
Zarządzenie Nr Or.0050/22/2018 

Wójta Gminy Krupski Młyn 

z dnia 19 lutego 2018 roku 

 

 

w sprawie: stosowania obowiązujących nazw miejscowości 

 

W związku  z  ukazaniem się  Obwieszczenia Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia                  

4 sierpnia 2015 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. 

2015 r. poz. 1636)  w którym za miejscowości Gminy Krupski Młyn uznano Krupski Młyn, 

Potępę, Kanol, Odmuchów, Ziętek i Żyłkę w celu prawidłowego oznaczania adresów 

mieszkańców tych miejscowości w ewidencji ludności i innych dokumentach, na podstawie 

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017.1875) 

oraz art. 26 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 24 września 2010 roku  o ewidencji ludności (tj. 

Dz.U.2017.657)  zarządzam:  

 

§ 1  

 

Zobowiązuję  pracowników Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych i Urzędu 

Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Krupski Młyn do : 

a) dokonywania zameldowania mieszkańców Gminy zgodnie z postanowieniami art. 26 ust 1 

pkt 2) ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz.U.2017.657) 

poprzez podawanie w adresach zamieszkania w/w nazw  miejscowości wymienionych                 

w wykazie stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Ministra Administracji  i Cyfryzacji 

z dnia 4 sierpnia 2015 roku  w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich 

części (Dz. U. 2015 r. poz. 1636) a następnie nazw ulic, jeżeli w danej  miejscowości 

występuje podział na ulice, numerów domów i lokalu - jeżeli jest wydzielony, nazwy 

gminy, nazwy województwa oraz kodu pocztowego, 

b) dokonania z dniem obowiązywania niniejszego zarządzenia zmian w dotychczasowych 

zameldowaniach mieszkańców Gminy stosując procedurę wymienioną w § 1 pkt a) 

niniejszego zarządzenia, 

c) podawania w wydawanych innych dokumentach w/w nazw miejscowości wymienionych 

w wykazie stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 

z dnia 4 sierpnia 2015 roku  w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich 

części (Dz. U. 2015 r. poz. 1636). 

 

§ 2  

 

Zobowiązuję wszystkich Pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz Jednostek 

Organizacyjnych Gminy Krupski Młyn do zapoznania się  z treścią niniejszego zarządzenia                  

i jego stosowania.  

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2018 roku. 

 

 

 

 

  



Krupski Młyn dnia 19.02.2018 r. 
 
 
 
 

Obwieszczenie  

 

Wójta Gminy Krupski Młyn 
 

 

 

 

Wójt Gminy Krupski Młyn informuje, że Obwieszczeniem Ministra Administracji                                

i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości            

i ich części (Dz. U. 2015 r. poz. 1636 ) za miejscowości Gminy Krupski Młyn uznano 

Krupski Młyn, Potępę, Kanol, Odmuchów, Ziętek i Żyłkę.  
 

W związku z powyższym unormowaniem zarówno w ewidencji ludności przy zameldowaniu 

jak  i we wszystkich innych dokumentach wydawanych przez Urząd Gminy w Krupskim 

Młynie, dla prawidłowego oznaczania adresów osób lub siedziby instytucji i firm, w/w nazwy 

miejsc będą podawane jako odrębne miejscowości.  
 

Praktyka oznaczania w adresie Kanola, Odmuchowa i Żyłki jako ulic miejscowości Potępa 

oraz Ziętka jako ulicy Krupskiego Młyna w świetle w/w postanowień Obwieszczenia nie 

będzie już  stosowana.    
 

Osoby, instytucje i firmy z miejscowości Kanol, Odmuchów, Żyłka i Ziętek winny 

sukcesywnie dostosować swoje dane adresowe i inne dokumenty do aktualnie 

obowiązujących przepisów. 

 

W związku  z  ukazaniem się  powyższego Obwieszczenia w dniu 19 lutego 2018 roku 

zostało wydane Zarządzenie Wójta Gminy Krupski Młyn Nr Or.0050/22/2018 w sprawie 

stosowania obowiązujących nazw miejscowości z mocą obowiązywania od 1 marca 2018 

roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Krupski Młyn 

 

( - ) Jan Murowski 

 

 

 

 


