UCHWAŁA NR 215.XXXV.2022
RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego
o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Krasiniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 8 ust. 1-2 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1443), Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala co następuje:
§1
Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości.
§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 Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura.
§5
Traci moc Uchwała Nr 208.XXXIV.2022 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 lutego
2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości
Krasiniec.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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WNIOSEK
o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Krasiniec
Rada Gminy Płoniawy-Bramura na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1443), zwraca się o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Krasiniec, która
położona jest w Gminie Płoniawy-Bramura, powiecie makowskim, województwie
mazowieckim, a która w „Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części” figuruje jako
część wsi Szczuki.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. 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 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. 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.
Podstawą do ustalenia nazwy i określenia rodzaju miejscowości jest Obwieszczenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie
wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r., poz. 2360), gdzie
Krasiniec figuruje jako część wsi Szczuki, a nie jako odrębna miejscowość.
W Krasińcu obecnie mieszka 452 osoby, zaś w Szczukach 345.
Zaczątkiem wsi o nazwie Krasiniec była jedna z większych i najstarszych cukrowni na
Mazowszu - Cukrownia „Krasiniec”, która powstała w latach 1866-1867 we wsi Szczuki,
stanowiącej własność rodu Krasińskich. Jej założycielem był hrabia Ludwik Józef Adam
Krasiński, jeden z najbogatszych ludzi w Królestwie Polskim. Przez blisko półtora wieku
Cukrownia „Krasiniec” była źródłem dochodów dla wielu ludzi: robotników zatrudnionych
w fabryce, ziemian i chłopów powiatu makowskiego, przasnyskiego, ciechanowskiego
i pułtuskiego, dla wielu okolicznych miast i prywatnych przedsiębiorców handlujących
cukrem. Obok cukrowni powstał dom dla dyrektora zakładu, budynki mieszkalne dla
pracowników administracji i robotników. Przy zakładzie działała Ochotnicza Straż Pożarna i
Orkiestra Dęta. Była też czteroklasowa Szkoła Powszechna i Biblioteka Pracowników
Cukrowni. Dzięki fabryce, wieś stale rozwijała się. Niestety w roku 2003 Cukrownia
„Krasiniec” zakończyła swoją działalność, a trzy lata później została sprzedana prywatnym
przedsiębiorcom. Wprawdzie Cukrowni „Krasiniec” już nie ma, ale pozostali mieszkańcy
Krasińca –
w większości byli pracownicy cukrowni oraz potomkowie ich
rodzin, którzy posiadają
w swoich dokumentach adres zameldowania w
miejscowości Krasiniec. To również oni od wielu lat upominają się o ustalenie urzędowej
nazwy miejscowości, której historia rozpoczęła się ponad 150 lat temu i trwa nadal. Teraz
tworzą ją mieszkańcy Krasińca, ale także jednostki oświatowo-wychowawcze - Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie
w Krasińcu wraz z oddziałem
przedszkolnym, jednostki ratownicze - Ochotnicza Straż Pożarna
w
Krasińcu, stowarzyszenia - Stowarzyszenie „Krasinianki” oraz placówki podstawowej opieki
zdrowotnej – SPZOZ w Makowie Mazowieckim – Zespół Zakładów Przychodnia Lekarza
Rodzinnego - Filia w Krasińcu.
Nazwa Krasiniec znajduje odzwierciedlenie we wszystkich dokumentach osób tam
zamieszkałych, tj. w aktach Urzędu Stanu Cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
ewidencji ludności, prawach jazdy itp. oraz w obiegu publicznym stosowanym przez
miejscową ludność. Niestety brakuje jej w praktyce instytucji i organów państwowych, jak
chociażby sądy (np. księgi wieczyste) czy organów podatkowych (ewidencja podatkowa).
Tym samym, zachodzi potrzeba dostosowania nazewnictwa używanego powszechnie
i ustalenia urzędowej nazwy miejscowości. Pozwoli to również na uporządkowanie nazw
miejscowości na terenie Gminy Płoniawy-Bramura i uregulowanie adresów, a tym samym
umożliwi szybką identyfikację posesji w terenie przez różnego rodzaju instytucje: pocztę,
firmy kurierskie, pogotowie ratunkowe czy policję.
Omówienie wyników konsultacji

W związku z powyższym zostały zarządzone i przeprowadzone konsultacje społeczne
w trybie Uchwały Nr 33.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy PłoniawyBramura oraz na podstawie Zarządzenia Nr 0050.73.2021 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Krasińca
(część wsi Szczuki) na temat ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Krasiniec.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z Zarządzeniem w dniu 15 grudnia
2021 roku zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Płoniawy-Bramura
(www.ploniawy-bramura.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.ploniawybramura.pl), na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Krasińcu poprzez Sołtysa.
Zgodnie z w/w Zarządzeniem konsultacje trwały od 16 do 30 grudnia 2021 roku
i zostały przeprowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej
w wersji papierowej lub w formie elektronicznej. Ankieta stanowiła załącznik do ogłoszenia
na stronie Gminy Płoniawy-Bramura. Ponadto formularz był dostępnym w biurze podawczym
Urzędu Gminy oraz u sołtysa. Do dnia 30 grudnia br. złożono u Sołtysa wsi Szczuki 48
ankiet, które następnie zostały przekazane do Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura.
Wyniki konsultacji przedstawiają się następująco:







liczba osób uprawnionych do głosowania – 375
liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach – 48
liczba głosów na „TAK” – 48
liczba głosów na „NIE” – 0
liczba głosów ważnych – 48
liczba głosów nieważnych – 0

Wszyscy uczestnicy konsultacji na zadane w ankiecie pytanie „Czy jesteś za ustaleniem
urzędowej nazwy miejscowości Krasiniec” wybrali z dwóch wariantów proponowanych
odpowiedzi - „TAK”, „NIE” – wariant pierwszy, tj. „TAK”. W uwagach mieszkańcy
Krasińca wnosili, że pod takim adresem zamieszkują i są zameldowani od urodzenia. Ten
adres mają wpisany we wszystkich urzędowych dokumentach. Ponadto, postulowali o
ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Krasiniec, celem zachowania pamięci o słynnej
Cukrowni „Krasiniec”, jej założycielach z rodu Krasińskich, ale również o pracownikach
fabryki, którzy wraz ze swoimi rodzinami, stanowią większość lokalnej społeczności.
Wyniki konsultacji zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura oraz na tablicy ogłoszeń.
Wyniki konsultacji potwierdzają zasadność działań podjętych przez władze gminy
w kierunku ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Krasiniec.
Wójt Gminy Płoniawy-Bramura pismem z dnia 10 stycznia 2022 roku, które zostało
doręczone w dniu 11 stycznia 2022 roku, zwrócił się do Starosty Makowskiego o wydanie
opinii w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Krasiniec.

Starosta Makowski w piśmie z dnia 18 stycznia 2022 roku znak: GKN.6620.7.2022,
w przedmiotowej sprawie wydał opinię pozytywną.

Informacja o kosztach finansowych związanych z ustaleniem urzędowej nazwy
miejscowości Krasiniec.
Mając na względzie art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1443), należy
podnieść, iż proponowana zmiana pociągnie za sobą koszty przede wszystkim w zakresie
zmian danych adresowych osób fizycznych i przedsiębiorstw faktycznie mieszkających i
działających na terenie Krasińca, a mających przypisany, najprawdopodobniej omyłkowo,
adres zameldowania i siedziby w miejscowości Szczuki. Dotyczy to właścicieli 5
nieruchomości położonych w Krasińcu, na terenach należących do dawnej Cukrowni
„Krasiniec”,
a posiadających adres zameldowania i siedziby w
miejscowości Szczuki. Pozostali mieszkańcy Krasińca, m.in. mieszkańcy 20 bloków
mieszkalnych, nie poniosą żadnych kosztów z tytułu wnioskowanej zmiany, ponieważ
zachowają swój dotychczasowy adres zameldowania
- meldunek w Krasińcu.
Z uwagi na powyższe, wnoszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku i ustalenie urzędowej
nazwy miejscowości Krasiniec.
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