
Uchwała Nr XXXIX/320/2018 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 23 marca 2018 r. 

 

w sprawie wystąpienia z wnioskami do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
o zmianę oraz o ustalenie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego 

 

  
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 

miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.); 
Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o zmianę urzędowej 
nazwy obiektu fizjograficznego (rzeka): 

- nazwa dotychczasowa POBÓRSKA STRUGA, 
- nazwa zmieniona POBÓRZANKA. 
2. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o ustalenie urzędowej nazwy obiektu 
fizjograficznego (odnoga rzeki): 

- nazwa ustalona POBÓRSKA STRUGA.   
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały. 
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIX/320/2018 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 23 marca 2018 r. 

 
 

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 
za pośrednictwem 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

 
 

WNIOSEK 
o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego (rzeka) – z POBÓRSKA STRUGA na 

POBÓRZANKA 
 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.) Rada Gminy 
Ostróda wnioskuje o dokonanie zmiany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego (rzeka) – z POBÓRSKA STRUGA na 
POBÓRZANKA.  

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

- opinię Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 
- opinię Starosty Ostródzkiego; 
- mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami obiektu fizjograficznego; 
- informację o kosztach finansowych proponowanej decyzji.  
 
 

UZASADNIENIE 
 

Przedmiotowy obiekt fizjograficzny to rzeka, będąca dopływem rzeki Drwęcy, o długości 
ok. 19.500 m. Źródła rzeki znajdują się powyżej miejscowości Pobórze (sołectwo Rudno) w 
Gminie Ostróda, na całej swojej długości płynie na terenie Gminy Ostróda, znajdując ujście 
w miejscowości sołeckiej Samborowo, w Gminie Ostróda. 

Współrzędne geograficzne punktu początkowego to: 53º 35’ 35’’ szerokości północnej N i 
19º 55’ 49’’ długości wschodniej E; współrzędne geograficzne punktu końcowego (recypient, 
ujście do Drwęcy) to: 53º 40’ 10’’ N i 19º 48’ 22’’ E.  

 
Dotychczasowa nazwa tej rzeki występuje pod wieloma postaciami, zarówno w użyciu 

potocznym, jak i na mapach topograficznych. Przykładowe nazwy to POBÓRSKA STRUGA, 
POBURZANKA, POBÓRZANKA, POBÓRKA.   

Rzeka została oficjalnie nazwana, zgodnie z ówcześnie obowiązującym rozporządzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustaleniu nazw miejscowości i 
o numeracji nieruchomości (Dz.U. z 1934 r. Nr 94, poz. 850, z późn. zm.), na podstawie 
Zarządzenia nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1958 r. w sprawie 
przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych w powiatach... (M.P. z 
1958 nr 90 poz. 502) – jako „Pobórska Struga”. 

 
Proponowana zmiana ma na celu naprawienie wcześniejszego błędu legislacyjnego, 

usankcjonowanie wieloletniej tradycji oraz ujednolicenie używanego nazewnictwa. 
1. Po pierwsze, we wspomnianym Zarządzeniu Prezesa RM nr 198 z dnia 27 września 1958 

r. błędnie ustalono, że rzeka o nazwie „Pobórska Struga” jest dopływem rzeki Drwęca 
Warmińska, a nie jak jest w rzeczywistości – rzeki Drwęca. Tymczasem Drwęca 
Warmińska uchodzi do rzeki Pasłęka, około 50 km na północ od Samborowa. 



2. Po drugie, większość mieszkańców używa (fonetycznie) nazwy „Poburzanka”, przy czym 
często pisana jest ona (podobnie jak na niektórych mapach) przez „u” tzw. otwarte, 
domyślnie od słowa „burza”; tymczasem nazwa ta wywodzi się od nazwy miejscowości 
Pobórze, pisanej przez „ó” tzw. zamknięte, zapewne od słowa „bór”.  

3. Po trzecie, historycznej prawidłowości nazwy „Pobórze”, a w konsekwencji „Pobórzanka” 
dowodzi m.in. mapa Friedricha Leopolda von Schroettera „Karte von Ost-Oreussen...” z 
1809 roku, gdzie miejscowość ta występuje jako „Pobourzen”.  
Podobnie Wojciech Kętrzyński (O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich [w:] 
Zbiór materyałów do historyi polskiej. Biblioteka Ossolińskich, Lwów 1882, s. 364) 
twierdził, że „Pobórze istniało już w r. 1437”. 
Również według Gustawa Leydinga-Mieleckiego (Słownik nazw miejscowych Okręgu 
Mazurskiego. Część I, Instytut Mazurski, Olsztyn 1947, s. 78) mazurska nazwa tej wsi 
była pisana i brzmiała „Pobórz”.  
 

Zmiana urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego (rzeka) – z POBÓRSKA STRUGA na 
POBÓRZANKA – nie powinno skutkować kosztami finansowymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIX/320/2018 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 23 marca 2018 r. 

 
 

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 
za pośrednictwem 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

 
 

WNIOSEK 
o ustalenie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego (odnoga rzeki) – POBÓRSKA 

STRUGA 
 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.) Rada Gminy 
Ostróda wnioskuje o ustalenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji urzędowej 
nazwy obiektu fizjograficznego (odnoga rzeki) – POBÓRSKA STRUGA. 

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

- opinię Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 
- opinię Starosty Ostródzkiego; 
- mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami obiektu fizjograficznego; 
- informację o kosztach finansowych proponowanej decyzji.  
 
 

UZASADNIENIE 
 

Przedmiotowy obiekt fizjograficzny to odnoga rzeki, będąca dopływem rzeki Drwęcy, o 
długości ok. 1.820 m. Początek rzeki znajduje się w miejscowości Samborówko, powyżej 
miejscowości sołeckiej Samborowo, w Gminie Ostróda, na całej swojej długości płynie na 
terenie Gminy Ostróda, znajdując ujście w Samborowie, w Gminie Ostróda. 

Współrzędne geograficzne punktu początkowego to: 53º 39’ 33’’ szerokości północnej N i 
19º 49’ 27’’ długości wschodniej E; współrzędne geograficzne punktu końcowego (recypient, 
ujście do Drwęcy) to: 53º 39’ 58’’ N i 19º 48’ 06’’ E.  

 
Dotychczas ta odnoga rzeczna nie została urzędowo nazwana, ani zgodnie z wcześniej 

obowiązującym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 
r. o ustaleniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości (Dz. U. z 1934 r. Nr 94, poz. 
850, z późn. zm.), ani zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. o 
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 
1612, z późn. zm.).  

Inicjatywa nadania nazwy wyszła od uczniów Szkoły Podstawowej w Samborowie.   
 
Proponowane ustalenie nazwy ma na celu nazwanie cieku wodnego dotychczas 

„bezimiennego”, a ponadto w jakiejś mierze sankcjonuje i uwzględnia fakt, że jedna z nazw 
głównego, podstawowego nurtu tej rzeki brzmiała (brzmi) właśnie „Pobórska Struga”. 

 


