
UCHWAŁA NR XXXIII/281/17
RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy części miejscowości.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm. ) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.  o urzędowych nazwach 
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612  z późn. zm.) oraz w związku z § 4 i § 
6 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XI/85/15 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sulików, Rada Gminy Sulików 

uchwala,  co następuje:

§ 1. 

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Wrociszów Dolny  w sprawie nadania 
nazwy części miejscowości.

§ 2. 

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie nadania nazwy urzędowej części 
miejscowości: Wrociszów Dolny Kolonia kolonii miejscowości Wrociszów Dolny.

§ 3. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia  31 stycznia 2018 r. 
w formie zebrania z mieszkańcami Wrociszowa Dolnego.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady

Genowefa Wilczak-Raczak
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych, urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy,
na której obszarze jest położona miejscowość. Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do
spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody.

W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej, rada gminy jest obowiązana
uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa
w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.).

Do wniosku kierowanego do ministra dołącza się również opinię starosty powiatu, na którego terenie jest
położona miejscowość, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami.

Urzędowe nazwy miejscowości określa „Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części” zawarty
w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013r. poz. 200).

Dążąc do uregulowania spraw, związanych z nazewnictwem miejscowości występujących na terenie Gminy
Sulików, dokonano analizy zgodności nazewnictwa miejscowości biorąc pod uwagę Wykaz urzędowych nazw
miejscowości i ich części ogłoszony ww. rozporządzeniem.

Analizując zgodność nazewnictwa w Gminie Sulików wzięto również po uwagę wykaz miejscowości na
terenie Gminy Sulików emitowany z prowadzonego przez GUS systemu identyfikatorów i nazw miejscowości
będących częścią Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT. W dokumentach
tych na terenie gminy Sulików nie występuje funkcjonująca w praktyce nazwa: Wrociszów Dolny Kolonia jako
kolonia wsi Wrociszów Dolny. Mieszkańcy tej części miejscowości są pod tak brzmiącymi nazwami
zameldowani, taka nazwa widnieje w ich dowodach osobistych, prawach jazdy i wszystkich dokumentach
urzędowych. W związku z czym konieczne jest dostosowanie używanej nazwy części tej miejscowości do
stanu, jaki obowiązuje. Powyższa zmiana nie będzie związana
z ponoszeniem żadnych kosztów przez mieszkańców w niej zamieszkujących.
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