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UCHWAŁA NR XXIX/218/14
RADY GMINY MIELNIK
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości
dla miejscowości Olchowicze i Stankowicze w gminie Mielnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,
poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645 i 1318) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612, zm. z 2005r. Nr 17, poz. 141), po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Olchowicze i Stankowicze w gminie
Mielnik, uchwala się co następuje:
§ 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody
Podlaskiego, o dokonanie zmiany rodzajów miejscowości w gminie Mielnik:
1) zmiany określenia rodzaju miejscowości Olchowicze, która stanowi obecnie „część wsi Maćkowicze”, na
rodzaj „osada”.
2) zmiany określenia rodzaju miejscowości Stankowicze, która stanowi obecnie „część wsi Maćkowicze”, na
rodzaj „osada”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Analiza urzędowego nazewnictwa miejscowości oraz określeń rodzaju tych miejscowości w oparciu o Wykaz
urzędowych nazw miejscowości stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 13 grudnia 2012r w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części /Dz. U. z 2013r, poz. 200/,
który jest podstawą do zmian nazwy i określeń rodzajów miejscowości wykazała, że w przytoczonym Wykazie
urzędowych nazw miejscowości i wykazie TERYT Głównego Urzędu Statystycznego figuruje miejscowość
Olchowicze, jako część wsi Maćkowicze.
Nazwa ta dotyczy obszaru zabudowanego położonego wokół skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr
640 i 658. Olchowicze położone są w znacznej odległości od wsi głównej Maćkowicze, której część obecnie
stanowią. W skład miejscowości Olchowicze wchodzi 5 zabudowanych nieruchomości, na terenie których
zamieszkuje 13 osób. Urząd Gminy Mielnik prowadzi oddzielną numerację budynków dla miejscowości
Olchowicze. Nazwa Olchowicze funkcjonuje w dokumentach mieszkańców, a mianowicie: w dowodach
osobistych, prawach jazdy, dowodach rejestracyjnych pojazdów oraz w dokumentach archiwalnych: aktach stanu
cywilnego, księgach parafialnych i księgach meldunkowych. Znaki drogowe również wskazują miejscowość
Olchowicze.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych /Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zmianami/ zmiana rodzaju miejscowości wymaga
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie Uchwały Nr
XV/84/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami gminy oraz Zarządzenia Nr 298/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, w wyniku których wszyscy obecni na zebraniu opowiedzieli się za
zmianą rodzaju miejscowości Olchowicze, z „części wsi Maćkowicze”na rodzaj „osada”.
Miejscowość Stankowicze figuruje w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i wykazie TERYT jako
„część wsi Maćkowicze”. W terenie stanowi wyodrębnioną jednostkę osadniczą położoną nieopodal wsi
Maćkowicze. Nazwa miejscowości Stankowicze używana jest nie tylko przez miejscową ludność, ale figuruje
w ewidencjach gminnych, w dowodach osobistych mieszkańców, prawach jazdy, dowodach rejestracyjnych
pojazdów oraz w archiwalnych aktach stanu cywilnego, księgach parafialnych i księgach meldunkowych. Urząd
Gminy Mielnik prowadzi odrębną numerację budynków dla miejscowości Stankowicze. Tablice drogowe również
wskazują miejscowość Stankowicze.
Za wyodrębnieniem wsi Stankowicze przemawiają też względy historyczne. W książce pod redakcją Anny
Radziukiewicz pod tytułem: Ścieżkami prawosławia – Białostocczyzna, na stronie 131 widnieje zapis: „Początek
wsiom dawali młynarze, którzy w XVII wieku wzdłuż rzeki zakładali swe młyny. Tylko jeden z nich zachował się
do dziś w Stankowiczach. W 1612 roku mełł tu zboże niejaki Jakub Stankowicz. Ostatnim młynarzem był
Wsiewołod Łubko.” Historii tej nie da się odwrócić ani zmienić. W nazewnictwie zawarte jest dziedzictwo
i świadectwo przeszłości.
W skład miejscowości Stankowicze wchodzi 7 zabudowanych nieruchomości, na terenie których
zamieszkuje 20 osób.
W dniu 17 lutego 2014 roku na zebraniu wiejskim przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami
miejscowości Stankowicze. Wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy Stankowicz opowiedzieli się za zmianą
rodzaju miejscowości Stankowicze, z „części wsi Maćkowicze” na rodzaj „osada”.
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