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USTAWA

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o urz´dowych nazwach miejscowoÊci i obiektów fizjograficznych1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla:

1) zasady i tryb ustalania, dokonywania zmian i zno-
szenia urz´dowych nazw miejscowoÊci i ich cz´Êci
oraz urz´dowych nazw obiektów fizjograficznych;

2) zasady dzia∏ania Komisji Nazw MiejscowoÊci
i Obiektów Fizjograficznych;

3) sposób ustalania i og∏aszania wykazów urz´do-
wych nazw miejscowoÊci i ich cz´Êci oraz obiektów
fizjograficznych.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do ustalania,
dokonywania zmian i znoszenia urz´dowych nazw
w zakresie uregulowanym przepisami o ochronie przy-
rody, a tak˝e w przypadkach, gdy urz´dowà nazw´
okreÊla odr´bna ustawa. 

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) jednostka osadnicza — wyodr´bniony przestrzen-
nie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiek-

tami infrastruktury technicznej zamieszkany przez
ludzi; 

2) kolonia — jednostk´ osadniczà powsta∏à jako rezul-
tat ekspansji miejscowoÊci poza obszar wczeÊniej
istniejàcej zabudowy, w szczególnoÊci: koloni´
miasta, koloni´ wsi; 

3) miasto — jednostk´ osadniczà o przewadze zwartej
zabudowy i funkcjach nierolniczych posiadajàcà
prawa miejskie bàdê status miasta nadany w trybie
okreÊlonym odr´bnymi przepisami;

4) miejscowoÊç — jednostk´ osadniczà lub inny ob-
szar zabudowany odró˝niajàce si´ od innych miej-
scowoÊci odr´bnà nazwà, a przy jednakowej na-
zwie — odmiennym okreÊleniem ich rodzaju; 

5) miejscowoÊç niezamieszkana — miejscowoÊç,
w której nie przebywa stale lub nie jest zameldowa-
na na pobyt sta∏y co najmniej jedna osoba; 

6) miejscowoÊç zamieszkana — miejscowoÊç, w któ-
rej stale przebywa lub jest zameldowana na pobyt
sta∏y co najmniej jedna osoba; 

7) obiekt fizjograficzny — wyodr´bniony sk∏adnik Êro-
dowiska geograficznego, w szczególnoÊci: nizin´,
wy˝yn´, wzgórze, pasmo górskie, gór´, szczyt gó-
ry, prze∏´cz, dolin´, kotlin´, jaskini´, rzek´, kana∏,
jezioro, zatok´, bagno, staw, sztuczny zbiornik
wodny, wodospad, las, kompleks leÊny, uroczysko,
pó∏wysep, wysp´;

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 17 ma-

ja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz usta-
w´ z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadaƒ i kompetencji
okreÊlonych w ustawach szczególnych pomi´dzy organy
gminy a organy administracji rzàdowej oraz o zmianie nie-
których ustaw.



8) osada — niewielkà jednostk´ osadniczà na terenie
wiejskim o odmiennym (wyró˝niajàcym si´) cha-
rakterze zabudowy albo zamieszkanà przez lud-
noÊç zwiàzanà z okreÊlonym miejscem lub rodza-
jem pracy, w szczególnoÊci: osad´ m∏yƒskà, osad´
leÊnà, osad´ rybackà, osad´ kolejowà, osad´ po
by∏ym paƒstwowym gospodarstwie rolnym; osada
mo˝e byç samodzielna lub mo˝e stanowiç cz´Êç in-
nej jednostki osadniczej;

9) osiedle — zespó∏ mieszkaniowy stanowiàcy inte-
gralnà cz´Êç miasta lub wsi;

10) przysió∏ek — skupisko kilku gospodarstw po∏o˝o-
nych poza zabudowà wsi stanowiàce integralnà
cz´Êç wsi; 

11) rodzaj miejscowoÊci — okreÊlenie charakteru miej-
scowoÊci ukszta∏towanej w procesie rozwoju osad-
nictwa, w szczególnoÊci: miasto, osiedle, wieÊ,
osada, kolonia, przysió∏ek i ich cz´Êci;

12) wieÊ — jednostk´ osadniczà o zwartej lub rozpro-
szonej zabudowie i istniejàcych funkcjach rolni-
czych lub zwiàzanych z nimi us∏ugowych lub tury-
stycznych nieposiadajàcà praw miejskich lub statu-
su miasta.

Art. 3. 1. Urz´dowe nazwy ustala si´, zmienia i zno-
si dla:

1) miejscowoÊci zamieszkanych i ich cz´Êci; 

2) miejscowoÊci niezamieszkanych i ich cz´Êci;

3) obiektów fizjograficznych.

2. Przy ustalaniu urz´dowych nazw, o których mo-
wa w ust. 1, okreÊla si´ równie˝ rodzaj danej miejsco-
woÊci lub obiektu fizjograficznego. Do okreÊlenia
i zmiany rodzaju miejscowoÊci lub obiektu fizjograficz-
nego stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy doty-
czàce ustalania i zmian ich nazw.

Rozdzia∏ 2

Komisja Nazw MiejscowoÊci i Obiektów 
Fizjograficznych

Art. 4. 1. Tworzy si´ Komisj´ Nazw MiejscowoÊci
i Obiektów Fizjograficznych, zwanà dalej „Komisjà”, ja-
ko organ opiniodawczo-doradczy w sprawach ustala-
nia, dokonywania zmian i znoszenia urz´dowych nazw
miejscowoÊci i ich cz´Êci oraz obiektów fizjograficz-
nych, zwanych dalej „urz´dowymi nazwami”.

2. Komisja dzia∏a przy ministrze w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej.

3. Do zadaƒ Komisji nale˝y:

1) opiniowanie wniosków o ustalenie, zmian´ lub
zniesienie urz´dowych nazw;

2) opiniowanie projektów wykazów, o których mowa
w art. 9 ust. 1;

3) wnioskowanie o ustalenie, zmian´ lub zniesienie
urz´dowych nazw miejscowoÊci niezamieszkanych
i ich cz´Êci;

4) wyra˝anie opinii w innych sprawach dotyczàcych
realizacji ustawy. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb pracy Komisji, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç za-
pewnienia sprawnej pracy Komisji;

2) wysokoÊç wynagrodzenia przys∏ugujàcego cz∏on-
kom za udzia∏ w posiedzeniach Komisji, uwzgl´d-
niajàc, ˝e maksymalna wysokoÊç wynagrodzenia
nie mo˝e przekroczyç 60 % minimalnego wynagro-
dzenia za prac´, okreÊlonego w odr´bnych przepi-
sach.

Art. 5. 1. W sk∏ad Komisji wchodzà:

1) przewodniczàcy, którym jest przedstawiciel nauki
z dziedziny j´zykoznawstwa, powo∏ywany na czte-
roletnià kadencj´ przez ministra w∏aÊciwego do
spraw administracji publicznej spoÊród osób wska-
zanych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk;

2) zast´pca przewodniczàcego, powo∏ywany na czte-
roletnià kadencj´ przez ministra w∏aÊciwego do
spraw administracji publicznej na wniosek prze-
wodniczàcego Komisji spoÊród cz∏onków Komisji,
o których mowa w pkt 4;

3) sekretarz, którym jest przedstawiciel ministra w∏a-
Êciwego do spraw administracji publicznej; 

4) szeÊciu cz∏onków powo∏ywanych na czteroletnià
kadencj´ przez ministra w∏aÊciwego do spraw ad-
ministracji publicznej spoÊród przedstawicieli na-
uki zg∏oszonych przez rady wydzia∏ów szkó∏ wy˝-
szych oraz rady naukowe komitetów i instytutów
Polskiej Akademii Nauk — z dziedzin: j´zykoznaw-
stwa, historii, geografii i kartografii; 

5) po jednym przedstawicielu: Ministra Obrony Naro-
dowej, ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, G∏ównego
Geodety Kraju oraz Prezesa G∏ównego Urz´du Sta-
tystycznego, powo∏ywanym na czteroletnià kaden-
cj´ przez ministra w∏aÊciwego do spraw admini-
stracji publicznej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej odwo∏uje cz∏onka Komisji przed up∏ywem ka-
dencji w przypadku:

1) z∏o˝enia rezygnacji;

2) wniosku organu, który zg∏osi∏ kandydata na cz∏on-
ka.

3. Obs∏ug´ administracyjnà prac Komisji zapewnia
urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw ad-
ministracji publicznej.
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4. Koszty dzia∏alnoÊci Komisji sà pokrywane z bu-
d˝etu paƒstwa w cz´Êci, której dysponentem jest mini-
ster w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej.

Rozdzia∏ 3

Urz´dowe nazwy miejscowoÊci i ich cz´Êci oraz
obiektów fizjograficznych

Art. 6. 1. Urz´dowa nazwa jest ustalana: 
1) dla miejscowoÊci i ich cz´Êci — w pierwszym i dru-

gim przypadku deklinacji, a dla miast i wsi — tak˝e
w formie przymiotnikowej utworzonej od ustalonej
nazwy;

2) dla obiektów fizjograficznych — w pierwszym i dru-
gim przypadku deklinacji.

2. Podmioty wykonujàce zadania publiczne na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej sà obowiàzane u˝y-
waç urz´dowych nazw ustalonych zgodnie z niniejszà
ustawà, z uwzgl´dnieniem odpowiednich przypadków
deklinacji.

Art. 7. 1. Urz´dowe nazwy, z zastrze˝eniem art. 1
ust. 2, ustala, zmienia lub znosi, w drodze rozporzàdze-
nia, minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicz-
nej, po przeprowadzeniu post´powania, o którym mo-
wa w art. 8.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no okreÊlaç dotychczasowà nazw´ urz´dowà, nazw´
po zmianach, rodzaj miejscowoÊci lub obiektu fizjogra-
ficznego, pierwszy i drugi przypadek deklinacji,
a w przypadku nazw miast i wsi — równie˝ form´ przy-
miotnika utworzonego od tej nazwy.

Art. 8. 1. Urz´dowa nazwa jest ustalana, zmieniana
lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obsza-
rze jest po∏o˝ona miejscowoÊç lub obiekt fizjograficzny.

2. Rada gminy przedstawia wniosek, o którym mo-
wa w ust. 1, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw admini-
stracji publicznej za poÊrednictwem wojewody.
W przypadku wniosku dotyczàcego nazwy miejscowo-
Êci zamieszkanej rada gminy jest obowiàzana uprzed-
nio przeprowadziç w tej sprawie konsultacje z miesz-
kaƒcami tej miejscowoÊci, w trybie, o którym mowa
w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z póên. zm.2)). 

3. Urz´dowa nazwa mo˝e byç ustalona, zmieniona
lub zniesiona przez ministra w∏aÊciwego do spraw ad-
ministracji publicznej z jego inicjatywy, a tak˝e z inicja-
tywy Komisji. Przed ustaleniem, zmianà lub zniesie-
niem urz´dowej nazwy minister wyst´puje do rady
gminy, starosty, w∏aÊciwego miejscowo wojewody
i Komisji, a w przypadku obiektu fizjograficznego tak˝e
zarzàdu województwa — o opini´. Opinia rady gminy
jest poprzedzana przeprowadzeniem konsultacji
z mieszkaƒcami miejscowoÊci, której sprawa dotyczy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) uchwa∏´ rady gminy w sprawie wystàpienia o usta-
lenie, zmian´ lub zniesienie urz´dowej nazwy, wraz
z uzasadnieniem; 

2) w przypadku obiektu fizjograficznego — tak˝e opi-
nie zarzàdów województw, na których terenie
obiekt si´ znajduje; 

3) omówienie wyników konsultacji przeprowadzo-
nych z mieszkaƒcami miejscowoÊci, której wniosek
dotyczy; 

4) opini´ starosty powiatu, na którego terenie jest po-
∏o˝ona miejscowoÊç lub obiekt fizjograficzny, jako
w∏aÊciwego w sprawach geodezji i gospodarki
gruntami;

5) map´ topograficznà z zaznaczonymi granicami
miejscowoÊci, jej cz´Êci lub obiektu fizjograficzne-
go, b´dàcych przedmiotem wniosku;

6) informacj´ o kosztach finansowych proponowanej
zmiany. 

5. Wymóg zasi´gni´cia opinii uznaje si´ za spe∏nio-
ny:

1) w przypadku niewyra˝enia opinii, o których mowa
w ust. 3, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wy-
stàpienia o opini´;

2) w przypadku niewyra˝enia opinii, o których mowa
w ust. 4 pkt 2 i 4, w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania wystàpienia o opini´.

6. Wojewoda jest obowiàzany przekazaç ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw administracji publicznej
wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie póêniej ni˝ w cià-
gu 30 dni od jego otrzymania, do∏àczajàc swojà opini´.
Wniosek przekazany przez wojewod´ podlega zaopi-
niowaniu przez Komisj´.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw administracji publicz-
nej w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzajàcego
rok, w którym ma nastàpiç ustalenie, zmiana lub znie-
sienie urz´dowej nazwy. 

8. Ustalenie, zmiana lub zniesienie urz´dowych
nazw nast´puje z dniem 1 stycznia.

9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wnio-
sku, o którym mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do
spraw administracji publicznej zawiadamia niezw∏ocz-
nie, za poÊrednictwem wojewody, wnioskodawc´
o przyczynach nieuwzgl´dnienia wniosku.

Rozdzia∏ 4

Wykazy urz´dowych nazw miejscowoÊci i ich cz´Êci
oraz obiektów fizjograficznych

Art. 9. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej, w terminie pi´ciu lat od dnia wejÊcia w ˝y-
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2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568.



cie ustawy, ustali, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
urz´dowych nazw miejscowoÊci i ich cz´Êci oraz, w ter-
minie dziesi´ciu lat, wykaz urz´dowych nazw obiektów
fizjograficznych, zwane dalej „wykazami”.

2. Urz´dowe nazwy podaje si´ w wykazach
w pierwszym przypadku deklinacji, w kolejnoÊci alfa-
betycznej, z okreÊleniem rodzaju miejscowoÊci lub
obiektu fizjograficznego, okreÊleniem umiejscowienia
w jednostkach zasadniczego trójstopniowego podzia∏u
terytorialnego paƒstwa oraz z podaniem koƒcówki dru-
giego przypadku deklinacji, a dla miast i wsi równie˝
formy przymiotnikowej nazwy. 

3. W wykazach podaje si´ tak˝e:

1) siedmiocyfrowy identyfikator miejscowoÊci z krajo-
wego rejestru urz´dowego podzia∏u terytorialnego
„TERYT”;

2) wspó∏rz´dne geograficzne obiektów fizjograficz-
nych;

3) w przypadku cz´Êci miejscowoÊci — nazw´ miej-
scowoÊci, do której dana cz´Êç nale˝y.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej og∏asza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, aktualne wykazy
urz´dowych nazw miejscowoÊci i ich cz´Êci oraz obiek-
tów fizjograficznych. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ od-
powiednio. 

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 10. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa reguluje sprawy dotyczàce: 
1) geodezji i kartografii,
2) krajowego systemu informacji o terenie,
3) ewidencji gruntów i budynków,
4) inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbroje-

nia terenu,
5) rozgraniczania nieruchomoÊci,
6) paƒstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego,
7) uprawnieƒ do wykonywania prac geo-

dezyjnych i kartograficznych,
8) numeracji porzàdkowej nieruchomoÊci

w miejscowoÊciach.”;

2) po rozdziale 8 dodaje si´ rozdzia∏ 8a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 8a
Numeracja porzàdkowa nieruchomoÊci 

w miejscowoÊciach

Art. 47a. Do zadaƒ gminy nale˝y:

1) umieszczanie i utrzymywanie w nale˝y-
tym stanie tabliczek z nazwami ulic i pla-
ców w miastach oraz innych miejsco-
woÊciach na obszarze gminy,

2) ustalanie numerów porzàdkowych nie-
ruchomoÊci zabudowanych oraz nieru-
chomoÊci przeznaczonych pod zabudo-
w´ zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, a tak-
˝e prowadzenie i aktualizowanie ewi-
dencji numeracji porzàdkowej nieru-
chomoÊci.

Art. 47b. 1. W∏aÊciciele nieruchomoÊci zabudowa-
nych oraz nieruchomoÊci przeznaczo-
nych pod zabudow´ zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania
przestrzennego sà obowiàzani umie-
Êciç na nieruchomoÊci, w widocznym
miejscu, tabliczk´ z numerem porzàd-
kowym nieruchomoÊci oraz utrzymy-
waç jà w nale˝ytym stanie. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób ustalania numerów po-
rzàdkowych oraz oznaczania nimi nie-
ruchomoÊci, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci, ̋ e oznaczenie nieruchomoÊci nu-
merem porzàdkowym nast´puje z urz´-
du lub na wniosek w∏aÊciciela nieru-
chomoÊci.”. 

Art. 11. W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podzia-
le zadaƒ i kompetencji okreÊlonych w ustawach szcze-
gólnych pomi´dzy organy gminy a organy administra-
cji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 34, poz. 198, z póên. zm.4)) w art. 1 uchyla si´ pkt 1.

Art. 12. Do czasu powo∏ania sk∏adu osobowego Ko-
misji Nazw MiejscowoÊci i Obiektów Fizjograficznych,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez rok od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, jej zadania wykonuje Komisja Ustalania Nazw
MiejscowoÊci i Obiektów Fizjograficznych utworzona
na podstawie rozporzàdzenia wymienionego w art. 15.

Art. 13. Wnioski w sprawie ustalania lub zmiany
urz´dowej nazwy, z∏o˝one i nierozpatrzone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, uznaje si´ za z∏o˝one
w terminie i trybie okreÊlonym w ustawie.
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4) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 43,

poz. 253 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 107,
poz. 464 i Nr 114, poz. 492, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r.
Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110,
poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363 oraz
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
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Art. 14. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, jednak nie d∏u˝ej ni˝
przez rok od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, zachowujà
moc przepisy wydane na podstawie rozporzàdzenia
wymienionego w art. 15.

Art. 15. Traci moc rozporzàdzenie Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. o ustalaniu
nazw miejscowoÊci i obiektów fizjograficznych oraz
o numeracji nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 94, poz. 850,

z 1948 r. Nr 36, poz. 251, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 oraz
z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


