Uchwała Nr XXXIV/157/2005
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę
określenia rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 166 poz. 1612)
Rada Miejska w Ujeździe
uchwala co następuje:
§1
Wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego o dokonanie następujących zmian w określeniu rodzaju miejscowości
i nazewnictwie :
1. w mieście Ujazd ,,Gaj – część miasta Ujazd” zmienić na ,,Osiedle Goj – część miasta
Ujazd”
2. we wsi Stary Ujazd ,,Kopaninę – osadę” zmienić na ,,Kopaninę – przysiółek” a
,,Wierzbiniec – osadę” na ,,Ferdynand – przysiółek”
3. we wsi Zimna Wódka ,,Buczek – przysiółek” zmienić na ,,Buczki – przysiółek”.

§2
Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§3
Traci moc uchwała Nr XXXIII/147/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę i określenie
rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§5

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/157/2005
Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Uzasadnienie
- ,,Gaj – część miasta” – osiedle kilku domów oddalone jest od miasta Ujazd o około 1,5 km
nazywane od zawsze ,,Gojem”. Na temat tej nazwy przeprowadzono szereg rozmów z
najstarszymi mieszkańcami miasta Ujazd, nikt nie pamięta okresu czasu, w którym Goj nosiłby
nazwę Gaj. Potwierdzeniem tego są dokumenty w postaci aktów stanu cywilnego z róŜnych
okresów czasu, zgromadzone w kopertach osobowych mieszkańców wnioski, ankiety o wydanie
dowodów osobistych, zapisy w księgach meldunkowych.
Wszystkie zapisy w obecnie wydawanych dokumentach typu dowód osobisty, prawo jazdy,
dowód rejestracyjny i inne dokonywane są jako ,,Osiedle Goj”.
- ,,Wierzbiniec – osada” – oddalona od wsi Stary Ujazd o około 1,5 do 2 km. Przez okres około
100 lat nosi nazwę ,,Ferdynand”. Przez krótki okres czasu wprowadzono nazwę Wierzbinie,
którą Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ujeździe nr 87/XXI/87 w sprawie
nazewnictwa ulic we wsi Stary Ujazd zmieniono na ,,Przysiółek Ferdynand”. Potwierdzają
powyŜsze pytani o opinię mieszkańcy Starego Ujazdu, sporządzane w róŜnych okresach czasu
akty stanu cywilnego, gromadzone przez szereg lat dokumenty w kopertach osobowych
mieszkańców tej części gminy. Wszystkie zapisy dokonywane są w dokumentach toŜsamości,
prawach jazdy i innych jako ,,Ferdynand”.
- ,,Kopanina – osada” – skupisko 4 gospodarstw oddalonych od wsi Stary Ujazd o około 2 km.
Zmiana w tym przypadku dotyczy określenia rodzaju miejscowości z osady na przysiółek.
- ,,Buczek – przysiółek” – funkcjonuje w zapisach i w mowie sprzed kilkudziesięciu lat jak
i obecnych jako ,,Buczki”, potwierdzają to zarówno mieszkańcy wsi, gminy i przechowane
dokumenty w postaci aktów stanu cywilnego, pism urzędowych oraz ankiet, wniosków
dowodowych gromadzonych w kopertach dowodowych.

