
UCHWAŁA NR XXXV/194/2013 

RADY GMINY LIPUSZ 

z dnia 24 października 2013 

 

 

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy 

miejscowości Nowy Dwór w Gminie Lipusz  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminny /Dz.U z 2001r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/ w związku z art. 8 ust. 1, 

ust. 2, ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach  

miejscowości i obiektów fizjograficznych/Dz.U.Nr 166, poz.1612/ Rada Gminy 

Lipusz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw Tuszkowy i 

Śluza oraz po uzyskaniu  pozytywnej opinii Starosty Kościerskiego uchwala co 

następuje;   

 

                                                     § 1 

 

Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za 

pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o dokonanie zniesienia  nazwy 

miejscowości Nowy Dwór. 

 

 

                                                    § 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz. 

 

                                                      § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

                                                              

                                     

 

                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                     Janusz Wawer 

 

 

 



                                                                              Załącznik do 

                                                                                                       UCHWAŁY NR XXXV/194/2013 

                                                                                                       RADY GMINY LIPUSZ 

                                                                                                       z dnia 24 października 2013 

 

                                                                      Lipusz, dnia .......................... 

 

 

AO.RG. 

 

 

                                                  Pan 

                                                       Michał Boni 

                                                       Minister Administracji i Cyfryzacji  

                                                           za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego 

 

                                                  Wniosek 

   

 

 

    Rada Gminy Lipusz na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o 

urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych /Dz. U. Nr 166 poz. 1612 

oraz z 2005r. Nr poz. 141/ zwraca się o dokonanie zniesienia nazwy miejscowości Nowy 

Dwór Gmina Lipusz.  

 

                                               Uzasadnienia 

 

W dniu 8 kwietnia 2013r Wojewoda Pomorski pismem Nr NK-III.010.1.2013.TM zwrócił się 

o określenie współrzędnych geograficznych miejscowości Nowy Dwór oraz informacji 

dotyczącej zamierzeń względem tej miejscowości. W związku z tym, że nie jest możliwe 

ustalenie współrzędnych geograficznych, gdyż nazwa ta nie występuje na mapach 

postanowiono wystąpić z inicjatywą zniesienia nazwy miejscowości.  Nazwa występuje w 

urzędowym wykazie nazw miejscowości i prawdopodobnie mogła się znajdować w 

sołectwach Tuszkowy lub Śluza, gdyż w wykazie już nieobowiązującym podaną, że 

najbliższa stacja kolejowa znajdowała się w miejscowości Róg gm. Studzienice. Miejscowość 

ta nigdy nie występowała w ewidencji ludności. W sprawie zniesienia nazwy zostały 

przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami sołectw Tuszkowy i Śluza – mieszkańcy biorący 

udział w tych konsultacjach opowiedzieli się za zniesieniem  nazwy miejscowości Nowy 

Dwór w Gminie Lipusz. 

 

       W sołectwie  Tuszkowy zamieszkuje 212 mieszkańców  natomiast w sołectwie Śluza 

zamieszkuje 35 mieszkańców. W tych sołectwach 187 mieszkańców  posiada prawa 

wyborcze. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 05.07 do 31.07.2013r. 

przy pomocy kart konsultacyjnych, na których  mieszkańcy biorący udział wypowiedzieli za 

zniesieniem nazwy miejscowości Nowy Dwór , udzielając odpowiedzi TAK i potwierdzając 

ten fakt  własnoręcznym podpisem. Nie udzielono odpowiedzi przeciwnych oraz nie mam 

zdania.  

Zniesienie nazwy miejscowości Nowy Dwór uzyskało , również pozytywną opinię Starosty 

Kościerskiego /pismo GGN-KN.6621.1049.2013 z dnia 17 października 2013r. 

 



Nazwa miejscowości Nowy Dwór nie figuruje na żadnych znanych tut. Urzędowi Gminy 

mapach, zniesienie nazwy usankcjonowałaby zatem stan nieformalny. 

W  związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku i zniesienie nazwy 

miejscowości.   

 

Informacja o kosztach finansowych wprowadzenia zmian . 

Zniesienie nazwy miejscowości Nowy Dwór nie spowoduje skutków finansowych.  

 

Załączniki; 

 

1.  Uchwała Rady Gminy Lipusz w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie    nazwy 

miejscowości Nowy Dwór. 

2. Protokół z przeprowadzonej konsultacji społecznej w sprawie zniesienia nazwy 

miejscowości Nowy Dwór. 

3. Pozytywna opinia Starosty Kościerskiego w sprawie zniesienia  nazwy miejscowości.  

 


