
UCHWAŁA NR 19/III/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody 
Podlaskiego o zmianę urzędowych nazw miejscowości

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 4 w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami miejscowości Brzeźno, Stare Guty i Świdry-Awissa uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody 
Podlaskiego z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw miejscowości:

1) Brzeźno na Brzeźnio;

2) Stare Guty na Guty;

3) Świdry-Awissa na Świdry Awissa.

2. Zmiany miejscowości dokonuje się zgodnie z przeprowadzoną wśród uprawnionych mieszkańców 
konsultacją społeczną.

§ 2. Treść wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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Załącznik do Uchwały Nr 19/III/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 lutego 2015 roku

Pan

Andrzej Halicki

Minister Administracji i Cyfryzacji

za pośrednictwem

Andrzeja Meyera

Wojewody Podlaskiego

WNIOSEK
w sprawie zmiany nazw miejscowości

Rada Miejska w Szczuczynie na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.) zwraca się 
z wnioskiem o dokonanie zmiany nazw miejscowości:

1) Brzeźno na Brzeźnio;

2) Stare Guty na Guty;

3) Świdry-Awissa na Świdry Awissa,

Położonych w Gminie Szczuczyn, województwo podlaskie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 8 z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
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. 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.

W „Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części” figurują nazwy miejscowości: Brzeźno, Stare 
Guty i Świdry-Awissa. Nazwy te dotyczą obszaru zabudowanego. Mieszkańcy tych miejscowości od zawsze 
używają nazw: Brzeźnio, Guty i Świdry Awissa. Nazwy tych miejscowości funkcjonują w powszechnym 
użytkowaniu do dzisiaj. Mieszkańcy tych miejscowości są pod tak brzmiącą nazwą zameldowani, taka nazwa 
widnieje w ich dowodach osobistych i wszystkich dokumentach urzędowych łącznie z aktami stanu cywilnego.

Powodem podjęcia procedury zmiany nazw miejscowości jest doprowadzenie do zgodności nazwy 
powszechnie używanej i zapisanej we wszystkich dokumentach z nazwą widniejącą w urzędowym spisie nazw 
miejscowości. Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Brzeźno, Stare Guty i Świdry-Awissa zarządzono 
i przeprowadzono na podstawie uchwały Nr 107/XIX/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szczuczyn 
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 1451) oraz zarządzenia Nr 10/15 Burmistrza Szczuczyna z dnia 2lutego 
2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Brzeźnio, Stare Guty i Świdry-
Awissa.

Konsultacje zostały przeprowadzone w ten sposób, że, po uprzednim ogłoszeniu o przeprowadzeniu 
konsultacji, do uprawnionych mieszkańców miejscowości Brzeźno, Stare Guty i Świdry-Awissa dostarczono 
ankiety. W ankietach zamieszczono pytanie:

1. Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości Brzeźno na Brzeźnio?

2. Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości Stare Guty na Guty?
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3. Czy jesteś za zmianą urzędowej nazwy miejscowości Świdry-Awissa na Świdry Awissa?

i zamieszczono trzy odpowiedzi: „Tak”, „Nie” i „Wstrzymuję się”.

Wyniki przedstawiają się następująco:

1. Miejscowość Brzeźno:

Na 138 uprawnionych do głosowania udział wzięło 64 mieszkańców. Udzielono następujących odpowiedzi: 
„Tak” - 59; „Nie” -  5; „Wstrzymuję się” - 0.

2. Miejscowość Stare Guty:

Na 76 uprawnionych do głosowania udział wzięło 62 mieszkańców. Udzielono następujących odpowiedzi: 
„Tak” - 62; „Nie” - 0; „Wstrzymuję się” - 0

3. Miejscowość Świdry-Awissa

Na 121 uprawnionych do głosowania udział wzięło 61 mieszkańców. Udzielono następujących odpowiedzi: 
„Tak” - 61; „Nie” - 0; „Wstrzymuję się” - 0

Zmiany nazw miejscowości nie spowodują poniesienia dodatkowych kosztów, ponieważ we wszystkich 
dokumentach widnieje nazwa: Brzeźnio, Guty i Świdry Awissa.

 
Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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