 
Uzasadnienie 

 
Dnia 02 czerwca 2021 r. Wojewoda Opolski zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do 

uregulowania formalnego statusu miejscowości. Dnia 24 czerwca 2021 r. Główny Geodeta Kraju zwrócił 
się z prośbą o analizę i weryfikację posiadanych materiałów źródłowych oraz wskazanie lokalizacji 
przestrzennej nazwy przysiółka wsi Burgrabice: Przesieki. 
W związku z powyższym Gmina Głuchołazy przystąpiła do procedury zniesienia urzędowej nazwy, 
w której nie przewidziała konsultacji społecznych z mieszkańcami, ponieważ Przesieki nie zostały 
zindentyfikowane jako fizycznie istniejące i takowej lokalizacji nie posiadają. Zatem zgodnie 
z art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych, Burmistrz Głuchołaz zwrócił się do Starosty Nyskiego 
o wyrażenie opinii co do zniesienia nazwy Przesieki stanowiącej przysiółek wsi Burgrabice. Starosta 
Nyski w piśmie z dnia 12.10.2021 r., znak: GK.6620.2.381.2021.MS zaopiniował proponowane 
zniesienie nazwy pozytywnie.  
Informacja o kosztach finansowych proponowanego zniesienia  
Mając na uwadze art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych, należy zwrócić uwagę, że zniesienie nazwy Przesieki nie wymaga nakładów 
finansowych. 
 

 
 
 

 
 
Załączniki: 
1.Uchwała Nr ............., Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia ......2021 r., w sprawie wystąpienia 

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego 
z wnioskiem o zniesienie nazwy Przesieki, stanowiącej przysiółek wsi Burgrabice. 

2. Pozytywna opinia Starosty Nyskiego z dnia 12.10.2021 r., znak: GK.6620.2.381.2021.MS
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