
                              UCHWAŁA NR XIV/160/08                Projekt 

RADY  MIEJSKIEJ  W  BIAŁEJ 

z dnia 28 lutego 2008r. 

 

 

 

w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Biała w języku niemieckiej 

mniejszości narodowej 

 

 

 

 

 Na podstawie art. 12 ust.7 i  art. 13 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o 

mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz.U. Nr 17 , poz.141 i 

Nr 62,    poz.550 ) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje: 

 

 

 

 

§ 1 

 

Ustala się dodatkową nazwę miejscowości Biała w języku niemieckiej mniejszości narodowej 

w brzmieniu Zülz. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

 

Zasady stosowania dodatkowych tradycyjnych nazw w języku mniejszości regulują 
przepisy art. 12 -15 ustawy  z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i 

etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz. U. Nr 17 z poźń. zmianami). 

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust.7 pkt.1 , dodatkowa nazwa miejscowości może być ustalona 

na wniosek rady gminy, jeżeli liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości jest nie 

mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców tej gminy. 

W Gminie Biała liczba ludności należącej do mniejszości narodowej niemieckiej w stosunku 

do ogólnej liczby  mieszkańców jest powyżej 20%. 

Zgodnie z art. 14 ustawy przez liczbę mieszkańców gminy należących do mniejszości 

narodowej należy zrozumieć liczbę urzędowo ustaloną jako wynik ostatniego spisu 

powszechnego. 

Pismem z grudnia 2005r. Urząd Statystyczny w Opolu ( odpowiadając na pismo 

tutejszego Urzędu) w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego ( opracowane na 

podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002) poinformował, że w 

gminie Biała liczba ludności zaliczająca się do narodowości niemieckiej wynosiła 5103, co 

stanowi 42,0% ogółu ludności gminy. 

Kolejnym warunkiem przy zastosowaniu nazw dodatkowych jest to, iż( zgodnie z art. 

12 ust.3 w/w ustawy) nazwy dodatkowe nie mogą nawiązywać do nazw z okresu 1933 – 

1945. 

Aby ustalić (zgodnie z wymogami ustawowymi) prawidłowe nazewnictwo miejscowości w 

maju 2006r. zwrócono się do Instytutu Śląskiego w Opolu o pomoc w ustaleniu nazw 

miejscowości w języku niemieckim. W czerwcu 2006r. otrzymano z Instytutu Śląskiego 

wykaz urzędowych nazw niemieckich miejscowości w Gminie  Biała obowiązujących przed 

1933 rokiem. 

Przedkładane projekty uchwał o ustaleniu dodatkowych nazw w języku niemieckim 

przygotowane zostały odrębnie dla wszystkich miejscowości w Gminie Biała, za wyjątkiem 

Laskowa, gdzie mieszkańcy na piśmie wyrazili sprzeciw co do ustalenia dodatkowej nazwy 

miejscowości. 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 dodatkowe nazwy mogą być wprowadzone na terenie całej gminy lub 

w poszczególnych miejscowościach. 

 Podjęcie uchwały o dodatkowej nazwie stanowić będą jeden z załączników do 

wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości , który zostanie za pośrednictwem 

wojewody przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

W związku z powyższym przedkłada się Radzie Miejskiej w Białej projekty uchwał w 

sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckiej mniejszości 

narodowej. 

 Powyższe uzasadnienie jest uzasadnieniem do wszystkich przedkładanych projektów 

uchwał w zakresie dodatkowego nazewnictwa w Gminie Biała. 

 

 

Opracowała: 

Sekretarz Gminy  

Grażyna Biały 

 

Biała, dnia 11 lutego 2008r.  

 


