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Uchwała KSNG nr 1/2012 z dn. 25 stycznia 2012 r.
dotycząca przyjęcia, zmiany i skasowania polskich nazw geograficznych świata
§ 1. Przyjęte zostają następujące polskie nazwy geograficzne świata:

Albertyn (dla części miejscowości na Białorusi – Słonim, 53°04′50″N,
25°23′20″E)

Amathus (dla ruin na Cyprze)

Andżar (dla miejscowości w Libanie)

Andżar (dla ruin w Libanie)

Aszkelon (dla ruin w Izraelu)

Baalbek (dla ruin w Libanie)

Batoryn (dla jeziora na Białorusi)

Beer Szewa (dla ruin w Izraelu)

Bereszty (dla jeziora na Białorusi)

Bobryk (dla rzeki na Białorusi)

Bosra (dla ruin w Syrii)

Brzozówka (dla części miejscowości na Białorusi – Brześć, 52°07′00″N,
23°44′00″E)

Buża (dla jeziora na Białorusi)

Byblos (dla ruin w Libanie)

Cezarea (dla miejscowości w Izraelu)

Chasor (dla ruin w Izraelu)

Chirokitia (dla ruin na Cyprze)

Czeszczewlany (dla części miejscowości na Białorusi – Grodno, 53°44′10″N,
23°54′10″E)

Darfur Środkowy (dla jednostki administracyjnej w Sudanie)

Darfur Wschodni (dla jednostki administracyjnej w Sudanie)

Daulis (dla miejscowości w Grecji)

Didyma (dla ruin w Turcji)

Dion (dla miejscowości w Grecji)

Druć (dla rzeki na Białorusi)

Dryssa (dla jeziora na Białorusi)

Dziewiatówka (dla części miejscowości na Białorusi – Grodno, 53°42′30″N,
23°50′30″E)

Dżamila (dla miejscowości w Algierii)

Edfu (dla ruin w Egipcie)

Elusa (dla ruin w Izraelu)

Enkomi (dla miejscowości na Cyprze)

Enkomi (dla ruin na Cyprze)

Filadelfia (dla ruin w Jordanii)

Folusz (dla części miejscowości na Białorusi – Grodno, 53°39′30″N, 23°47′00″E)

Gadara (dla ruin w Jordanii)

Gierszony (dla części miejscowości na Białorusi – Brześć, 52°02′50″N,
23°42′30″E)

Hamadan (dla jednostki administracyjnej w Iranie)

Hamadan (dla miejscowości w Iranie)

Hattusa (dla ruin w Turcji)

Jerycho (dla ruin w Palestynie)

Jezioro Białe (dla jeziora na Białorusi – 52°26′00″N, 25°09′00″E)

Jezioro Białe (dla jeziora na Białorusi – 53°45′40″N, 24°12′10″E)
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Jezioro Dołhe (dla jeziora na Białorusi)
Kanał Orzechowski (dla kanału na Białorusi i Ukrainie)
Karkemisz (dla miejscowości w Turcji)
Karnak (dla ruin w Egipcie)
Kiełbasin (dla części miejscowości na Białorusi – Grodno, 53°38′40″N,
23°47′20″E)
Kition (dla ruin na Cyprze)
Kurion (dla ruin w Akrotiri)
Lebioda (dla rzeki na Białorusi)
Lidzieja (dla rzeki na Białorusi)
Liksus (dla ruin w Maroku)
Lwa (dla rzeki na Białorusi i Ukrainie)
Łajkowszczyzna (dla części miejscowości na Białorusi – Lida, 53°52′40″N,
25°20′10″E)
Łań (dla rzeki na Białorusi)
Łapienki (dla części miejscowości na Białorusi – Grodno, 53°43′10″N,
23°51′00″E)
Łosośna (dla części miejscowości na Białorusi – Grodno, 53°39′20″N,
23°48′50″E)
Łosośna (dla części miejscowości na Białorusi – Grodno, 53°40′20″N,
23°46′30″E)
Łosza (dla rzeki na Białorusi)
Łoświda (dla jeziora na Białorusi)
Małachowicze (dla części miejscowości na Białorusi – Grodno, 53°37′40″N,
23°50′30″E)
Małyszczyzna (dla części miejscowości na Białorusi – Grodno, 53°42′30″N,
23°52′00″E)
Mampsis (dla ruin w Izraelu)
Megiddo (dla miejscowości w Izraelu)
Miadziołka (dla rzeki na Białorusi)
Miastro (dla jeziora na Białorusi)
Muchawiec (dla rzeki na Białorusi)
Myszanka (dla rzeki na Białorusi)
Niedrowo (dla jeziora na Białorusi)
Nieśpisz (dla jeziora na Białorusi)
Nobisto (dla jeziora na Białorusi)
Nowoprudce (dla części miejscowości na Białorusi – Lida, 53°52′00″N,
25°19′20″E)
Oboda (dla ruin w Izraelu)
Obole (dla jeziora na Białorusi)
Obsterno wraz z egzonimem wariantowym Przebrodzie (dla jeziora na Białorusi)
Pafos (dla ruin na Cyprze)
Palmyra (dla miejscowości w Syrii)
Pella (dla ruin w Grecji)
Plateje (dla miejscowości w Grecji)
Podjaworka (dla rzeki na Białorusi)
Podworna (dla części miejscowości na Białorusi – Mosty, 53°24′05″N,
24°31′40″E)
Polesie Środkowe (dla regionu na Białorusi i Ukrainie)
Polesie Wschodnie (dla regionu na Białorusi, Ukrainie i Rosji)
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Poleski Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny (dla obszaru chronionego na
Białorusi)
Poniemuń (dla części miejscowości na Białorusi – Grodno, 53°39′30″N,
23°52′20″E)
Puhaczewo (dla części miejscowości na Białorusi – Brześć, 52°04′20″N,
23°46′00″E)
Puszcza Hołubicka (dla lasu na Białorusi)
Puszcza Lipiczańska (dla lasu na Białorusi)
Raduńka (dla rzeki na Białorusi)
rejon baranowicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon berezowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon berezyński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon białynicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon bieszenkowicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon birsztański (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon birżański (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon bobrujski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon borysowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon brahiński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon brasławski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon brzeski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon brzostowicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon budzki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon bychowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon chocimski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon chojnicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon czaśnicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon czauski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon czeczerski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon czerwieński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon czerykowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon dobruski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon dokszycki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon drohiczyński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon druskienicki (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon drybiński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon dubrowieński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon dzierżyński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon elektreński (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon głębocki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon grodzieński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon hancewicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon hłuski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon homelski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon horecki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon horodecki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon ignaliński (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon iwacewicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon iwiejski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon janiski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
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rejon janowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon janowski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon jelski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon jezioroski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon jurborski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon kalinkowicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon kalwaryjski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon kamieniecki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon kiejdański (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon kielmski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon kirowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon klecki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon kliczewski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon klimowicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon kłajpedzki (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon kobryński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon kopylski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon korelicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon kormański (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon koszedarski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon kościukowicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon kowieński (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon kozłoworudzki (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon krasnopolski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon kretyngański (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon kruhelski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon krupkowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon krzyczewski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon kupiszecki (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon lachowicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon lelczycki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon lepelski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon lidzki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon lubański (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon łohojski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon łojowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon łoździejski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon łoźnieński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon łuniniecki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon malacki (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon małorycki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon mariampolski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon miadzielski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon miński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon miorski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon mohylewski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon mołodeczański (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon mostowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon mozyrski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon możejski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
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rejon mścisławski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon narowelski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon nieświeski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon nowogródzki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon okmiański (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon oktiabrski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon olicki (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon oniksztyński (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon orański (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon orszański (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon osipowicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon ostrowiecki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon oszmiański (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon petrykowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon piński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon płungiański (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon pojeski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon pokrojski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon połocki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon poniewieski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon postawski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon poswolski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon preński (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon prużański (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon puchowicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon radziwiliski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon rakiszecki (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon retowski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon rohaczowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon rosieński (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon rossoński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon rzeczycki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon sieneński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon sławogradzki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon słonimski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon słucki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon smolewicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon smorgoński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon solecznicki (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon soligorski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon starodoroski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon stoliński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon stołpecki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon swietłahorski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon szakowski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon szarkowszczyński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon szawelski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon szczuczyński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon szkłowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon szkudzki (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
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rejon szumiliński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon szyłelski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon szyłokarczemski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon szyrwincki (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon święciański (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon świsłocki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon tauroski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon telszański (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon tołoczyński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon trocki (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon uciański (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon uszacki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon uzdowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon werenowski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon wierchniedźwiński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon wietecki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon wilejski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon wileński (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon wiłkomierski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon witebski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon wołkowyski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon wołożyński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon wyłkowyski (dla jednostki administracyjnej na Litwie)
rejon zdzięcielski (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon zelwański (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon żabinecki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon żłobiński (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
rejon żytkowicki (dla jednostki administracyjnej na Białorusi)
Roś (dla rzeki na Białorusi)
Równina Czaśnicka (dla równiny na Białorusi)
Równina Czeczerska (dla równiny na Białorusi)
Równina Górnoniemeńska (dla równiny na Białorusi)
Równina Narocko-Wilejska (dla równiny na Białorusi)
Równina Środkowoniemeńska (dla równiny na Białorusi)
Sabrata (dla miejscowości w Libii)
Samarra (dla ruin w Iraku)
Seforis (dla miejscowości w Izraelu)
Serwecz (dla jeziora na Białorusi)
Serwecz (dla rzeki na Białorusi)
Sielawa (dla jeziora na Białorusi)
Słucz (dla rzeki na Białorusi)
Sobota (dla ruin w Izraelu)
Soli (dla ruin na Cyprze)
Soż (dla rzeki na Białorusi, Ukrainie i w Rosji)
Sparta (dla ruin w Grecji)
Stare Pafos (dla ruin na Cyprze)
Stary Korynt (dla miejscowości w Grecji)
Stracza (dla rzeki na Białorusi)
Strugi (dla części miejscowości na Białorusi – Lida, 53°54′50″N, 25°17′10″E)
Suła (dla rzeki na Białorusi)
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Szczara (dla rzeki na Białorusi)
Świsłocz (dla rzeki na Białorusi)
Timgad (dla miejscowości w Algierii)
Tyr (dla ruin w Libanie)
Ułła (dla rzeki na Białorusi)
Usza (dla rzeki na Białorusi, dopływu Niemna)
Usza (dla rzeki na Białorusi, dopływu Wilii)
Werenowo (jako egzonim główny dla miejscowości na Białorusi, egzonimem
wariantowym pozostaje Woronów)
Wergina (dla miejscowości w Grecji)
Wiśniowiec wraz z egzonimem wariantowym Gnojnica (dla części miejscowości
na Białorusi – Grodno, 53°38′20″N, 23°51′10″E)
Wojso (dla jeziora na Białorusi)
Wołoso (dla jeziora na Białorusi)
Wołpianka (dla rzeki na Białorusi)
Wołynka (dla części miejscowości na Białorusi – Brześć, 52°03′40″N,
23°41′30″E)
Wysoczyzna Horodecka (dla wysoczyzny na Białorusi)
Wysoczyzna Słonimska (dla wysoczyzny na Białorusi)
Wysoczyzna Witebska (dla wysoczyzny na Białorusi i w Rosji)
Zamosty (dla części miejscowości na Białorusi – Kamieniec, 52°24′10″N,
23°47′40″E)
Zaniemeńsk (dla części miejscowości na Białorusi – Mosty, 53°24′40″N,
24°31′10″E)
Zarzecze (dla części miejscowości na Białorusi – Lida, 53°53′10″N, 25°19′00″E)
Zarzyca (dla części miejscowości na Białorusi – Grodno, 53°45′15″N,
23°49′50″E)
Zbiornik Lubański (dla jeziora na Białorusi)
Zbiornik Zelwański (dla jeziora na Białorusi)
Zelwiany (dla części miejscowości na Białorusi – Mosty, 53°23′50″N,
24°32′10″E)

§ 2. Zmienione zostają następujące polskie nazwy geograficzne świata:

Cheronea (nazwa miejscowości, a nie ruin w Grecji)

Grandzicze (nazwa części miejscowości, a nie samodzielnej miejscowości na Białorusi
– Grodno, 53°43′40″N, 23°49′00″E)

Pella (zamiast Pela dla miejscowości w Grecji)

Sabrata (zamiast Sabratha dla ruin w Libii)

Seforis (zamiast Sefforis dla ruin w Izraelu)

Zahorodzie (nazwa wysoczyzny, a nie krainy na Białorusi)
§ 3. Skasowane zostają następujące polskie nazwy geograficzne świata:

Argissa (dla ruin w Grecji)

Bolta (dla rzeki na Białorusi)

Daulis (dla ruin w Grecji)

Epidauros (dla miejscowości w Grecji)

Łoknieja (dla rzeki na Białorusi)

Podnieprze Środkowe (dla regionu na Białorusi i Ukrainie)

Pojezierze Witebskie (dla pojezierza na Białorusi)

Poniemnie (dla regionu na Białorusi)
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Pylos (dla ruin w Grecji)
Republika Węgierska (dla długiej nazwy państwa)
Wergina (dla ruin w Grecji; w użyciu pozostaje drugi egzonim Ajgaj)
Wyżyna Białoruska (dla wyżyny na Białorusi)

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Wiceprzewodniczący

dr inż. Waldemar Rudnicki

prof. dr hab. Andrzej Markowski

mgr Maciej Zych
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mgr Katarzyna Przyszewska

