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Uchwała KSNG nr 19/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
dotycząca przyjęcia, zmiany i skasowania polskich nazw geograficznych świata
§ 1. Przyjęte zostają następujące polskie nazwy geograficzne świata:

Ajos Nikolaos (dla miejscowości w Grecji)

Alpy Ennstalskie (dla gór w Austrii)

Amfisa (dla miejscowości w Grecji)

Arda (dla rzeki w Bułgarii i Grecji)

Argostoli (dla miejscowości w Grecji)

Attyka (dla jednostki administracyjnej w Grecji)

Bałczik (dla miejscowości w Bułgarii)

Bośnia (dla rzeki w Bośni i Hercegowinie)

Botew (dla szczytu w Bułgarii)

Botewgrad (dla miejscowości w Bułgarii)

Brenner (dla przełęczy w Austrii i Włoszech)

Chalkida (dla miejscowości w Grecji)

Chaskowo (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)

Chaskowo (dla miejscowości w Bułgarii)

Cieśnina Korfu (dla cieśniny w Albanii i Grecji)

Dobricz (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)

Dobricz (dla miejscowości w Bułgarii)

Dolina Oise (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu we Francji)

Drin (dla rzeki w Albanii)

Edesa (dla miejscowości w Grecji)

Egina (dla miejscowości w Grecji)

Epir-Macedonia Zachodnia (dla jednostki administracyjnej w Grecji)

Epir Północny (dla regionu w Albanii)

Ermupoli (dla miejscowości w Grecji)

Finlandia Południowo-Wschodnia (dla jednostki administracyjnej w Finlandii)

Gabrowo (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)

Gabrowo (dla miejscowości w Bułgarii)

Góry Gamburcewa (dla innego obiektu naturalnego (gór podlodowcowych) na
Antarktydzie)

Hiuma (dla jednostki administracyjnej w Estonii)

Hydra (dla miejscowości w Grecji)

Igumenitsa (dla miejscowości w Grecji)

Indre i Loara (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu we Francji)

Iskyr (dla rzeki w Bułgarii)

Itaka (dla miejscowości w Grecji)

Jamboł (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)

Jamboł (dla miejscowości w Bułgarii)

Kalamata (dla miejscowości w Grecji)

Kanał Marny (dla kanału we Francji)

Kanał Mozy (dla kanału we Francji)

Kanał Wogezów (dla kanału we Francji)

kanton bośniacko-podriński (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu
w Bośni i Hercegowinie)

kanton dziesiąty (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Bośni
i Hercegowinie)
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kanton hercegowińsko-neretwiański (dla jednostki administracyjnej drugiego
rzędu w Bośni i Hercegowinie)
kanton posawski (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Bośni
i Hercegowinie)
kanton sarajewski (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Bośni
i Hercegowinie)
kanton środkowobośniacki (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu
w Bośni i Hercegowinie)
kanton tuzlański (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Bośni
i Hercegowinie)
kanton uńsko-sański (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Bośni
i Hercegowinie)
kanton zachodniohercegowiński (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu
w Bośni i Hercegowinie)
kanton zenicko-dobojski (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Bośni
i Hercegowinie)
Karłowo (dla miejscowości w Bułgarii)
Karpenisi (dla miejscowości w Grecji)
Katerini (dla miejscowości w Grecji)
Kazanłyk (dla miejscowości w Bułgarii)
Komotini (dla miejscowości w Grecji)
Korab (dla szczytu w Albanii i Macedonii)
Kos (dla miejscowości w Grecji)
Kotlina Grazu (dla kotliny w Austrii)
Kotlina Kiustendilska (dla kotliny w Bułgarii)
Kozłoduj (dla miejscowości w Bułgarii)
Kreta (dla jednostki administracyjnej w Grecji)
Kyrdżali (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)
Kyrdżali (dla miejscowości w Bułgarii)
Lamia (dla miejscowości w Grecji)
Liwadia (dla miejscowości w Grecji)
Lot i Garonna (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu we Francji)
Łowecz (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)
Łowecz (dla miejscowości w Bułgarii)
Macedonia-Tracja (dla jednostki administracyjnej w Grecji)
Maine i Loara (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu we Francji)
Mały Rodan (dla rzeki we Francji)
Masyw Mont Blanc (dla gór we Francji, Szwajcarii i Włoszech)
Meurthe i Mozela (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu we Francji)
Midi-Pireneje (dla jednostki administracyjnej we Francji)
Musała (dla szczytu w Bułgarii)
Naksos (dla miejscowości w Grecji)
Narbona (dla miejscowości we Francji)
Nesebyr (dla miejscowości w Bułgarii)
Nizina Północnoestońska (dla niziny w Estonii)
Nizina Tracka (dla niziny w Bułgarii, Grecji i Turcji)
Nizina Zachodnioestońska (dla niziny w Estonii)
Ostrobotnia (dla jednostki administracyjnej w Finlandii)
Ostrobotnia (dla regionu w Finlandii)
Ostrobotnia Południowa (dla jednostki administracyjnej w Finlandii)
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Ostrobotnia Północna (dla jednostki administracyjnej w Finlandii)
Ostrobotnia Środkowa (dla jednostki administracyjnej w Finlandii)
Park Narodowy Wschodniej Zatoki Fińskiej (dla obszaru chronionego
w Finlandii)
Park Regionalny Loara-Andegawenia-Turenia (dla obszaru chronionego we
Francji)
Park Regionalny Normandia-Maine (dla obszaru chronionego we Francji)
Park Regionalny Scarpe-Skalda (dla obszaru chronionego we Francji)
Parnawa (dla jednostki administracyjnej w Estonii)
Pazardżik (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)
Pazardżik (dla miejscowości w Bułgarii)
Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie (dla jednostki administracyjnej
w Grecji)
Pindos (dla gór w Albanii i Grecji)
Pirgos (dla miejscowości w Grecji)
Piryn (dla gór w Bułgarii)
Plewen (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)
Plewen (dla miejscowości w Bułgarii)
Płowdiw (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)
Płowdiw (dla miejscowości w Bułgarii)
Polijiros (dla miejscowości w Grecji)
Pula (dla miejscowości w Chorwacji)
Rezerwat Biosfery Jeziora Nezyderskiego (dla obszaru chronionego w Austrii)
Rezerwat Biosfery Lasu Wiedeńskiego (dla obszaru chronionego w Austrii)
Rezerwat Biosfery Środkowej Zambezi (dla obszaru chronionego w Zimbabwe)
Rezerwat Biosfery Wyspy Książęcej (dla obszaru chronionego na Wyspach
Świętego Tomasza i Książęcej)
Riła (dla gór w Bułgarii)
Rodos (dla miejscowości w Grecji)
Samokow (dla miejscowości w Bułgarii)
Sarema (dla jednostki administracyjnej w Estonii)
Sawonia (dla regionu w Finlandii)
Sawonia Południowa (dla jednostki administracyjnej w Finlandii)
Sawonia Północna (dla jednostki administracyjnej w Finlandii)
Sekwana Nadmorska (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu we Francji)
Sekwana-Saint-Denis (dla jednostki administracyjnej drugiego rzędu we Francji)
Sliwen (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)
Sliwen (dla miejscowości w Bułgarii)
Smolan (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)
Smolan (dla miejscowości w Bułgarii)
Strandża (dla gór w Bułgarii i Turcji)
Szumen (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)
Szumen (dla miejscowości w Bułgarii)
Tartu (dla jednostki administracyjnej w Estonii)
Tesalia-Grecja Środkowa (dla jednostki administracyjnej w Grecji)
Tripoli (dla miejscowości w Grecji)
Trojan (dla miejscowości w Bułgarii)
Tyrgowiszte (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)
Tyrgowiszte (dla miejscowości w Bułgarii)
Virumaa Wschodnia (dla jednostki administracyjnej w Estonii)
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Virumaa Zachodnia (dla jednostki administracyjnej w Estonii)
Warna (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)
Warna (dla miejscowości w Bułgarii)
Weria (dla miejscowości w Grecji)
Widyń (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)
Widyń (dla miejscowości w Bułgarii)
Wielki Drin (dla rzeki w Albanii)
Wielki Rodan (dla rzeki we Francji)
Witosza (dla gór w Bułgarii)
Wolos (dla miejscowości w Grecji)
Wostok (dla innego obiektu naturalnego (jeziora podlodowcowego) na
Antarktydzie)
Wraca (dla jednostki administracyjnej w Bułgarii)
Wraca (dla miejscowości w Bułgarii)
Wyspy Egejskie (dla jednostki administracyjnej w Grecji)
Wzgórza Normandzkie (dla wyżyny we Francji)
żupania bielowarsko-bilogorska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania brodzko-posawska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania dubrownicko-neretwiańska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania istryjska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania karlowacka (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania kopriwnicko-kriżewczyńska (dla jednostki administracyjnej
w Chorwacji)
żupania krapińsko-zagorska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania licko-seńska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania medzimurska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania osijecko-barańska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania pożedzko-slawońska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania primorsko-gorska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania sisacko-moslawińska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania splicko-dalmatyńska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania szybenicko-knińska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania varażdińska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania virowiticko-podrawska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania vukowarsko-srijemska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania zadarska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)
żupania zagrzebska (dla jednostki administracyjnej w Chorwacji)

§ 2. Zmienione zostają następujące polskie nazwy geograficzne świata:

Bałkany Środkowe (zamiast Bałkan Środkowy dla gór w Bułgarii)

Bałkany Wschodnie (zamiast Bałkan Wschodni dla gór w Bułgarii)

Bałkany Zachodnie (zamiast Bałkan Zachodni dla gór w Bułgarii i Serbii)

Międzymorze Fińsko-Karelskie (nazwa regionu, a nie przesmyku w Finlandii
i Rosji)

Park Narodowy Bałkanów Środkowych (zamiast Park Narodowy Bałkanu
Środkowego dla obszaru chronionego w Bułgarii)

Park Narodowy Dolnej Zambezi (zamiast Park Narodowy Dolnego Zambezi dla
obszaru chronionego w Zambii)

Park Narodowy Pirynu (zamiast Park Narodowy Pirinu dla obszaru chronionego
w Bułgarii)
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Słoneczny Brzeg (nazwa miejscowości, a nie części miejscowości w Bułgarii)
Szobiszowice (zamiast Sobiszowice dla miejscowości w Czechach)
Zbiornik Narewski (zamiast Jezioro Narewskie dla jeziora w Estonii i Rosji)
Złote Piaski (nazwa części miejscowości, a nie samodzielnej miejscowości
w Bułgarii)

§ 3. Skasowane zostają następujące polskie nazwy geograficzne świata:

Achaja (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Argolida (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Arkadia (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Arta (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Attyka (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Beocja (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Biały Iskyr (dla rzeki w Bułgarii)

Chalkidiki (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu
w Grecji)

Chania (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Chios (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Cyklady (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Dodekanez (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu
w Grecji)

Drama (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Elida (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Etolia i Akarnania (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu
w Grecji)

Eubea (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Eurytania (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu
w Grecji)

Ewros (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Florina (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Fokida (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Ftiotyda (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Grewena (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Heraklion (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu
w Grecji)

Imatia (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Janina (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Kanał Rodan-Marsylia (dla kanału we Francji)

Karditsa (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Kastoria (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Kawala (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Kefalinia (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu
w Grecji)

Kerkira (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Kilkis (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Koryntia (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Kotlina Etropolska (dla kotliny w Bułgarii)

Kotlina Wyrszecka (dla kotliny w Bułgarii)

Kozani (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Ksanti (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
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Lakonia (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Larisa (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Lasiti (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Lesbos (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Leukada (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Magnezja (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu
w Grecji)
Masyw Fińsko-Karelski (dla obiektu w Finlandii i Rosji)
Mesenia (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Pela (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Pieria (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Preweza (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Retimno (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Rodopy (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Saloniki (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Samos (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Seres (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Tesprotia (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu
w Grecji)
Trikala (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)
Zakintos (dla zlikwidowanej jednostki administracyjnej drugiego rzędu w Grecji)

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska

prof. dr hab. Andrzej Markowski

mgr Maciej Zych

Sekretarz

mgr Katarzyna Przyszewska

