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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze sà u˝ywane nazwy w j´zyku mniejszoÊci,
wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowoÊci
lub obiektu fizjograficznego w j´zyku mniejszoÊci narodowej lub etnicznej albo w j´zyku regionalnym
Na podstawie art. 13 ust. 10 i 11 ustawy z dnia
6 stycznia 2005 r. o mniejszoÊciach narodowych i etnicznych oraz o j´zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17,
poz. 141 i Nr 62, poz. 550) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób prowadzenia
Rejestru gmin, na których obszarze u˝ywane sà nazwy
w j´zyku mniejszoÊci, szczegó∏owy zakres informacji
umieszczanych w tym Rejestrze oraz wzory wniosków
rady gminy o wpisanie gminy do Rejestru gmin
i o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowoÊci lub
obiektu fizjograficznego w j´zyku mniejszoÊci narodowej lub etnicznej albo w j´zyku regionalnym.
§ 2. 1. Rejestr gmin prowadzony jest w formie
elektronicznej.
2. Rejestr gmin sk∏ada si´ z:
1) Rejestru gmin, na obszarze których u˝ywane sà
dodatkowe nazwy ulic;
2) Rejestru gmin, na obszarze których u˝ywane sà
dodatkowe nazwy miejscowoÊci i obiektów fizjograficznych.
3. Ka˝dej gminie wpisywanej do Rejestru gmin
przypisuje si´ kolejny numer w Rejestrze, rozpoczynajàcy si´ od symbolu odpowiednio: „NU/nn” dla gmin
wpisywanych do Rejestru, o którym mowa w ust. 2
pkt 1, oraz „NM/nn” dla gmin wpisywanych do Rejestru, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, gdzie „nn” oznacza kolejny numer pozycji w danym Rejestrze.

4) nazw´ gminy;
5) ogólnà liczb´ mieszkaƒców gminy;
6) ustalonà na podstawie wyników ostatniego spisu
powszechnego liczb´ mieszkaƒców gminy nale˝àcych do mniejszoÊci narodowej lub etnicznej,
w j´zyku której sà proponowane dodatkowe nazwy, albo liczb´ mieszkaƒców gminy pos∏ugujàcych si´ j´zykiem regionalnym;
7) dat´ podj´cia oraz numer uchwa∏y rady gminy
w sprawie nadania dodatkowych nazw ulic;
8) dat´ podj´cia oraz numer uchwa∏y rady gminy
w sprawie z∏o˝enia wniosku o wpisanie gminy do
Rejestru gmin, na obszarze których u˝ywane sà
dodatkowe nazwy;
9) dat´ wpisania gminy do Rejestru gmin.
5. W Rejestrze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, informacje sà wprowadzane odr´bnie dla ka˝dej dodatkowej nazwy miejscowoÊci lub obiektu fizjograficznego. Ka˝dej dodatkowej nazwie przypisuje si´ numer
sk∏adajàcy si´ z numeru gminy, o którym mowa
w ust. 3, oraz numeru pozycji, wynikajàcej z kolejnoÊci
ustalania dodatkowych nazw w danej gminie.
6. Zakres informacji wprowadzanych do Rejestru,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:
1) numer przypisany dodatkowej nazwie miejscowoÊci lub obiektu fizjograficznego;

4. W Rejestrze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, informacje sà wprowadzane odr´bnie dla ka˝dej gminy
i obejmujà:

2) nazw´ województwa, na którego obszarze znajduje si´ gmina;

1) numer pozycji, pod jakà wpisywana jest gmina;

3) nazw´ powiatu, na którego obszarze znajduje si´
gmina;

2) nazw´ województwa, na którego obszarze znajduje si´ gmina;

4) nazw´ gminy;

3) nazw´ powiatu, na którego obszarze znajduje si´
gmina;

5) dat´ podj´cia oraz numer uchwa∏y rady gminy
w sprawie z∏o˝enia wniosku o wpisanie gminy do
Rejestru gmin, na obszarze których u˝ywane sà
dodatkowe nazwy;

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — wyznania religijne oraz
mniejszoÊci narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
(Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r.
Nr 19, poz. 164).

6) oznaczenie rodzaju nazwy (nazwa miejscowoÊci,
nazwa obiektu fizjograficznego);
7) ogólnà liczb´ mieszkaƒców gminy;
8) ustalonà na podstawie wyników ostatniego spisu
powszechnego liczb´ mieszkaƒców gminy nale˝àcych do mniejszoÊci narodowej lub etnicznej,
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w j´zyku której sà proponowane dodatkowe nazwy, albo liczb´ mieszkaƒców gminy pos∏ugujàcych si´ j´zykiem regionalnym;
9) w przypadku miejscowoÊci zamieszkanej — liczb´
mieszkaƒców tej miejscowoÊci bioràcych udzia∏
w konsultacjach oraz liczb´ mieszkaƒców miejscowoÊci bioràcych udzia∏ w konsultacjach, którzy
opowiedzieli si´ za wprowadzeniem dodatkowej
nazwy miejscowoÊci;
10) urz´dowà nazw´ miejscowoÊci lub obiektu fizjograficznego;
11) dodatkowà nazw´ miejscowoÊci lub obiektu fizjograficznego, zapisanà w j´zyku mniejszoÊci;
12) adnotacje dotyczàce opinii:
a) zarzàdów województw, na których terenie znajduje si´ obiekt fizjograficzny, dla którego ustalana jest dodatkowa nazwa w j´zyku mniejszoÊci lub w j´zyku regionalnym,
b) wojewody,

Poz. 857

c) Komisji Nazw MiejscowoÊci i Obiektów Fizjograficznych;
13) dat´ wpisu dodatkowej nazwy miejscowoÊci lub
obiektu fizjograficznego do Rejestru gmin;
14) dat´ wykreÊlenia dodatkowej nazwy miejscowoÊci lub obiektu fizjograficznego z Rejestru gmin.
§ 3. Wzór wniosku rady gminy o wpisanie gminy
do Rejestru gmin okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 4. Wzór wniosku rady gminy o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowoÊci lub obiektu fizjograficznego w j´zyku mniejszoÊci narodowej lub etnicznej albo
w j´zyku regionalnym okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. (poz. 857)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
WNIOSEK
o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których u˝ywane sà dodatkowe nazwy miejscowoÊci
lub obiektów fizjograficznych albo ulic
A. Dane ogólne
Gmina

.........................................................................................
(nazwa)

Powiat

.........................................................................................
(nazwa)

Województwo

.........................................................................................
(nazwa)

rodzaj dodatkowej nazwy1:
nazwa ulicy

nazwa miejscowoÊci

nazwa obiektu fizjograficznego

Ogólna liczba mieszkaƒców gminy2

Liczba mieszkaƒców gminy
nale˝àcych do mniejszoÊci, w j´zyku której
majà byç u˝ywane dodatkowe nazwy3

...............................................................................

...............................................................................

W przypadku miejscowoÊci zamieszkanej:4
Liczba mieszkaƒców miejscowoÊci
bioràcych udzia∏ w konsultacjach

Liczba mieszkaƒców miejscowoÊci bioràcych udzia∏
w konsultacjach, którzy opowiedzieli si´
za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowoÊci

...............................................................................

...............................................................................

———————
1 Postawiç znak x przy rodzaju dodatkowych nazw, które majà byç u˝ywane na obszarze gminy.
2 Przez liczb´ t´ nale˝y rozumieç liczb´ ustalonà na podstawie aktualnych danych G∏ównego Urz´du Statystycznego.
3 Przez liczb´ t´ nale˝y rozumieç liczb´, o której mowa odpowiednio w art. 14 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszoÊciach narodowych i etnicznych oraz o j´zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póên. zm.), czyli liczb´
ustalonà jako wynik ostatniego spisu powszechnego — odpowiednio liczb´ mieszkaƒców gminy nale˝àcych do konkretnej mniejszoÊci narodowej lub etnicznej albo liczb´ mieszkaƒców gminy pos∏ugujàcych si´ j´zykiem regionalnym.
4 Wype∏niç, je˝eli podstawà wystàpienia z wnioskiem by∏ wynik konsultacji przeprowadzonych w miejscowoÊci zamieszkanej.
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B. Dane dotyczàce dodatkowych nazw miejscowoÊci lub obiektów fizjograficznych, o ustalenie których wyst´puje rada gminy5

Nazwy miejscowoÊci
Urz´dowa nazwa miejscowoÊci

Proponowana dodatkowa nazwa

1. .....................................................................................

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

2. .....................................................................................

Nazwy obiektów fizjograficznych
Urz´dowa nazwa

Proponowana dodatkowa nazwa

1. .....................................................................................

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

2. .....................................................................................

J´zyk, w którym ma byç u˝ywana dodatkowa nazwa

C. Dane dotyczàce uchwa∏y rady gminy:

..........................................................................................
Data, numer i tytu∏ uchwa∏y rady gminy
..........................................................................................

Za∏àczniki:
1) uchwa∏a rady gminy w sprawie z∏o˝enia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których
u˝ywane sà nazwy w j´zyku mniejszoÊci;
2) uchwa∏a rady gminy w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy ulicy6;
3) szczegó∏owy kosztorys wymiany tablic informacyjnych, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoÊciach narodowych i etnicznych oraz o j´zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141,
z póên. zm.);
4) informacja wojewody o wa˝noÊci uchwa∏ rady gminy, wymienionych w pkt 1 i 2;
5) wniosek o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowoÊci lub obiektu fizjograficznego7.

...................................................................
(podpis i piecz´ç przewodniczàcego rady gminy)

———————
5 Dane wype∏nia si´, je˝eli gmina przedk∏ada wraz z wnioskiem o wpisanie gminy do Rejestru tak˝e wnioski o ustalenie dodatkowych nazw miejscowoÊci lub obiektów fizjograficznych, uwzgl´dniajàc wszystkie nazwy, o ustalenie których gmina
wyst´puje.
6 Uchwa∏´ do∏àcza si´ wy∏àcznie w przypadku, gdy rada gminy sk∏ada wniosek o wpisanie gminy do Rejestru gmin
w zwiàzku z ustaleniem dodatkowej nazwy ulicy.
7 Do∏àcza si´ wy∏àcznie w przypadku, gdy rada gminy sk∏ada wniosek o wpisanie gminy do Rejestru gmin w zwiàzku z ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowoÊci lub obiektu fizjograficznego.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
(podpis i piecz´ç przewodniczàcego rady gminy)
WNIOSEK
o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowoÊci lub obiektu fizjograficznego
Gmina

.........................................................................................
(nazwa)

Powiat

.........................................................................................
(nazwa)

Województwo

.........................................................................................
(nazwa)

oznaczenie rodzaju dodatkowej nazwy:
nazwa miejscowoÊci

nazwa obiektu fizjograficznego

Urz´dowa nazwa miejscowoÊci
lub obiektu fizjograficznego

Proponowana dodatkowa nazwa
miejscowoÊci lub obiektu fizjograficznego*

Za∏àczniki:
1) uchwa∏a rady gminy w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowoÊci lub obiektu fizjograficznego;
2) w przypadku obiektu fizjograficznego — opinie zarzàdów województw, na których terenie obiekt si´ znajduje;
3) omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych w trybie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póên. zm.);
4) informacja o kosztach finansowych wprowadzenia proponowanej zmiany.

...................................................................
(podpis i piecz´ç przewodniczàcego rady gminy)

———————
* Zapisana w alfabecie j´zyka, w którym ma byç u˝ywana.

