
   

UCHWAŁA NR XXXII 239/21 

RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

w  sprawie  wystąpienia  z  wnioskiem  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  za 

pośrednictwem  Wojewody  Mazowieckiego  o  zniesienie  urzędowych  nazw  miejscowości:  

Babuty  –  część  wsi  Parzeń,  Parzeń‐Janówek  –  część  wsi  Parzeń,  Parzeń‐Wąż  –  część  wsi 

Parzeń, Działki ‐ część  wsi Sobowo, Gospodarze – część wsi Główina, Resztówka – część wsi 

Główina,  Gospodrze  –  część  wsi  Rokicie,  Rokicie‐Kolonia  –  część  wsi  Rokicie,    Kolonijka 

Brudzeń – część wsi Robertowo, Kolonijka Parzeń – część wsi Robertowo, Kolonijka Siecień – 

część  wsi  Robertowo,  Kolonijka  Sikórz  –  część  wsi  Robertowo,  Ośrodek  –  część  wsi 

Robertowo,  Łęg – część wsi Murzynowo, Skarzeń – część wsi Murzynowo i Plebanka – część 

wsi Rembielin. 

 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) i art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach  miejscowości   i obiektów   fizjograficznych   

(Dz. U.   z 2019 r.   poz. 1443)   Rada   Gminy Brudzeń Duży uchwala co następuje: 

 

§  1.  Postanawia  się  wystąpić  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  za 

pośrednictwem  Wojewody  Mazowieckiego  z  wnioskiem  o  zniesienie  urzędowych 

nazw miejscowości: Babuty – część wsi Parzeń, Parzeń‐Janówek – część wsi Parzeń, 

Parzeń‐Wąż – część wsi Parzeń, Działki ‐ część  wsi Sobowo, Gospodarze – część wsi 

Główina,  Resztówka  –  część wsi  Główina,  Gospodarze  –  część wsi  Rokicie,  Rokicie‐

Kolonia  –  część  wsi  Rokicie,    Kolonijka  Brudzeń  –  część  wsi  Robertowo,  Kolonijka 

Parzeń  –  część  wsi  Robertowo,  Kolonijka  Siecień  –  część  wsi  Robertowo,  Kolonijka 

Sikórz  –  część  wsi  Robertowo,  Ośrodek  –  część  wsi  Robertowo,    Łęg  –  część  wsi 

Murzynowo, Skarzeń – część wsi Murzynowo i Plebanka – część wsi Rembielin 

§  2. Wystąpienie  z  wnioskiem,  o  którym mowa w  §  1  zostało  poprzedzone  konsultacjami 

społecznymi z mieszkańcami miejscowości . 

§ 3. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Brudzeń Duży. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/239/21 

Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

W N I O S E K 

o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Babuty – część wsi Parzeń, Parzeń‐Janówek – 

część wsi Parzeń, Parzeń‐Wąż – część wsi Parzeń, Działki ‐ część  wsi Sobowo, Gospodarze – 

część wsi Główina, Resztówka – część wsi Główina, Gospodarze – część wsi Rokicie, Rokicie‐

Kolonia –  część wsi Rokicie,   Kolonijka Brudzeń –  część wsi Robertowo, Kolonijka Parzeń – 

część wsi Robertowo, Kolonijka Siecień – część wsi Robertowo, Kolonijka Sikórz – część wsi 

Robertowo, Ośrodek – część wsi Robertowo,   Łęg – część wsi Murzynowo, Skarzeń – część 

wsi Murzynowo i Plebanka – część wsi Rembielin. 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

za pośrednictwem 

Wojewody Mazowieckiego 

 

Rada   Gminy Brudzeń Duży   na   podstawie   art. 8 ust. 1,   2  i 4   ustawy    z dnia   29 

sierpnia  2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 

2019  r.  poz.  1443)  zwraca  się  o  dokonanie  zniesienia  urzędowych  nazw  miejscowości 

wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Babuty – część wsi Parzeń, Parzeń‐

Janówek  –  część wsi  Parzeń,  Parzeń‐Wąż  –  część wsi  Parzeń,  Działki  ‐  część   wsi  Sobowo, 

Gospodarze  –  część wsi Główina,  Resztówka  –  część wsi Główina, Gospodarze  –  część wsi 

Rokicie,  Rokicie‐Kolonia  –  część  wsi  Rokicie,    Kolonijka  Brudzeń  –  część  wsi  Robertowo, 

Kolonijka Parzeń – część wsi Robertowo, Kolonijka Siecień – część wsi Robertowo, Kolonijka 

Sikórz – część wsi Robertowo, Ośrodek – część wsi Robertowo,  Łęg – część wsi Murzynowo, 

Skarzeń  –  część  wsi  Murzynowo  i  Plebanka  –  część  wsi  Rembielin,  które  położone  są  w 

gminie Brudzeń Duży, powiecie płockim, województwie mazowieckim. 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

Zgodnie  z  art.  8  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  2003  roku  o  urzędowych  nazwach 

miejscowości  i  obiektów  fizjograficznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1443)  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 właściwego  wojewody,  co  

uzasadnia  wystąpienie  z powyższym  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 

W przypadku wniosku dotyczącego zniesienia nazwy miejscowości zamieszkałej, 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. 
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Do  wniosku  kierowanego  do  ministra  dołącza  się  również  opinię  starosty  powiatu,  na 

którego  terenie  jest  położona  miejscowość  lub  obiekt  fizjograficzny,  jako  właściwego  w 

sprawach geodezji i gospodarki gruntami. 

W związku  z pismem Wojewody Mazowieckiego  znak: WG‐I.0112.3.2021.MP  z dnia 

10.06.2021r. dotyczącym prowadzonych działań zmierzających do uregulowania formalnego 

statusu miejscowości nieposiadających  lokalizacji  przestrzennej, w  tym m.in. miejscowości, 

które    nie  posiadają  żadnej  zabudowy,  Rada Gminy  Brudzeń Duży  uchwałą  nr  XXX/218/21 

Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  z  dnia  14  września  2021r.  w  sprawie  zasad  i  trybu 

przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  wsi  Parzeń,  Sobowo,  Główina,  Rokicie, 

Robertowo,  Murzynowo  i  Rembielin  Rada  Gminy  przystąpiła  do  konsultacji  społecznych 

dotyczących  zniesienia  urzędowych  nazw  miejscowości  stanowiących  części  wsi  Parzeń, 

Sobowo,  Główina,  Rokicie,  Robertowo  i  Murzynowo.  Konsultacje  przeprowadzone  były  w 

dniach od 11.10.2021r. do 10.11.2021r. i uczestniczyło w nich 79 mieszkańców. 

Mieszkańcy  wypowiedzieli  się  za  zniesieniem  w/w  nazw  miejscowości. 

Podsumowanie  przeprowadzonych  konsultacji  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego 

wniosku. 

Według  wykazu  urzędowych  nazw  miejscowości  oraz  rejestru  TERYT  na  terenie  Gminy 

Brudzeń Duży  występują nazwy: 

1. Babuty – część wsi Parzeń (identyfikator: 1058929),  
2. Parzeń‐Janówek – część wsi Parzeń (identyfikator: 1059633), 
3. Parzeń‐Wąż – część wsi Parzeń (identyfikator: 1059662), 

4. Działki ‐ część  wsi Sobowo (identyfikator: 1059076), 
5. Gospodarze – część wsi Główina (identyfikator: 1059202), 
6. Resztówka – część wsi Główina (identyfikator: 1059691), 
7. Gospodarze – część wsi Rokicie (identyfikator: 1059231), 
8. Rokicie‐Kolonia – część wsi Rokicie  (identyfikator: 1059716), 
9. Kolonijka Brudzeń – część wsi Robertowo (identyfikator: 1059308), 
10.  Kolonijka Parzeń – część wsi Robertowo (identyfikator: 1059337), 
11. Kolonijka Siecień – część wsi Robertowo,(identyfikator: 1059372), 
12.  Kolonijka Sikórz – część wsi Robertowo (identyfikator: 1059410), 
13. Ośrodek – część wsi Robertowo  (identyfikator: 1059604),  
14. Łęg – część wsi Murzynowo (identyfikator: 1059455), 

15. Skarzeń – część wsi Murzynowo (identyfikator: 1059716), 

16.  Plebanka – część wsi Rembielin (identyfikator:1059685). 

tymczasem faktycznie w Gminie Brudzeń Duży brak jest ww. miejscowości. W bazie danych 

ewidencji gruntów powiatu Płockiego  nigdy nie figurowały także obręby ewidencyjne o w/w 

nazwach.  Przedmiotowe  obszary  znajdują  się  w  obrębach  geodezyjnych  wsi,  których 

stanowią  część.  Nie  ma  jednak możliwości  wskazania  granic  tych  miejscowości  na  mapie, 

ponieważ na dostępnych mapach miejscowości te nie występuje. 
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Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych, Wójt Gminy Brudzeń Duży wstąpił do Starosty Płockiego o wyrażenie opinii 

co do zniesienia wnioskowanych nazw miejscowości. 

Starosta Płocki   w piśmie  z dnia 12  listopada 2021r.  znak: GGN‐I.6620.75.2021 pozytywnie 

zaopiniował zniesienie urzędowych nazw miejscowości.  

 

Jednocześnie,  mając  na  względzie  art.  8  ust.  4  pkt  6  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  2003  r.  o 

urzędowych nazwach miejscowości  i obiektów  fizjograficznych  (Dz. U.  z 2019  r. poz. 1443) 

należy  podnieść,  iż  proponowane  zniesienie  nazw:  Babuty  –  część  wsi  Parzeń,  Parzeń‐

Janówek  –  część wsi  Parzeń,  Parzeń‐Wąż  –  część wsi  Parzeń,  Działki  ‐  część   wsi  Sobowo, 

Gospodarze  –  część wsi Główina,  Resztówka  –  część wsi Główina, Gospodarze  –  część wsi 

Rokicie,  Rokicie‐Kolonia  –  część  wsi  Rokicie,    Kolonijka  Brudzeń  –  część  wsi  Robertowo, 

Kolonijka Parzeń – część wsi Robertowo, Kolonijka Siecień – część wsi Robertowo, Kolonijka 

Sikórz – część wsi Robertowo, Ośrodek – część wsi Robertowo,  Łęg – część wsi Murzynowo, 

Skarzeń  –  część  wsi  Murzynowo  i  Plebanka  –  część  wsi  Rembielin  nie  pociągnie  za  sobą 

żadnych  kosztów w  żadnym  aspekcie,  bowiem w miejscowościach  stanowiących  część wsi 

nie są zameldowani żadni mieszkańcy. 

Wobec  powyższego  Rada  Gminy  Brudzeń  Duży  podjęła  uchwałę  w  sprawie  wystąpienia  z 

wnioskiem do Ministra  Spraw Wewnętrznych  i Administracji  za pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego o zniesienie nazw miejscowości Babuty – część wsi Parzeń, Parzeń‐Janówek – 

część wsi Parzeń, Parzeń‐Wąż – część wsi Parzeń, Działki ‐ część  wsi Sobowo, Gospodarze – 

część wsi Główina, Resztówka – część wsi Główina, Gospodarze – część wsi Rokicie, Rokicie‐

Kolonia –  część wsi Rokicie,   Kolonijka Brudzeń –  część wsi Robertowo, Kolonijka Parzeń – 

część wsi Robertowo, Kolonijka Siecień – część wsi Robertowo, Kolonijka Sikórz – część wsi 

Robertowo, Ośrodek – część wsi Robertowo,   Łęg – część wsi Murzynowo, Skarzeń – część 

wsi Murzynowo i Plebanka – część wsi Rembielin. 

Mając  powyższe  na  uwadze  Rada  Gminy  wnosi  o  pozytywne  rozpatrzenie  wniosku  i 

zniesienie urzędowych nazw Babuty – część wsi Parzeń, Parzeń‐Janówek – część wsi Parzeń, 

Parzeń‐Wąż – część wsi Parzeń, Działki ‐ część  wsi Sobowo, Gospodarze – część wsi Główina, 

Resztówka – część wsi Główina, Gospodarze – część wsi Rokicie, Rokicie‐Kolonia – część wsi 

Rokicie,  Kolonijka Brudzeń – część wsi Robertowo, Kolonijka Parzeń – część wsi Robertowo, 

Kolonijka Siecień – część wsi Robertowo, Kolonijka Sikórz – część wsi Robertowo, Ośrodek – 

część  wsi  Robertowo,    Łęg  –  część  wsi  Murzynowo,  Skarzeń  –  część  wsi  Murzynowo  i 

Plebanka – część wsi Rembielin. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Uchwała  Nr  XXXII/239/21  Rady  Gminy  Brudzeń  Duży  z  dnia  30  listopada  2021  r.  w 

sprawie  w  sprawie  wystąpienia  z  wnioskiem  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i 
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Administracji  za  pośrednictwem  Wojewody  Mazowieckiego  o  zniesienie  urzędowych 

nazw  miejscowości:    Babuty  –  część  wsi  Parzeń,  Parzeń‐Janówek  –  część  wsi  Parzeń, 

Parzeń‐Wąż  –  część  wsi  Parzeń,  Działki  ‐  część    wsi  Sobowo,  Gospodarze  –  część  wsi 

Główina, Resztówka – część wsi Główina, Gospodrze – część wsi Rokicie, Rokicie‐Kolonia 

– część wsi Rokicie,  Kolonijka Brudzeń – część wsi Robertowo, Kolonijka Parzeń – część 

wsi  Robertowo,  Kolonijka  Siecień  –  część  wsi  Robertowo,  Kolonijka  Sikórz  –  część  wsi 

Robertowo,  Ośrodek  –  część  wsi  Robertowo,    Łęg  –  część  wsi  Murzynowo,  Skarzeń  – 

część wsi Murzynowo i Plebanka – część wsi Rembielin. 

2. Podsumowanie  wyników  konsultacji  przeprowadzonych  z  mieszkańcami  miejscowości 

Parzeń, Sobowo, Główina, Rokicie, Robertowo i Murzynowo. 

3. Pozytywna opinia Starosty Płockiego  z dnia 12.11.2021r. znak: GGN‐I.6620.75.2021. 
 
 
 
 
 
 


