UCHWAŁA NR XXXIII/337/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w
przedmiocie zmiany określenia rodzaju miejscowości Osse z części miasta Łapy na wieś
Łapy-Osse
Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. Nr 166, poz.1612 z późn. zm.),
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami części miasta Łapy i Miasta i
Gminy Łapy Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§ 1. Występuje się do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody
Podlaskiego z wnioskiem w przedmiocie zmiany określenia rodzaju miejscowości Osse z
części miasta Łapy na wieś Łapy-Osse.
§ 2. Treść wniosku, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr …/…./13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 marca 2013 r.

Minister Administracji i Cyfryzacji
za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego
WNIOSEK
w przedmiocie zmiany określenia rodzaju miejscowości Osse z części miasta Łapy na
wieś Łapy-Osse.
Rada Miejska w Łapach na podstawie art. 8 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 o dokonanie zmiany rodzaju miejscowości Osse z części miasta Łapy na wieś
Łapy-Osse.

UZASADNIENIE
W stosunkach publicznych wolno używać nazw miejscowości jedynie w brzmieniu
urzędowym nadanym w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 8 tej ustawy, urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub
znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. Przepis art. 3 ust. 2
ustawy stanowi, iż do określenia i zmiany rodzaju miejscowości lub obiektu fizjograficznego stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące ustalania i zmian ich nazw.
Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za
pośrednictwem Wojewody Podlaskiego. 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. Do wniosku kierowanego do ministra dołącza się również opinie starosty
powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w
sprawach geodezji i gospodarki gruntami.
Podstawą (bazą) do zmiany nazw i określeń rodzajów miejscowości jest wykaz urzędowych
nazw miejscowości w Polsce z 1980 r. wraz z formalnymi zmianami dokonanymi po roku 1980.
Miejscowość Osse w Wykazie urzędowych nazw miejscowości występuje jako część miasta
Łapy. Mieszkańcy Miasta i Gminy Łapy wyrazili wolę wyłączenia dzielnicy Osse z granic miasta
Łapy. Miejscowość Osse w Wykazie urzędowych nazw miejscowości występuje jako część miasta
Łapy. Osse jest samoistną miejscowością. Liczy obecnie 380 nieruchomości, stanowiących w
większości zabudowę jednorodzinną, w których zamieszkuje 820 mieszkańców.
Nazwy miejscowości występują w wykazach, na mapach, w przewodnikach, pracach
historycznych, itd. i służą do porozumiewania się co do lokalizacji i identyfikacji obiektów w danym
momencie, jak i w przeszłości. Nazwami tymi posługują się także różne instytucje i środowiska
zgodnie ze swoimi zadaniami i potrzebami (np. kartografowie – mapy cywilne i wojskowe, służby
geodezyjne, poczta, służby ratujące zdrowie i życie). Obecnie traktowanie Osse jako części miasta
Łapy powoduje wiele problemów związanych z poprawną identyfikacją lokalizacji adresu. Podczas
podróży koleją posługuje się nazwą przystanku Łapy Osse, natomiast przy ustaleniu adresu
zameldowania jest wpisana miejscowość Łapy. Odrębność tej części miasta jest widoczna zarówno na
mapach, jak i w relacjach społecznych. Mieszkańcy tego obszaru tworzą jednolita społecznością, w
której skład wchodzą osoby mieszkające w Gąsówce-Osse i sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (części

wsi Gąsówka Stara). Celowe jest więc dokonanie zmiany określenia rodzaju tej miejscowości w
Wykazie urzędowych nazw miejscowości z części miasta na wieś oraz nadanie nazwy Łapy-Osse.
Należy wziąć pod uwagę ww. odrębność tej części miasta i znaczną identyfikowalność z sąsiednimi
wsiami: Gąsówka-Osse i Gąsówka Stara, ale także fakt, że zamieszkuje ten obszar blisko 1000 osób.
Proponowane jest w nazwie zachowanie członu Osse, ale dla lepszej identyfikowalności proponuje się
dodanie w nazwie członu poprzedzającego Łapy. Takie rozwiązanie jest poprzez analogię zastosowana
przy nazwach miejscowości: Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Łapy-Korczaki itp.
Omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości której
wniosek dotyczy.
Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XIX/273/12 Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 listopada 2012 r. r. w sprawie zmiany granic miasta Łapy.
Wyniki konsultacji przeprowadzone z mieszkańcami Miasta i Gminy Łapy przedstawiają się
następująco:

Omówienie kosztów: zmiana określenia rodzaju miejscowości Osse z części miasta Łapy na wieś
Łapy-Osse związana jest z koniecznością wymiany dowodów osobistych mieszkańców Osse, których
koszt dotyczy nowej fotografii oraz wymiany dowodów rejestracyjnych samochodów i prawa jazdy
osób posiadających samochody i mieszkających na obszarze Osse. Jednorazowy koszt wymiany
dowodu rejestracyjnego to 55 zł oraz prawa jazdy to 100,50 zł.
Załączniki:
1. Pozytywna opinia Starosty Białostockiego w przedmiocie zmiany określenia rodzaju
miejscowości Osse z części miasta Osse na wieś Łapy-Osse
2. Uchwała Nr ……. Rady Miejskiej w Łapach z dnia ………………. r.
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ustalenia granic miasta Łapy poprzez wyłączenie z
granic miasta dzielnicy Osse oraz włączenie części wsi Płonka Kościelna do miasta Łapy
3. Uchwała Nr XXIX/273/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
4. Mapa topograficzna w skali 1:25000 z zaznaczoną granicą miejscowości, będącej
przedmiotem wniosku.

