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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 11 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę nazwy miejscowości 

Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2022 r. poz 559 ze zm.)w związku z art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz.U. z 2022 poz. 2000) Rada Miejska w Głuchołazach uchwla, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się wniosku w sprawie złożenia przez Radę Miejską w Głuchołazach do Ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej wniosku o zmianę nazwy miejscowości. 

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się wnioskodawcy tytułem zawiadomienia o sposobie załatwienia       
sprawy. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głuchołazach 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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UZASADNIENIE 

Rada Miejska w Głuchołazach postanawia odmówić realizacji wniosku Pana Tadeusza Głaza, mieszkańca 

Kędzierzyna-Koźla, dotyczącego zmiany nazwy miejscowości z przyczyn legislacyjnych i merytorycznych. 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym i  uzdrowiskach (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1301), do nazwy miejscowości, w której granicach administracyjnych znajduje się obszar 

uzdrowiska, może zostać dodany odpowiednio wyraz „zdrój”, jeżeli podstawą leczenia są wody lecznicze 

lub „cieplice” („uzdrowisko termalne), jeżeli podstawą leczenia uzdrowiskowego są wody termalne.  

W przypadku miejscowości Głuchołazy, w chwili obecnej żaden z wymienionych warunków nie jest 

spełniony. Miasto nie posiada statusu miejscowości uzdrowiskowej. Ponadto nie ma potwierdzonych na 

terenie gminy zasobów wód leczniczych, termalnych, peloidów, ani innych surowców naturalnych, poza 

klimatem.  

W związku z powyższym w chwili obecnej nie istnieje żadna merytoryczna przesłanka, aby zgodnie z art. 8 

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 mogła wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego 

do spraw administracji publicznej.     
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