UCHWAŁA Nr XXII/136/2019
Rady Gminy Ełk

z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem
w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy wsi Romejki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1443 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:
§ 1. Występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za
pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem w przedmiocie zniesienia
urzędowej nazwy wsi Romejki.
§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
(-) Mirosław Radywoniuk

Załącznik do uchwały Nr XXII/136/2019
Rady Gminy Ełk
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Za pośrednictwem Wojewody Warmińsko Mazurskiego

WNIOSEK
w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy wsi Romejki, gm. Ełk
Rada Gminy Ełk na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443 ze zm.)
zwraca się o dokonanie zniesienia urzędowej nazwy wsi Romejki.
UZASADNIENIE
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 ze zm.), urzędowa
nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której
obszarze jest położona miejscowość. Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi
właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. W przypadku
wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej, rada gminy jest obowiązana
uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości, w
trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.). Do wniosku kierowanego do ministra dołącza się
również opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość, jako
właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami, mapę topograficzną z zaznaczonymi
granicami miejscowości, jej części lub obiektu fizjograficznego, będącego przedmiotem
wniosku i informację o kosztach finansowych proponowanej zmiany.
W związku z realizacją przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadania,
polegającego na określeniu obszarów znajdujących się w zasięgu sieci zapewniających dostęp
do internetu, Urząd Gminy Ełk został poinformowany pismem z dnia 12 listopada 2019 r. nr
DSA.WGD.071.1237.2019.1 o wystąpieniu nieprawidłowości związanej z występowaniem
miejscowości, które są niezamieszkane, w tym niezabudowane lub ich nazwy są nieużywane.
Na podstawie analiz wykonanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej polegającej na
porównaniu systemu identyfikatorów i nazw miejscowości z rejestru TERYT z
występowaniem adresów w Państwowym Rejestrze Granic (PRG) lub budynkówi) w
Systemie identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań
(NORBC/TERYT), stwierdzono, że na terenie Gminy Ełk miejscowością niewystępującą w
adresach jest wieś Romejki.
Wieś Romejki straciła swoje dotychczasowe funkcje.
Zgodnie z rejestrem PESEL oraz dokumentacją meldunkową przechowywaną w
Urzędzie Gminy Ełk ostatni mieszkańcy tej miejscowości zostali wymeldowani 06.02.1990 r.
We wsi Romejki nie ma obecnie żadnej nieruchomości zabudowanej. Ze względu na
fakt, że wieś Romejki nie jest zamieszkała nie przeprowadzono konsultacji społecznych.
Starosta Ełcki nie wniósł zastrzeżeń do proponowanych zmian.

Koszty finansowe proponowanej zmiany to koszt mapy topograficznej – ok 10,00 zł
brutto.
Wobec powyższego, mając na uwadze uporządkowanie i ujednolicenie stosowania i
używania nazw miejscowości w Gminie Ełk, Rada Gminy Ełk wnosi o zniesienie urzędowej
nazwy wsi Romejki.
Załączniki:
1. UCHWAŁA Nr XXII/136/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie
zniesienia urzędowej nazwy wsi Romejki
2. Pozytywna opinia Starosty Ełckiego
3. Mapa topograficzna

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Mirosław Radywoniuk

UZASADNIENIE do uchwały
W związku z realizacją przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadania,
polegającego na określeniu obszarów znajdujących się w zasięgu sieci zapewniających dostęp
do internetu, Urząd Gminy Ełk został poinformowany pismem z dnia 12 listopada 2019 r. nr
DSA.WGD.071.1237.2019.1 o wystąpieniu nieprawidłowości związanej z występowaniem
miejscowości, które są niezamieszkane, w tym niezabudowane lub ich nazwy są nieużywane.
Na podstawie analiz wykonanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej polegającej na
porównaniu systemu identyfikatorów i nazw miejscowości z rejestru TERYT z
występowaniem adresów w Państwowym Rejestrze Granic (PRG) lub budynków4. w
Systemie identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań
(NORBC/TERYT), stwierdzono, że na terenie Gminy Ełk miejscowością niewystępującą w
adresach jest wieś Romejki.
Wieś Romejki straciła swoje dotychczasowe funkcje.
Zgodnie z rejestrem PESEL oraz dokumentacją meldunkową przechowywaną w
Urzędzie Gminy Ełk ostatni mieszkańcy tej miejscowości zostali wymeldowani 06.02.1990 r.
We wsi Romejki nie ma obecnie żadnej nieruchomości zabudowanej. Ze względu na
fakt, że wieś Romejki nie jest zamieszkała nie przeprowadzono konsultacji społecznych.
Starosta Ełcki nie wniósł zastrzeżeń do proponowanych zmian.

