
UCHWAŁA NR XII/90/2019
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskami do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie nazwy 
obiektowi fizjograficznemu „Struga Gromelska”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.         
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 1 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) Rada Gminy Stawiguda uchwala co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Stawiguda występuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,                            
za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o nadanie urzędowej nazwy obiektowi 
fizjograficznemu „Struga Gromelska”.

2. Treść wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kołakowski
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Załącznik  

do Uchwały nr XII/90/2019 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 12 września 2019 r. 

 

Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 
za pośrednictwem 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
 

WNIOSEK 

o ustalenie urzędowej nazwy obiektowi fizjograficznemu „Struga Gromelska” 

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 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) Rada Gminy Stawiguda 

wnioskuje o dokonanie zmiany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji urzędowej nazwy obiektowi fizjograficznemu „Struga Gromelska”. 

Do wniosku, wraz z niniejszą uchwałą Rady Gminy Stawiguda, dołącza się: 

− opinię Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 

− opinię Starosty Olsztyńskiego; 

− mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami obiektu fizjograficznego; 

− informację o kosztach finansowych proponowanej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Przedmiotowy obiekt fizjograficzny, to struga o długości ponad 2 km, o współrzędnych 

geograficznych N:53°36ˊ08.83" E:20°2lˊ01.12", N:53°35ˊ27.18" E:20°22ˊ32.86" – struga łącząca 

staw z Jeziorem Pluszne, zlokalizowana na terenie gminy Stawiguda, w powiecie olsztyńskim. 

Nazwa strugi powiązana jest historycznie z młynem wodnym, znajdującym się dawniej na 

opisywanej strudze w pobliżu miejscowości Zielonowo. Pierwsze wzmianki 

o młynie datowane są na rok 1356, kiedy to Kapituła Warmińska wydała pozwolenie na jego budowę. 
Początkowo młyn nosił nazwę Greselnyk, a od roku 1510 Grunmuhle (Zielony Młyn, Młyn 

Zielonowo). W późniejszym okresie pojawia się nazwa Gromel. Lokalizację młyna z widoczną nazwą 
Gromel znaleźć można na mapie „Świętej Warmii”, która została wykonana w roku 1755 przez 

matematyka i geografa z Elbląga, Jana Fryderyka Enderscha. Endersch wykonał ją na zlecenie 

biskupa warmińskiego Adama Stanisława Grabowskiego, 

a obejmowała ona obszar Księstwa Warmińskiego. Młyn Gromel opisywany jest także przez ks. 

Walentego Barczewskiego w dziele „Geografia polskiej Warmii" z roku 1917. Struga Gromelska 

będzie jasno kojarzona z młynem Gromel. 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą nr 34/505/19/VI z dnia 24 lipca 

2019 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie nadania nazwy przedmiotowemu obiektowi 

fizjograficznemu. 
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Pozytywną opinię wydał również Starosta Olsztyński pismem z dnia 14.08.2019 r., opierając 

się na opinii Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 04.07.2019 r. 

Nadanie nazwy obiektu fizjograficznemu nie powinno skutkować kosztami finansowymi. 

Biorąc po uwagę powyższe wnioskuje się o nadanie nazwy wskazanemu obiektowi 

fizjograficznemu „Struga Gromelska”. 
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