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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie  zmiany nazw ulic na terenie Gminy Jemielnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.  
z 2023 r., poz. 171, poz. 185, poz. 240, poz. 289, poz. 347) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się następujące nazwy ulic na terenie Gminy Jemielnica: 

1) w miejscowosci Piotrówka nazwa ulicy 1-go Maja otrzymuje brzmienie: ul. 1 Maja; 

2) w miejscowosci Piotrówka nazwa ulicy Powstańców Śl. otrzymuje brzmienie: ul. Powstańców Śląskich; 

3) w miejscowosci Barut nazwa ulicy Ks. Wajdy otrzymuje brzmienie: Księdza Wajdy 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Wojwództwa Opolskiego.z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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Uzasadnienie 

Przedłożona do akceptacji Radzie uchwała w sprawie zmian nazw ulic na terenie Gminy Jemielnica 
została przygotowana z uwagi na wynikłe rozbieżności w brzmieniu nazw jakie występują pomiędzy 
systemem ewidencji ludności a Centralnym Katalogiem Ulic znajdującym się w rejestrze TERYT Głównego 
Urzędu Statystycznego (np. ul. Modrzejewskiej widnieje w rejestrze TERYT jako ulica Heleny 
Modrzejewskiej).  

W związku z wdrożeniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nowego Systemu Rejestrów 
Państwowych zachodzi konieczność ujednolicenia nazewnictwa niektórych ulic w Gminie Jemielnica. 

Aplikacja „Źródło” służąca do przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych 
posługuje się nazwami ulic zaciągniętymi z Centralnego Katalogu Ulic znajdującego się w rejestrze TERYT 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

W związku z występującymi różnicami w brzmieniu nazw jakie występują pomiędzy systemem ewidencji 
ludności, rejestrem TERYT i ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe 
w Strzelcach Opolskich zasadne jest podjęcie tej uchwały. 

Ponadto stosowanie prawidłowych nazw ulic jest szczególnie istotne w kontekście planowanej obecnie 
migracji danych do Centralnego Rejestru Wyborców. Uchwała ma charakter korygujący, nie zmienia stanu 
faktycznego w zakresie adresów zamieszkania (zameldowania) i nie powoduje konieczności wymiany 
dokumentów. 
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